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4a SESSAO DA 9. LEGISLATURA - 1926

ANNAES
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i1isT
1 SESSAO PREPARATORIA

PARA A 4' SESSAO ORDI-
NARIA DA 9:' LEGISLATU-
RA, AOS 11 BE JULHO BE
1926

Presidencia do Sr. Euler Coelho

(1. 1 secretario)

A' hora regimental, acham-se
presentes os èrs. Euler Coelho,
Argemiro de Rezende, Eusebio do
Britto, Adoipho Vianna, Gomes
Pereira, Elpidio Cannabrava,
Olyntho Martins, e Ferreira Pi-
res.

São convidados para 1.0 e 2.° se-
cretarios, respectivamente, Os srs.
Argemiro de Rezende e Euzebio de
Britto.

Abre-se a sessão.

Diplomas

Achando-se sobre a Mesa os di-
plomas conferidos aos srs. drs.
Flavio Barbosa de Mello Santos
e Cicero Ribeiro de Castro Fiiho,
respectivamente con'feridos pelas
5.' e 6.0 circurnscripçães eleitoraes,
o sr. Presidente manda que se-
jam os mesmos remettidos a res-
pectiva Commissäo.

D ep ut ad og,-
Membro de cornmisso

o sr. Elpidio Cannabra, peh
commissão de Legislacäo e Justi-
ça, fazenclo ver ter essa commis-7
são assumpto de natureza urgen1
te, affecto ao seu conhecirnento)
pede a nomeacão de membros in
terinos que substituam os effecti-
vos ausentes. 	 'V

São nomeados os srs. Olyntho
Martins, Adoipho Vianna, Ferrei)
ra Pires e Gomes Pereira.

Nada mais havendo que tratar,
são convidados os srs. deputados
presentes para a nova sessão pre-
paratoria amanhã.

Levanta-se a sessão.

2.0 SESSAO pREPARAT0RrA
PARA A 40 SESSAO DA 9.1
LEGISLATURA, AOS 12 BE-
JULHO DE 1926.

Presidencia do sr. Enéas Camera
A' regimental, procede-se a chà-

mada e verifica-se acharem-se pre
sentes os srs. Enéas Camera, Eut
ter Coelhó, Argemiro de Rezende;
Euzebio de Britto, Gomes Pereira;a
Adoipho Vianna, Elpidio Canna-b
brava, Olyntho Martins a Ferrei-
ra Pires.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente, fi

ca a mesma sobre a Mesa para'a
Lg
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Parceer n. 165
A coinmjssao de Constituicao,

Legislacao e Justiça, encarregada
de dar parecer sobre a eleição rea-
lizada a 7 de marco do corrente
anno para preenchjmento de urna
vaga de deputado pela (50) cir-
cumscripcao eleitoral do Estado
na presente legislatura, examinon
detidamente as actas, boletins e
mais documentos relativos ao PI-1,to; a 	 -

Considerando que o processo
eleitoral correa cOrn toda •regula-ridade, e que o candidato dr. Fla,
vio Barbosa de Mello Santos obte-ye inaiorja absoluta de votos, ten-
do sido o sen norne suffragado
corn auinze mil trezents P. oitenthe dois (15.382)) votos, como so
verifjca da apuraçao constanth
do quadro junto procedida na Se-
eretarja da Camara:

E' de parecer que seja reconhe
cido e proclamado deputado pela
5.' circumscripçao eleitoral do
Estado 0 dr. Flavio Barbosa do
Mello Santos. diplornado pela Jun-
ta Apuradora.

gala das comrnissöes, 12 do in-
Iho de 1926. Olyntho Martins.
- Adoipho Vianna. - Gomes
Pereira.
• 5.' circumscripçäo eleitorat
• Quadro da apuração das elei-

95es realizadas em 7 de marco de
1926 para urn deputado pela 5.'
circumscripcao eleitoral, segundo
actas e boletins das juntas apura-
doras municipaes e actase bole-
tins de secçöes enviadas a- Cama-
ra:

o candidato dr. Flavio Barbo-
- de Mello Santos recebeu a se-

guinte votaç5.o nos diversos niuni-
ibs:

Alto Rio Doce, 1.228 votos:
Barbacena, 3.158; Entre Rios,
660; Guarany, 336; Lagoa Dou-
rada, 299; Lima Duarte, 1.256;
Mercês, 833; Palmyra, 1.620 (oh-
teve 1 voto o dr. Pedro Marques);
Pomba, 1.531; Prados, 831; Qie-
luz, 2.111; Resende Costa, 417;
Rio Espera, 274; Tiradentes,...
413; e Carandahy, 365; total,...
15.382 votos.

Secretaria da Camara dos Do-
putados, 11 de juiho de 1926.0 1.0 official, Casildo Quintjno
dos Saritos. Visto. 0 director,
Castorj0 Magalhaes.

Parecer n. 166
A commissäo do Constituicao,

Legislaçao e Justica, encarregada
de dar Parecer sobre a eleicão a.qt  se proceden a 7 de marco do
corrente anno na sexta (6.') air-
cumscripçao eleitoral do Estadopara preench jmento de uma vaga
de deputado, denojs de estudar.
como lhe cumpria, as actas e os
boletins clas junta,s apuradoras e
OS. aetas e os boietjns das secçöes
elejtoraes enviados a Camara e de
examinar o diploma junto:

Considerando clue no proc.esso
eleitoral foram observados os pre
ceitos legaes e que o candidate di-
plomado, dr. Cicero Ribeiro doCastro Filho, foi suffragado corn
dezoito mil quinhentos e vinte e
dois votos, tendo obtido maiorja
absoluta de votos, como se ye da
apuração feita na Secretaria da
Camara e constante do quadro
junto:

E' de parecer que seja reconhe-
3jdo e prociarnado deputado pela
3.' circumscripçO eleitoral o can-
lidato diplomado pela Junta Apu,
adora, dr. Cicero Ribeiro de Cas-
ro Filho.

Sala das cornmissSes, 12 de ju-
ho cIa 1926. - Olyntho Martins,
dater. - Adoipho Vianna.
lomes Pereira.

circumscripcâo eleitoral, segundo
actas e boletins das juntas apura,
doras rnunicipaes e actas e bole-
tins de seccöes enviados a Camara:

1 - Born Despacho: dr. Cicero
Ribeiro de Castro Filho, 793 vo-
tos. Obteve 1 voto o Sr. Faustino
d'Assumpção Teixeira.

2 - Born Successo: dr. Cicero
Ribeiro de Castro Filho, 1.296 vo-
tos. Obtiveram votos: dr. Carlos
Pinheiro Chagas, 3; dr. Antonio
de Freitas Carvalho, 1.

3 - Campo Bello: dr. Cicero
Ribeiro de Castro Filho, 409 vo.
tos.

4 - Claudio: dr. Cicero Ribeiro
do Castro Filho, 715 votos.

5 - Divinopolis: dr. Cicero Ri-
beiro de Castro Filho, 449 votos.

6 - Formiga: dr. Cicero Ri-
beiro de Castro Filho, 1.066 votos.

7 - Itapecerica: dr. Cicero Ri,
beirO de Castro Filho, 960 votos.
Obteve 16 votos o dr. Custodio Ba-
ptista de Castro.

8 - Itaána: dr. Cicero ftibeiro
de Castro FiIhd, 950 votos. 	 -

9 - Lavras: dr. Cicero Ribeiro
de Castro Filho, 966 votes. 	 -

10 - Nepornuceno: dr. Cicero
Ribeiro de Castro Filho, 622 vo-
tos.

11 - Oliveira: dr. Cicero Ri-
beiro de Castro Filho, 1.966 vo-
tos.
- 12 Pará de Minas - dr. Ci-
cero Ribeiro de Castro Filbo,,....
1.283 votos. Obtiverani votos: dr.
Aristides Milton e Antonio da Ro-
cha Praxedes. 1 veto; dr. F]avio
Barbosa Mello Santos, 2 votes.

13 - Passa Tempo: dr. Cicero
Ribeiro de Castro Filho, 204 ye-
tos.

14 - Pequy: dr. Cicero Ribeiro
de Castro Filho, 487 votos.

15 - Perdöes idr. Cicero Ribel-
ro de Castro Filho, 315 votos.

16 - Pitanguy: dr. Cicero Ri-
beira de Castro Filho, 1.066 vo-
tos.

17 - Santo Antonio do Monte:
dr. Cicero Ribeiro de Castro Fi-
lho, 1.157 votos.

18 S. João d'El-Rej: dr. Ci-
cero Ribeiro de Castro Filho.....
2.682 votos.

19 - Turvo: dr. Cicero l4ibelro.
do Castro Filho, 1.106 votos.

Secretaria da Camara dos Dc
putados, 11 de juiho de 1926. -
0 1.0 official, Casildo Quintino dos
Santos. Visto. - 0 director, Cas-.
torino de Magalh5.es.
- Vão a irnprirnir-se.

Nada mais havendo quo -tratar,
o sr. Presidente coavida os sm.
deputados presentes para nova
sessäo preparatoria amanhã, a ho-
rat regimental.

Levanta-se a -sessão.

0.' SESSAO PREPARATORIA
PARA A 4' SESSAO OrWI-
NARIA DA 9.' LEG1SLATU
RA, AOS 13 DE JTJLHO DE
1926

Pres'ide-ncia do sr. E'néas Camera.

A' hera regiiieiftaI, - felts a cha-
mnda, acham-se presentes os sm.:
Enéas Camera, Euler Co elho, Ar-
gerniro de Rezende, Euzehio do
Britto, Gomes Pereira, Elpidjo
Cannabrava, Adoipho Vianna,
Olyntho Martins (, Ferreira  Pires

Abre-se a sess,o. 	 -
B' lida a acts da antecedeiite.

quo fica sobro a mesa pars ear ap-
provada opportunarnente. 	 -

Não ha materia de expediente.
Nada mais havendo a tratare,

no tendo so verificado numero le-
gal do senhores deputados presen-,
tes para instailaç.o do COngresso
arnanhL o sr. Presideote convida
os senhores deputados presentes-
pars sessão preparatoria.

-Levanta-se a sessão..

4." SESSAO PREP ARATORIA
PARA A 4.' SESSA 	 LO ORD-
NARIA DA 9.' LEGJSLATU-
RA, AOS 14 DE JIJLHO DE
1920.

Presidencia do or. Enéas Camera

A' horn regimental, achando-ze
presentes Os srs. Eidas Camera,
Euler Coelho, Argerniro de Rezen-
de, Gomes Pereira, Eusebie de
Britto, Olyntho Martins, Elpidio
Cannabrava, Adolpho Vidnra, Ferfl

ser approvada quando houver nu
Znero.
Ilprcsentaçao de parecores d

commissöe8
0 sr. Olyntito Martins, pel

ComnjjSsäo de Constituicao, Legis
lacão e Justiça lê e nianda a Mesa 0 seguinte

6.' circurnscripçao eleitoral
Quadro da apuração das elei-

çöes realizadas em 7 de marco do
1926 para urn deputado pela 6.
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reira Pires e Gomes Freire, fal-
tando os demais senhores.

Abre-se a sessão.
E' lida a acta da antecedente,

que fica sobre a mesa para ser
approvada opportunamente.

EXPEDIENTE
o sr. 1 . 0 Secretario traz ao

nhecimento da Camara não haver
ainda numero de srs. senadores
presentes para installacão do Con-
gresso, conforme communicacão
feita pelo sr. 1.0 Secretario da-
quella Casa do Poder Legis1aivo.
—Inteirada.

Nada mais havendo que tratar
O Sr. Presidente convoca os srs. de-
putados presentes para nova ses-
são preparatoria, amanhã, a hora
regimental.

Levanta-se a sessão.
50 SESSAO PREPARATORIA

PARA A 40 SESSAO ORDI-
NARIA PA 90 LEGISLATU-
RA, AOS 15 DE JULHO DE
1926.

Presidencia do sr. Enéas Cct',nerct
A' hora regimental, acham-se

presentes os srs. Enéas Camera,
Euler Coelho, Argemiro de Rezen-
cie, Gomes Freire, Gomes Pereira,
Euzebio de Britto, Olyntho Mar-
tins, Adoipho Vianna, Elpidio
Cannabrava, Ferreira Pires e Du-
que de Mesouita.

Abre-se a sessão.
Lid a acta da antecedente, fica

sua approvação adiada para quan-
do houver numero.

0 Sr. 1.0 Secretario dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Te1egranmct
Do sr. Ignacio Murta, commu-

nicando estar de viagem, prompto
para os trabaihos. —Inteirada.

Não se verificando ainda nume-
ro para installacão do Congresso
e nada mais havendo a tratar, o
sr. Presidente convida os senhores
deputados presentes para nova
sessão preparatoria amanhã.

Levanta-se a sessão.

6.0 SESSAO PREPARATORIA,
PARA A 4." SESSAO PA 9.'
LEGISLATURA, EM 16 DE
JULHO DE 1926.

Presidencia do sr. Enécts Camera

A' hora regimental, acham-se
presentes os srs. Enéas Camera,
Euler Coelho, Argemiro do Rezen-
do, Duque de Mesquita, Olyntho
Martins, Gomes Pereira, Gornes
Freiro, Euzebio do Britto, Adoipho
Vianna, Elpidio Cannabrava e For-
reira Pires.

Abre-se a sessão.
E' lida a acta da antecedente,

cuja votacdo fica adiada por falta
do numero.

0 Sr. 1.0 Secretctrio dá conta do
seguinte:

EXPEDIENTE

Telegrammas
Do Sr. Miguel Baptista, declaran-

do estar de viagem para esta Ca-
pital.

—Do sr. Mario Mattos, commu-
nicando que estará presente no din
18.

—Do sr. Agenor Canedo, coin-
municando, egualmente •que, por
motivo imperioso, so poderá corn-
parecer as sess5es do din 20 em
diante. - A Camaro fica intei-
rada.

Continuando ainda a falta do nu-
mero par instaliacão do Congres-
so, o sr. Presidente convida aos srs.
deputados presentes para nova ses-
são preparatoria amanhã, -

Levanta-se a sessão.
7,0 SESSAO PREPARATORIA,

PARA A 4." SESSAO ORDI-
NARIA, DA 90 LEGlSLATU-
RA, AOS 17 DE JULHO DE
1926.

Presidencia do sr. Enéas Canzer'c

A' horn regimental, acham-se'
presentes os srs. Enéns Camera,
Euler Coelho, Claudomiro Ferrei-
ra, Argemiro de Rezende, Olyntho
Martins, Duque do Mesquita, Eu-
zebio de Britto, Gomes Pereira,
Gomes Freire, Elpedio Cannabra-

va, Ferreira Pires, Adolpho Vian-
ia, Ignacio Barroso e Celso Ma-
chado,

Abre-se a scssão.
Lida a act da antocendente, fica
adiada a eua votaçao per falta do
uunl:rO.

0 er. 1." secretario traz ao co-
nheeimento do. Camaro o seguinte

EXPEDIENTE

Telegrammas
—Do sr. Edeiberto de Lellis,

coromunicando que estará presente
no dia 19;

—dos srs. Ribeiro do Luz e Lau-
ro do Almeida, scientificando a
Camara quo, por motivo do forca
maior, faltarão as primeiras ses-
sSes. —Inteirada.

NSo so verificando ainda nume-
ro para installacão do Congresso, o
sr. presidente convida aos srs.
eputados prosentes, porn nova
-ess5 preparatoria amanhd, dan-
do para ordem do dia: discussão
unica dos pareceres no. 165 o 165,
reconhecendo deputados, respecti-
va.mente, pelas 5.' e 6.' circum-
scripcSes eleitoraes do Estado, os
srs. Flavio Barbosa do Mello San-
tos e Cicero Riboiro do Castro Fl-
iho.

Levanta-se a sessdo,

O SESSAO PREPARATORIA,
PARA A 4." SESSAO ORDI-
NARIA, DA 9." LEGISLATU-
RA AOS 18 DE JULHO PB
1926

Presidencia do Sr. Enéas Camera

A' hqra regimental, feita a cha-
mada, acham-se presentes os srs.
Enéas Camera, Euler Coelho, Clau-
demiro Ferreira, Argemiro e Re-
zende, Olyntro Martins, Duque do
Mesquita, Euzebio de Britto, Go-
mes Pereira, Gomes Freire, Elpi-
dio Cannabrava, Ferreira Pires,
Adoipho Vianna, Ignacio Barroso,
Celso Machado, Paulo Menicucci,
José Christiano, Alonso Marques,
Viviano Caldas, Miquel Baptista,
Agenor A1vs, Cordovil Pinto Coe-

iho, Antonio Junqueira, Ignacio
Murt.a, e Edelberto do Lellis, fal-
tando com causa participada os
srs. Ribeiro da Luz, Agenor Ca-
nêdo e Lauro do Almeida, e, sem
ella, os mais senhores.

Abrese a sessão.
E' lida a acta do antecedente,

ficando a sua votacão adiada pam
occasiSo opportuna.

Não ha materia do expediente
sobre a mesa.

2.' PARTE PA ORDEM DO DIA

Discussao do parecer ii. 165
Dispensada a leitura, a requeri-

mento do sr. Adoipho Vianna, é
submettida a discussão e sem deba-
te approvado o parecer n. 165, da
commissão de Legislaçäo, reconhe-
condo deputado pela 50 circurn-
scripcão eleitoral, o sr. Flavio dos
Barbosa de Mello Santos.

Discussdo do parecer n. 166
A seguir, dispensada egualmen-

te a leitura, a requerirnento do sr.
Euzehio de Britto, é submettido a
discussãO o sem debate approvado,
o parocer n. 166, da commissão
de Legislação, reconhecendo depu-
tado pela 6 . 0 circumscripcãO elei-
torn1, o sr. Cicero Ribeiro de Cas-
tro Filho.

0 sr. Presidente em vista da
npprovação dos referidos parece-
res, proclama deputados p sins re-
foridas cireumscripcSes, respecti-
varnente, os srs. Flavio Barbosa
de Mello Santos e Cicero Ribeiro
do Castro Filho.

Posse do deputado
0 sr. Euzebio de Britto (pela

ordem), fazendo vêr achar-se na
ante-sala o sr. Flavio Barbosa do
Mello Santos, pede a nomeacão de
i.una commissão aiim de recebel-o.

o sr. Presidente deferir,do este
requerimento nomeia para a ref e
rida commissão o requerente e
inais os srs. Adoipho Vianna e
Celso Machado.

Introduzido ao recinto aquelle
senhor deputado presto o compro-
misso de que trata o art, 14 do



Itegirnento e toma assento em soguida,

Vcrificação dc nunero
Verificandose numero legal o sr.

Presidente dá por a pprovada as
actas das sessöes anteriores e man-
da que se officie ao sr. Presiden.
te do Estado e ao Senado commu-
flicando egualmente u ex is .; ricia de
quorum para ainstallação do Con-
gresso e suspende-se a sessão ate
ue venha communicarão do Yena-

do de haver alli tanib m nurnero
para instaiiação, dando-se per fin-
dos -os trabalhos preparatorios,

SESSAO SOLEMNE DE IN-
STALLAçAO DO CONGRES-
SO PARA A 4. SESSAO OR-

• DINARIA, DA 9.' LEGISLA-
TURA, AOS 19 DL JULHO DL
1926-

Preeidencia do sr. Diogo de Vas
concellos

(Presidente do Senado)
A's 2 horas da tarde, feita

chamada, acham-se presentes o
srs. Diogo de Vasconcellos, Euler
Coelho, Olympio Mourão, Gabriel
Santos, Valladares Ribeiro, Ja-
cques Montandon, Passos Maia,
B.aetaNeves, Luiz Lisboa, Levindo
Coelho, Alves de Lernos, Pericles
de Mendonca, Ribeiro de Oliveira,
Ifodestino Gonçalves, Enéas Ca-
mera, Claudemiro Ferreira,
miro de Rezende, Olyntho Martins,
Duque de Msquita, Flavio dos
Santos, Euzebio de Britto, Comes
Pereira, Gomes Freire, Epidio
Cannabrava, Ferreira Pires, Adôl-
pho Vianna Ignacio Barroso Cel-
so Machado, Paulo Menicucci José
Christiano, Alonso Marques, Vi-
viano Caldas, Miguel Baptista,
Agenor Alves, Cordovil Pinto Coe-
lho, Antonio Junqueira, Ignacio
Murta, Edelberto de Lellis, ldario
Mattos, Pedro Dutra, JoãoPi,, Xa-
vier Rolim e Odilon Braga, faltan-
do os deinais senhores.

Abre-se a sessão.•
0 Sr. I. ' Secretario traz t o co-

aheciniento do Congresso, o seguin-

8

EXPEDIENTE
Telegrammas dos srs. Camillo

Chaves, communicando quo, por
motivo de molestia grave em pes-
ma de sua familia, deixara de corn-
arecer a sessão de installação e

Domingos de Rezende declarando
que chegará a esta Capital ama-
nhã, prompto para os trabaihos.

Inteirado.

Posse de con gressita
o sr. Paulo Menicucci fazendo

vêr achar-se na ante-sala o Sr.
Cicero Ribeiro de Castro Filho,
deputado eleito pela 6. circum-
scripcão e jd reconhecido, pede a
nomeacão de uma commissäo para
recebel-o.

o sr. Presidente, deferindo este
requerimento, nomeia para a ref e-
rida commissão o requerente e os
srs. Xavier Rolim e Ignacio M1.ir-
ta.

Introduzido no recinto, corn as
formalidades regimentaes, presta o
compromisso de que trata o Regi-
mento e toma assento aquelle se-
nhor deputado.

Eleiçao do commissdo
A seguir procede-se ao sorteio

da coiDmissão incumbida de rece-
her o sr Secretario do Interior
portador da Mensagern presiden-
cial.

São sorteados os srs. senador
Alfredo Beeta e deputados Euze-
bio do Britto e Antonio Junqueira.

Suspende-se a sessão ate qua
soja annunciada a chegada da-
queue sr. Secretario de Estado.

A's 3 horas da tarde reaberta a
sessão, 0 Sr. Presidente convida a
commissão sorteada a cumprir o
seu dever.

Introduzido no recinto 0 Sr.
Sandoval Azevedo, secretario do
Interior, toma elle assento a direi-
ta do sr. Prc€idente, e sendo-Ihe
dada a palavra procede a leitura
da Mensagem presidencial que pa-
blicamos em outro logar, finda a
qual retira-se corn as mesmas for-
malidades corn que foi recebido.

Srs.. Membros do Con gresso Leisltivo do
11finci1s Geraes;

Ao dirigir-vos esta Mensagern para apresen-
tar-vos minuciosas inforrnaçôes sObré a marcha dos
negocios publicos no ultimo nno do quatriennio a
findar a 7 de Setembro proximo, é corn sincera sa-
tisfaçao que assignalo e agradeço o esciarecido e
efficiente apoio prestarlo ao meu governo pelo Con-
gresso Legislativo do Estado.

Torno extensivo o rneu reconhecimento a to-
do o povo mineiro, cujos applausos a minha acção
administrativa e as minhas attitudes politicas con-
stituiram sempre o major estimulo a minha activi-
dade, representando o galardao supremo para os
meus esforços, nunca esmorecidos, em prol • da
grandeza e da prosperidade de nosso Estado.

Pelas informaçOes constantes da presente
Mensagem, verificareis a excellencia da situaçao
economica e financeira do Estado o qual, em pro-
gresso crescente, desenvolve todas as suas energias,
dentro da paz e da ordem,

RBI1Aç6E's COM A UNJAO E COM OSESTADOS

Continuam cordialissimas as relaçoes do Esta-
do corn a União e corn as demais unidades federa-
das. Ao eminente brasileiro, sr. dr. Arthur Ber-
nardes, 11ão falton, dnrante o meu governo, decidi-
do apoio e solidariedade de Minas, irmanada aos
outros Estados, no mesmo proposito de prestigiar o
principio da autoridade, mantido, corn intrepida
energia e civismo, pelo illustre Chefe da Naçao.

A este, nossos applausos convencidos e since-
ros pela relevancianos serviços que vem prestan-
do ao Brasil.

VISITA DO DR. WASHINGTON LUIS

Nosso Estado recebeu, nos primeiros dias de
Maio do corrente anno, a grata e honrosa visita do
sr. dr. Washington Luis, futuro Presidente da
Republica.

0 insigne estadista que, num gesto de fidalga
gentileza, quiz distinguir a terra mineira, dando-
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ihe, ao iniciar sua excursäo pelos Estados, primazia
de sua visita, foi, durante alguns dias, nosso hos-
pede, tendo sido recebido, em toda parte, corn as ca-
rthhosas hornenagens a quc faz jus pelos seus nota-
veis attributos de homem publico e grandes servi-
ços prestados ao paiz.

VISITAS OFFICIAES

Durante o rneu periodo de governo foi o Esta-
do distinguido corn as visitas officiaes de illustres
membros do corpo diplomatico acreditado junto
ao governo brasileiro.

Tivemos, assirn, a honra de hospedar os exmos.
srs. Scishita Tatsuke, embaixador do Japão; Giu-
lio Cesare Montagna, embaixador da Italia; Paul
May, embaixador da Belgica; Dionisio Ramos Mon-
tero, ministro do Uruguay; Hubert Knipping, mi-
nistro da Ahlemanha; e Aston Restscheck, minis-
tro da Austria.

A esses distinctos hospedes foram prestadas
pelo governo as devidas homenagens, tendo todos
elles recebido carinhosa acoihida do povo mineiro,
no so nesta Capital, como em outras localidades do
Estado que tiveram opportunidade de visitar.
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811 ao concurso prestado, na formaçao da alma na-
cional, pela raça redimida em 1888.

0 monurnento que se pretende levantar ao dr.
JoAo Luiz Alves traduz, igualmente, urn preito de
justiça a memoria de urn grande filho de Minas,
cuja actividade, corn tanto brilho e efficiencia, se
desenvolveu no parlamento, na administraçao e na
mais alta judicatura da Republica.

Estou certo de que o Congresso Legislativo do
Estado interpretaria os sentimentos do povo minei-
ro, votando uma contribuiço para os referidos mo-
nurnentos.

MAUSOLEQ AO DR. PAUL SOARES

Cumprindo auctorizaçao legislativa, o gover-
no do Estado fez erigir no cemiterjo do Bomfim,
nesta Capital, urn mausoléo ao dr. Raul Soares,
sendo o monumento executado pelo illustre escul-
ijtor sr. Ettore Ximenes.

A 3 de Jnnho do corrente anno reahizotj-se a
solennidade• da inauguraçao do mausoléo, ficando,
dest'arte, perpetuada, de modo condigno, a venera-
cão do povo mineiro a memorja do inol yidavel de-mocrata.

LIMITES ENTRE MINAS E S. PAULO
ORFEON PORTUGUEZ

Recebeu tambem o Estado de Minas a affectuo-
sa visita dos estudantes de Lisboa, cordialmente

'acolhidos pelo povo e pe]o governo.

GONTRIBUIcOES PARA MONUMENTOS

Dos prornotores da erecção, na Capital da Re-
publica, de urn monumento a "Mae Preta", e de
urn mausoléo ao saudoso mineiro dr. João Luiz Al-
yes, recebeu o governo do Estado pedidos de auxi-
ho para realizaçäo daquehlas justas homenagens.

A idea de urn monumento a "Mae Preta" foi
acolhida corn carinhoso enthusiasmo em todo o
paiz, tal o alcance moral e a elevada significaçäo
patriotica que encerra, procurando concretizar, em

urn symbolo affectivo, o reconhecimento do Bra-

Em 5 de Juiho de 1920, os governos dos Esta-
dos de Minas e de S. Paulo, no proposito de dirimjr
sua secular questão de limites, incumbiram o sr.
senador Epitacio Pessoa, de traçar as hinhas divi-
sorias de seus respectivos territorios.

Animados dos mais patrioticos intuitos, os dois
governos pretenderam uma linha de conciliaçao,
em que ficassern respeitadas as jurisdiccöes actu-
aes, isto é, não poderia abranger cidade, villa, ou se-
de de districto de paz sob a Jurisdicçao de outro
Estado, dando-se compensaçoes reciprocas.

.Ao assumir o governo, encontrej interrompi-
dos os estudos do illustre arbitro, ao qual me dirigi,
bern como ao eminente Presidente de S. Paulo, dr.
Carlos de Campos.

Sohicitei-hhes reencetarnento dos trabaihos pela
renovação dos poderes do juiz.
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Não desejava eu que se perdesse mais essa op-
porturiidade de pôr termo . a constantes incommo-
dos que, a miude, erarn trazidos aos governos pela
incerteza das lindes extrernadoraS.

Não devo esquecer, tratando desse assumpto,
as pessoas do exPresideflte de S. Paulo - senador
Washington Luis, corn quem tive o entendimento
de que resuitou o compromiSSo de 5 de Juiho de
1920, para o qual tambern concorreu o sr. Presi-
dente Arthur Bernardes.

A' elevacão de propositos desses chefes de Es-
tado e a seu patriotismo se dove o born termo das
negociaçöes em que intervim, .como advogaclo geral
de Minas, honrado pela confianca do seu então Pre-
sidente.

A 20 de Maio do anno corrente, o arbitro pro-
feriu a decisão publicada no "Minas Geraes" de
30 do mesmo mez, e que me foi enviada corn a se-
guinte carta:

"Rio de Janeiro, 21 de Maio de 1926

Exrno. Sr. dr. Fernando Mello Vianna. -
Os Estados de Minas e S. Paulo não estão de ac-
cordo quanto ao traçado da linha legal que os sepa-
ra. E' esta, entretanto, a prirneira condição pa-
ra que o arbitro possa comparar as duas linhas con-
ciliatorias que ihe são propostas e escoiher uma del-
las ou suggerir uma terceira. Entendi, a vista dis-
to, que devia corneçar por decidir esta questão, e 0
fiz nos termos constantes do laudo incluso.

NAo endo a verdadeira divisa legal, segundo
opino neste documento, nem a que S. Paulo def en-
de ou acceita, nem a que pleitea Minas Geraes, as
linhas conciliatorias indicadas pelos dois Estados
perderam a sua razäo de ser. E' tomando-se por
base a nova linha que ellas devem ser traçadas.

Por outro lado, para que eu possa estabelecer
as compensacôes territoriaes decorrentes da trans-
posição dessa linha sem deslocar, como recommen-
da o Comprornisso, para a jurisdiccAo de qualquer
dos Estados, cidade, villa, ou séde de districto de paz
que esteja actualmente sob a jurisdiccão do outro,
torna-se necessario que os dois litigantes me for-
neçam, corn as novas linhas de transacção, urn map-
pa da sua posse actual, no qual se representern as
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cidades, villas e sédes de districtos de paz situados
nas proximidades da fronteira

Caso os dois Estados se achem de accordo corn
o que acabo de expor, poderAo preparar esses ele-
mentos para me serern presentes dentro de seis me-
zes, a minha volta da Europa, para onde sigo no dia
25 do corrente.

Peco licença a v. exc. para dar publicidade a
minha decisão.

Corn alto apreço e distincta consideração, at-
tento coll. a e am.° obr.°.

(Assignado) Epitacio Pessoa."
Dei a s. exc. a seguihte resposta:
'Bello Horizonte, 31 de Maio de 1926.
Exmo. sr. dr. Epitacio Pessoa. - Termina-

da a' leitura do laudo proferido por v. exc. como
arbitro escolhido para dirirnir o dissidio de linhas
extremadoras de São Paulo e Minas, cumpre-me
agradecer-Ihe, mais unia vez, a remessa da copia.

Outrosim, conformando-me corn a decisão, de-
vo significar a v. exc. que, si, de vez, não foram de-
cididas as linhas do uti-possidetis, todavia se me
afigura aclarado o caminho corno inicio de born ter-
mo do arbitrarnento.

Oportunamente enviarei a v. exc. o mappa
e mais elementos reputados necessarios, desde que
ao digno e illustre Presidente de S. Paulo pareça
dever acatar a prejudicial assentada por v. exc.

Aproveito o ensejo para renovar meus protes-
tos de apreço corn os a gradecimentos do Estado de
Minas.

De v. exc., collega am- 0 e adm.or,
(A) Fernando de Mello Vianna."

Dirigi-me ao illustre Presidente de S. Paulo
corn a carta seguinte:

"Bello Horizonte, 31 de Maio de 1926
Exmo. sr. Presidente dr. Carlos de Campos.

- SaudaçOes .cordiaes.
Depois de lido .o laudo proferido pelo senador

Epitacio Pessoa no litigio de divisas entre S. Pau-
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lo e Minas, escrevi áquelle a carta de gue junto co
pia.

Por ella fica v. exc, conhecendo minha opi-
nião sobre a sentença.

Meu major desejo será continuar a concorrer
Para a decisão final das duvidas que preoccuparn,frequente5 vezes, as adrninistraçôes dos dois Esta-
dos, tao ligados por interesses de todo genero.

Não perderei mais esta opportunidade de rei-terar a V. exc. toda minha alta consideração e par-
tIcular estima, e de renovar votos que faco pela
prosperjdade do grande Est.ado, proficienternente
sob a sua direcção.

De v. exc., collega am.° e ad.- grato, (A)
Fernando de Mello Vianna."

Recebi em resposta a carta que transcrevo:
"São Paulo, 7 de Junho de 1926.
Exmo. amigo dr. Mello Vianna. - Corn os

meus cordjaes cumprirnentos, accuso recebjda a
carta de v. exc., de 31 de Maio ultimo, sobre a
questao de limites entre os Estados de Minas e SãoPaulo.

Muito grato ao prezado amigo pela attencao da
remessa de uma copia da carta que dirigiu ao sena-
dor Epitacjo Pessoa, cujo laudo está sendo estuda-
do aqui pelo dr. João Pedro Cardoso e pela Repar-
tição que efle dirige 	 a Cornmjssão Geographjca
e Geologica do Estado.

Logo que o tenha ouvido sobre o caso, enviarej
urna resposta ao prezado amigo, a quern reitero osprotestos dt minha alta e affectuosa estima e dis-
tincta coflsideracão

De v. exc. am.- rn.to adrn.or. - (A) Carlos deCampos.

Para orien-tação a seguir, espero a solução queao governo de S. Paulo se afigure dever dar.
N50 esquecerej, finalmente, o esforço intelli-

gente dos delegados de Minas, drs. Augusto de Li-ma, Francisco Mendes Pimentel e senador BuenloBran 0 	-

MARINHA. NACIONAL
Na minha Mensagern anterior lernbrei ao -Con-

gresso Minejro a idea patriotica de votar urn cre-
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dito para auxiliar a restauracão da nossa Marinha
de Guerra.

Em attenção a esse appello, votou-se a lei nu-
rnero 909, de 22 de Setembro do anno passado, na
qual se autorizou o governo a concorrer corn a irn-
portancia maxima de dez mil contos de réis .
(10.000 :000$000) tirada dos saldos orçamenta-
rios, e na proporcão em que contribuissern as de-
mais unidades federativas.

Afigura-se-me, porém, necessario urn concurso
mais efficáz e prompto, e, assirn, alvitraria ao Po-
der Legislativo autorizar o governo do Estado a
entrar em entendimento corn o Federal para que a
contribuicão de Minas se fizesse independente-
mente da dos demais Estados, e se contratasse a
construcção de urn submarino que seria doado a
Marinha.

0 pagamento far-se-ia durante tres ou quatro
exercicios.

sITuAcAo FINANCEIRA

E' prospera a situação financeira do Estado,
segundo se vera do superavit orçanentario do ex-
ercicio de 1925 e dos recursos disponiveis:

A receita do Estado foi a seguinte:
ORADA 	 ARRECADADA 	 SUPERAVIT

Receita or-
dinaria.. 69.512:220$003 120.762:707$252 51.250:487$252

Receita ex-
tra or di-

	

naria. ... 	 5.322:000$000 2J. 326:833666 15.004.833W6

	

R e c e i t a 	 -	 -
total.... 74.834:220$003 141.08:50$918 66.255:320918

A receita total do exercicio excedeu, pois, dc
88,53 OjO a previsão orcamentaria, sendo o respecti-
vo superavit de 66.255:320918 o maior do quill-
quennio - 921-925.

A comparação da receita arrecadada do exerci-
cio de 1925 corn a do exercicio anterior evidencia
uma elevacão das rendas no total de .......
20.559:305069, prova exuberante da pujança das
forças eëonomicas do Estado e do proveitoso labor
de seus filhos.
- - A despesa, autorizada pela lei n. 875, de 25

de Setembro de 1924, na importancia de .....
74.784:981085, elevou-se a 107.839:441805, ha-
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vendo, portaiito, urn excesso de 33.054:460$720,
distribuido pelas Secretarias do Estado, do seguinte
modo:

	

AUTORIZADA 	 REALIZADA 	 EXCESSO
Sect. do Iii-

tenor... 30.282:339$772 35.717:846$402 5.435:5068630
Seer. das

Financas 21.379:286$313 31.578:272$672 10.193:936$359
seer. da

Agni Cu I-
tura.... . 23.123:353$000 40.543:322$731 17.419:967$731

74.784:931$,D85 107.839:441$605 33.05:460$720
Os creditos addicionaes, por cuja conta tarn

bern correram as despesas accrescidas, montaram
a 54.570:829$931, assim discriminados por Secre-
tarias:

	

Secretaria do Interior ............ 	 .8.838:503$S37

	

das Financas ..........	 13.225:767UQ3

	

da Agricultura.. ..... 	 32.506:559$0O1

Total ................... 54.570:829$931
A despesa do exercicio por conta dos creditos

orçamentarios e addicionaes foi, porérn, menor.
Deu urn saldo 'de 21.516:369$211, assim distri-
buido:

Interior ......................... 3.402:991$207

	

F(nancas ........ ............... 	 3.026:780S734

	

Agnicultura .... ................. 	 15.086: 591$270

21.516:369211
O excesso da Secretaria do Interior resultau

dos creditos: extraordinario, de 2.500 contos pa-
ra construcção e mobiliario do Gymnasio e da Es-
cola Maternal; e supplementares, de 1.056:765$962
A verba etapas da Forca Publica, insufficientemen-
te dotada; de 1.000:000$000 para conservação de
predios escolares; de 1.374:422$597 para defesa
da legalidade; e outros creditos para despesas de
verbas insufficientes, reduzidas, no total, pelas so-

	

bras de outras verbas. 	 -
O excesso da Secretaria das Finanças foi con-

sequencia da abertura de creditos: de .......
3.907:452$502 para pagamento da bonificacão in-
stituida pela. lei 886 de 30 de Juiho; de ......
5.967:346$907 para pagamento das despesas de ar-
recadação da taxa ouro e entrega, ao Credito Real,
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do saldo do fundo de defesa do café, creado pela
lei 887, de 19 de Agosto, cuja arrecadaQäo se fez em
face da lei, sem, entretanto, constar do orçamento;
de 921:252$452 de differenca de cambio e juros
abonados as Camaras Municipaes; de 300:000$000
dc despesas de exercicios encerrados; de .....
147:313$402 para pagamento, em cumprimento de
sentenca, ao ex-thesoureiro do Estado - Joaquim
Teixeira de Souza, por ter sido insufficiente a ver-
ba "Causas da Fazenda"; e outras despesas de ver-
bas orçamentarias insufficientes, reduzidas p0-

rein, no total, .pelas sobras de outras verbas orça-
mentarias.

A Secretaria da Agricultura teve o excesso,
corno se viu, de 17.419:967$7 31 , resultante dos
ereditos: de 16.709:938778 para a Rêde Sul-
Mineira; 4.401:815700, para a Estrada de Fer-
ro Paracatü; 2.000:000$000 e 2.500:000$000,
respectivarnente, para rnelhoramentos da estancia
balnearia do Araxá e serviços da navegacão do S.
Francisco, e de outros creditos de menores quan-
tias, ainda não despendidos na totalidade.

0 crescente augmento da receita e a constan-
cia do equilibrio orcamentario silo a segura ga-
rantia de nosso progresso. A providencia de não
se crearem despesas permanentes em urn regimen
tributario cuja base é o imposto .de exportação, de-
natureza instavel, tern sido, ate agora, de grande
alcance financeiro e resultados positivos. Essa
politica não deve ser abandonada, pois colloca a
administracão do Estado a salvo de aperturas re-
sultantes do decrescimo nominal das rendas, facto,
previsivel corn a desejada valorizacão da rioeda
nacional. Verificada a ascenção das taxas cam-
biaes a receita do Estado terá de cahir, em moeda
papel, uma vez que o augmento se opera, ordina-
riamente, por meio de contracçôes monetarias e
ietracção do credi to, corn a consequente depressão
inevitavel, mas temporaria, da producção.

Nos quatro ultimos annos foi o seguinte o
resultado do augmento da receita e dos saldos or-
çamentarios:

1922	 1923

	

Receita ................. 	 78.485: 673$873 - ()0.263:653$000'

	

Despesa ................ 	 78.446:175$660 	 72.472:911$000

	

Saldo ............... 	 39;498213 	 17.790:472$000
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1924	 192
Receita 	 .	 120.530:235$849 141.089:540$91
Despesa ................ 83.708:151$598 107.839:441$805

Saldo ............... 36.822:084$251 	 33.250:099$113
GONSIDERAçOES SOBRE A RECEITA
A receita do exercicio de 1925 excedeu as pre-

visöes orçamentarias em quasi todas as rubricas
e elevou-se, deduzidas as rendas da Sul-Mineira
e da Paracatü, a importancia de 126.748:637810,
jamais attirigida. Os impostos que major arreca-
dação produziram sao os seguintes:

Cn N C) Go e'i Co Go i1 -Nd. C) C)'	 C) Go Nc	 0 	 c' 	 'C) '-' Urp C9 	 Ca
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O imposto de exportação concorreu corn a
major parcella, continuando a ser a fonte princi-
pal da receita do Estado, para a qual contribuiu
corn 38,8 o l o, no exercicio de 1925.

O imposto territorial não correspondeu bern
as esperanças que nelle depositãrarn os seus reor-
ganizadores, e tao cedo não será succedaneo do
imposto de exportacão, não so porque sua boa or-
ganização depende de urn cadastro perfeito, difui-
cii de ser conseguido, como porque em grandes
onas do Estado a terra ainda não está valorizada

por falta 'de popuiacão e de meios de transporte.
Dos impostos de exportacão, o café concorreu

corn 39.370:130922, ou sejam cerca de 72 0 1 0 do
total daquelles, nãO obstante a quéda em volume.

Texido sido de 33.250:099113 o saldo orça-
mentario, segue-se que o Estado, mesmo seth o
imposto sobre esse producto, manteria suasdes-
pesas ordinàrias dentro dos recursos orçamenta-
rios. Tal verificacão vem demonstrar que temos
no Estado diversidade de producção e que estamos,
por isso, appareihados para resistir a uma possi-
ve1 crise na lavoura cafeeira, a qual, corn o cres-
Lente augmento do fundo de defesa do café, vaé
se habilitando corn recursos proprios para Lacili-
dade de credito.

Os principaes impostos do Estado tiveram
iio ultimo quinquennio a seguinte progceLsão, em
contos de réis:

	

I 1921 I 	 1922 	 1923 1 1924 1 1925

'Exportaclo......28.959 27.234 33.771 . 50.125 54.829

Territorial ......

	

..2.289 	 5.198	 5.442 	 5.677 	 6.019

Ind. eprolisses 	 2.676	 2.729 	 3.448 	 4.231 	 5.075

	

'Bebidas ......... ..3.430	 3.081 	 4.118 	 4.814	 5.548

TransmissAo in.
ter-vivos 	 1.420 	 3.725 	 5.570 	 7.963	 8.958

T ran s miss Ao
causa-mortis 	 1.696 	 1.830 	 2.297	 2.387 	 2.781

	

Sello ............ .1.956 	 1.966 	 2.448	 2.801 	 3.257
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No execicio, as rendasndustriacs quo mai
w:qdqziram foram as segttes

ORcADA ARRECADADA	 A MAIORRêde Sul Mi-
neira.......9.150:OOp$000 14.105:6.90$508 4.955;690$50a

Paracatu 	 1aJ 000$000 	 235 212OO 	 85 2l2$OGQuota de 10- 	 -

	

terias :.-..• 500:000$000 	 1.998295$354 1.498.295$854-

DISPONIBILIDAL)ES

Os recursO$ chsPoniyeis do Esta1) resuitajmdo eg jijhte balao, eñi £ do corrèn.b:
RECUR SOS EM DEPOSITOS E MOEDAS EXTRANQEIRAS

Deposos q Bancos do Rio, desta Capi-
jital' e Credio ReaYeth divérsas con-

	.t,............,	 31.854:436$787Carteira gricola (Credito Real) .. .... . 13.325 :CO3$000'Na Europa, para resgate da divida ex-
................-: .................... 32.832:592O3Q-605.4221rjicos francezes. ............... 112:003S070

2.O78 573 francos belga .................. 384 :531O519.752 libras estcrlinas..................... 3262$UGQ
12.856 apolices federacs do valor de urn

con.to de r•éis, cotadas a7QJOOO. .;8.999:2O0OO()
3 de valor do 500S000...... ..... ............ I :050OO-O de valbr 	 I :4UOOOO

	

Total .......................... --- 	 ..87.836:91oSs62

COMPRQMISSOS
Saldo de abertura decreditos par despesa

lei, réprsentados Por dinheiroeth depositä: 	 p
Secretaria do, interior.. 	 1.923:47Sl32
Secretaria das Fihanças 	 2:5773391
Sccrétaria 'da Agrictill 	 -

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

	

15.84t:O608QS 	 17.7675S$369
Restitu jcoda taxa euro arrecadadâ antesda id b8S7. ..Y...................... I.274:979QQQSaido de emprestirnos municipaés em

	

depos ito...y ;... :..' ........ 	 7.588:322$5&.Carteira ag ricola ........................ 13.325 :O00$00

	

Luropa, para çesgale da divida externa 	 32.832:599$1
-	

- 72.788:485$0QO• 	 J3ALANço

	

Recursos. .............................. ... 	 87.836:91653f,2Conipromisos ............ 	 72.788:485O19
.SaLdo cti&ponivei ..................... l5.048431$843.
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.Alérn destes recursos ha ainda cnsicAcrar
a iniportapcia de 7.086 22242 a rcebcr da
tJnião, kgAndo contas ja processadas c e i
dação, importancia que so reduz a 4 404 889$952,
pela deducçao de 2.681:332$470 de debito da Sul
Mineira ao Banco do Brash.• 1	 -. 	 . 	 .

0 total do sal4o disponivel aeri, portantol

	

Em dinheiro .......... ...................	 15.048:431$843
A receber da União ..................... 	 4.404:889$952

	

Total ................................ 	 19.453:32I795

No correr do presente exercicio o Estado ad-
quiriu varias de suas àpolices, para cuja baixajá
se providenci9u. Para p exercicio vindourà a di-
vidá interna ficará, poi -s, alliviada destas impór-
tanciaS. As disponibilidades referidas

'
no valor

de 87.836:916$862, vencem juro,s que seräo ccre
cidos as mesms.

EsTATIsTcA DA EXPORT4c4O

Entre as productos de exportação do Estado,
o café continua a figurar em prirneiro logar, se-
guido do gado vaccuth, lacticinios e tecidos de
algodão. 	 .

Par classes, foi a seguinte a contribuição de
cada urn dos trs reinos da nátureza:

VALOR OFFICIAL 	 IMFOSTa
I . 	 Productos do reino

vegetal ............ 681 .764:796S75 0 43*14:50274
2. a Pr.oductos do reino 	 -

-	 animal ............ 266.176
.
268$9C() 	 7.193:764$49-1

3 ..	 Produètos do rein 0	 -	 -
rninrai ........... 94.595:813$750 	 4.432E97

4.042.536:879$400

A relação abaixo mostra a importancia de
cada urn dos principaes, pro4iictos quanta a quan-
tidade, valor official e total do irnposto pg9.

CLAE.S 	 .
QUM4TIDADE VALOR OFFICIAL 	 . IMPOSTO

Aguardente; 11:
tros ... ..........960.9.77	 I.633:66C$900 	 60--381[$487

Artoz kilos.... 12J91.073 	 9.483:666$000 ......816$252
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QUANTIDADE VALOR OFFICIAL 	 IMPOSTO

Café, saccas...- 2.855.583 565.405:5428900 39.370:130$92
Carvo, kilos... 1.653.180 	 991:903$000 	 100:668$460
Feijo,	 ' ... 6.568.036 	 6.563:036$000 	 100:9338520
Madeiras, tons.. 	 33.236 11.654:040$00() 	 823:6u7$850
Milho, kilos.... 16.299.309 	 8.149:654$500 	183:1148816
Film,.... 3.474.116 	 13.486:3228000 	 980:486$085
Tecidos de algo-

	

dAo, kilos.....4.436.338 52.598:376$000 	 1.045:9318420

2. a CLASSE
Ayes domesticas,

kilos..........6.482.971	 19.448:9135000 	 96:952$131
Vaccuns, unida-

	

des...........398.646 119.593:8008000 	 2.962:84215800
Came secca fres-

Ca, kilos......8.951.632 	 2 11.483:916$800 	 586:3808413
Couros seccos e

salgados, kilos 2.334.607 	 2.94C:714$000 	 262:207S841
Manteiga, kilos 	 6.794.081 	 37.367:4458500 	 i.431:107$870
Queijos, kilos 	 6.813.717 23.505:2208500 	 777:809295
Suinos, unidades 	 38.ii96	 6.t39:3605000 	 310:5968200
Toucinlio, kilos	 771.208	 3.470:841$000 	 87:8458256
Sola em meios,

kilos .........1.461.033 	 7.305:165010 	 185 032$455
Tecidos de 15, ki-

los............171.645 	 3.432:9008000 	 42.8368040

3. a CLASSE
Aguas mineraes,

caixas ....... 	 195.713	 7.828:i205000 	 195:7138000
Manganez, tons. 	 307.2:6 34.293:1178600 2.737:4448184
Ouro, gramnlas 	 3.236.716 21.355:725$600 563:6196390
Aguas marinhas,

grammas 	 215.840 	 647:5208000 	 21:7378740
Turmalinas,

grammas 	 787.972 - 1.575:9448000 	 47:3048320
Pedras coradas,

grammas 	 605.301 	 605:301'8000 	 1:2418116
Cal, cré, etc. kilos 34.511'.109- 5.176:6668350 	 203;758431
Carbureto, kilos., 3.192.761 	 1.91.56$600	 15:779$421
Ferro fundido;

guza, tons......." 31878' 6.575:600$000 	 2:8888340
Lenha, consumo,"' 	 -.

	

1.142.8C9 	 5.714:045$000 	 342:8418100
,..

Comparando-se os numeros acima- corn osLdo
exercicio de 1924, verifica-se que a exiiortacão-' do
café foi inferior em 618.477 saccas, produzindo,
entretanto, 4.346:227$922 para mais; o gado
vaccum, inferior em 33.906 unidades, corn.....
7:725$800 para mais; o arroz, 6 "fèijãô'o milho
e o fumo foram tambem inferiores em volume,
todos, porém, produzindo rnaioi receita -em' 1925.
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0 seguinte quadro demonstra o volume e va-
lor dos principaes productos de exportaçäo, corn-
parados corn os dos ultimos exercicios:

1922 	 1923 	 ---- 	 w

	

QUANTI- VALOR
	

QUANTI- VR

	

DADE CONTOS
	

DADE CONTOS

Café'áccas......... 2.759.588 269.846 2.998.294 339.429
Bá-4ihos, unidades;'!' 	 281.748 53.954 	 479.744 94.948,
Teci'dosde .algod50-;

kilos.............. 3.874.033 15.496 5.125.360 51.154
Manteiga, kilos..... 4.988.556 10.974 5.092.953 20.881
Ouro, 'kilos......... '4.466 16.637 4.298 23.643
Queijos, kilos....... 4.928.556. 23.535 6.356.262 25.425
Ayes domesticas, ki-

los,............... 5.786.979 10.995 5.958.125 12;299
Manganez tons..... 	 284.064 12.555 	 224.159 17.574
Fumo, kilos........ 3.608.203 	 5.431 4.074.591 	 6.519
FeijSo, tons......... 	 10.510 	 5.780 	 18.861 	 9.430
Milho, tons.......... 	 22.603 	 5.650 	 40.088 10.247
Arroz, tons......... 	 11.848 	 5.880 	 12.b43 	 6.505
Madeiras, tons...,. 	 26.598 4.429 	 33.520 6.789
Aguas mineraes,

caixas............. 	 178.763 	 6.435 	 209.745 	 7.550
Came, kilos......... 5.877.114 	 9.109 6.836.707 	 8.545

4924 	 1925- - p

QUANTI- VALOR QUANTI- VALOR

	

DADE CONTOS 	 .DADE CONTOS

Café, saccas........ 3.474.060 508.602 2.855.583 585.406
Bovinos, unidades.. 	 432.552 86.510 	 398.646 119.594
Tecidos de algodSo,

kilos.............. 3.804.709 43.651 4.436.288 52.598
Manteiga, kilos..... 4.736.898 28.895 6.794.081 37.367
Ouro, kilos ........ 3.743 24.713 3.237' 21.358
Queijos, kilos....... 5.986.370 22.276 6.813.717 25.505
Ayes djrnesticas, ki-

los................ 5.629.561 16.888 6.482.971 19.449
Manganez, tons..... 179.049 46.114 312.933 34.293
Fumo, kilos'......... 3.907.741 12.314 3.474.116 13.468
Feijao, tons........ 	 6.322 	 4.324 	 6.568 	 6.586
Milho, tons......... 	 24.930 	 7.828 	 16.299 	 8.150
Arroz, tons.......... 	 14.101	 7.873 	 12.1111 	 9.484
Madeiras, tons...... 	 30.983 	 9.536	 33.236 11.654
Aguas mineraes,

caixas............ 	 161.131 	 5.801 	 195.713 	 7.829
Came, kilos......... 8.789.023 46.699 8.951.632 21.484

A exportaçao decresceu em volume nos prin-
cipaes artigos, tendo sido, entretanto, major o
valor, e, por consequencia, tambem major o im-
posto arrecadado. E' assim que o gado vaccum,
as carnes, o fumo e os cereaes, de 1923 para 1925,

-



24

tiverarn. volumes decrescente, mas vaIors ë re-
eita de imposto ciescentes.

Tal se ejilica pela desvalorizacã dci melo
circulante, quando é certo que os dernais productos
exportados guardam relaãd entre volume e valor
ncis ahnos comparädos.

A epotacão d6 ourci 6'a prova innegavel do
asserto; em 1923, foi de 4.298 kilos, corn o valor

23.643 contbs; em 1924, de 3.743, corh b valor
de 24.713 contos e, em 1925, de 3.237, corn o valor
de 21.358 ëontos do réi.

Em face destes agarismoS, força é conchlir
üe o legisladOr miiieiro precisa votar as leis or

çamentariaS corn a previdencia que jarnhi g Ihe
tern faltadci. A ilhiso de urna receita estavel, on
a'cendente em vlor nominal, poderia ter conse-
qilelicias funestas, si despCsas permanentes fossem
crèadas. 	 ..

0 alino agrario de 1925 nao . foi born; nä
fosse a dirninuicãO do poder acquisitivo d -
moeda, e, certo, a airecadacão nio attrngiria

de 1924. Corn a cohvalescenca do meio Cir-
Lulante, os preços norninaes tern de se reduzir e
corn èlles os impostOs de exportacão. Não é, pois
prvisäo . desacertada esperar menor arrecaclacäO
para 1927.

.0 valor Official da exportacão tributada foi
1.042.538:879$400  é o da isenta de imliostos...
22.505-355$450, perfazëndo o total-de ..........
1.065.042:234850, ou sejarn 126.572:432850 a
major do valor da do 1924.

DEFESA DO CAFE'

A lei 887, de 19 de Agosto de 1925, regula-
mentada pelo decreto 6.954, de 24 do mesmo hiez,
creou o imposto de mil réis ouro por sacca de café,
exportada para fóra do Estado, e dispoz sobre d
modo de effectuar a defesa desse pfoducto, que
constitue a principal fonte da nossa rlque72 0
ante-prQjeCto, que Se transformou nessa lei, me-
recéu, peiiamentë, a approvaqdo dos agriculto--
res, reunid6s nësta Capital, a convite do govern

Estado'.
0 problema de defesa do cafe, agitado por

vezes, sern urna soluçãO dëfiñitiva, parecé ter en-
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côntra'do ñás dipo'siOes 'dã lei 887 urna realiza-
cáo p'raticá.

0 cthisumo do cafe tern augI!nntado de Anno
pai a anno, a propria naturez da ciiltura, orcifna-
iiamente uina saf depois deia escassa outia farta,
como si de ndcessidade essa ,a1ternativa pa!ra re-
pouso da ai yore facihta a 'defesa do preco pelo
quihbrio eh" tre'of ferta e prccura

Regulaiizai, portanto a offeita corn a hiflita-
cáo do escoamento da safia, e urn meio de detesa,

1	 . 9que, entietanto por si so não atisfaz os inteies-
ses 'dog piocluctores Si a leilevasse 	 acc tosua
apenas Ate ahi teria defendido os inteesse do
Est*do, nas ñâo ös dO proicto, o qlial, baldo
de ecursos se entregaria abs atravessadoreb 0
destino, Oiern que se deli a taxa de Iml reis ouio
constituedefea plena, porque faculita o ci eclito
agiiccilá, probletha de difficil solução eht're nós.
como em toda pate Em face das disposicOes da

:lei foi o s&viç'o iñiciado em 1.0 deSeternbro, tendo
sido a 1initacão de embarques effectuada de accor-
do corn o convenio asignado corn o Etado de S.
Paulo.

A pratica consha, entretanto, a acqñisicão
de á'ma'eñs reUlàdoes para a iv'arrantae
dos cafés ê condemna a limitação feita na proce-
denciá, torque as estradas de ferro tern na época
das chuvas a vasão rnuito reduzida e preciath,
em defesa de seus legitimos interesSes, transportar
o maxirno no periodo das seccas.

Para os cafés destinados a Sañtos, o rrnaèit
de Cruzeiro, corn cápacidade de 250 mil saccas,
já funcciona comO regulador.

Para os destinados ao Rio, o governo entrou
m negbciaçöes para construir urn armazem corn
apacidade de 300 a 400 mu saccas.

A execução dO ptano consubstanciado ha lêi
n. 887 deu optimos resultados. A differenca en-

ire o preço actual (37400) e o maximo obtido
cm 1925 e em moeda papel; si convertido
o preço de agora ao cambio - daquella occasiãó,
ver-se-la que a defesa foi feita, tendo mesmo ha .

-vidô rnajoraçâo. A limitacão diininuiü, natürál-
mente, o vulto de saccas exportadas em 1925; näo
I ôra ella, haveriamos exportado cêrca de tres mi.-
lhöes e seiscentas mu saccas, mas teriamos, por
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outro lado, aviltado o preço. 0 producto da taxa
ouro tern sido entregue ao Banco de Credito Real,,
corn o qual o governo, nos termos da lei, firmou
o respectivo contracto.

A arrecadaçao dessa taxa, de 1.0 de SetembrG
a 31 de Dezembro, foi de 5.967:346$907, corn urna
despesa de 72:828$923. .0 saldo, na importancia
de 5.888:181684, foi entregue ao Banco Para em-
prestirno aos productores, nos termos do ajuste.

Devo assignalar que o Estado despende 7 0

corn a arrecadação de impostos feita pelas estradas
de ferro. Si fosse essa a despesa corn a arrecada-.
cAo da taxa ouro, o total seria de 417:714$283.

Obteve o governo, entretanto, reducçao da
porcentagem em todas as estradas, de 7 ojo Para
1 oo, e despende corn a arrecadação no Rio apenas
0,5 °°. Eis a razäo da economia na despesa.

Proeurou-se evitar, a todo transe, 0 augmEn-
.to de empregados, Para não desfalcar a receita
da taxa, destinada a fortalecer o credito particular
e, dest'arte, poder voltar a mesma a seus legitimos
donos, mais ou menos integra.

Para que as guias mineiras não sacrificassem
a exportaçao paulista, o Estado de S. Paulo arre-
cadou a taxa ouro de todos os cafés entradQs em
Santos, de 1.0 de Janeiro a 31 de Agosto. No con-.
venio firmado Para a execução da lei n. 887 se
incluiu clausula garantidora dos interesses da la-
voura mineira, de modo que a importancia arre-
cadada foi entregue ao Estado Para ser restituida
aos agricultores.

A arrecadação da taxa ouro e a sua applica-.
çãø foram as seguintes:

RECEITA
Pela Recebedoiia de Santos.. 	 2. SM:873WO
Pela Defegacia do Rio ..... .............. 3.869:871S10&
Pela Bahia e Minas .................. .... . 38:619S95
Pela Victoria-Minas ..................... .. . 369:0J514
Pelos postos fiscaes ...................... .67:26O63S

7.242:325$907
APPL!CAçA0

Fundo de defesa entregue ao Banco de Cre-

	

dito Real .................. .......... 	 5.88S:181$684
Despesa de arrecadaçäo ................... .72:8285923

	

Restituiçao paga .......................... 	 6:336$3O
A restituir (arrecadacao de 1.0 de Janeiro

	

a 31 de Agosto) ....................... 	 .1 .274:9795000
7.242:325$997
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FISCALIZAçAO DE MANGANEZ
0 manganez, que teve grande decrescirno na

exportação em volunie de 1922 a 1924, attingiu
no exercicio de 1925 a 307.286 toneladas, produ-
zindo uma receita de 2.737:444$184, contra....
1.707:535000 em 1924.

Este imposto é actuálmente cobrado de accor-
do corn a lèi 732, de 5 de Outubro de 1918, e corn
o decreto n. 6.924, de 25 de Junho de 1925.

A cotaçäo do manganez nos mercados impor-
tadores e feita por unidades metallicas; dahi a
razAo de ser do decreto citado, que, estabelecendo
a distribuicão em classes de accordo corn o teor
metallico do minerio, attendeu os interesses reel-
procos do Estado e dos exportadores.

0 servico de fiscalização creado pelo decreto
6.924 foi iniciado em 1.0 de Julho, tendo desde en-
tao cessado todas as concessOes de exportacão de
manganez de baixo teOr, a qual passou a ser feita
sob as normas do decreto, pago o irnposto pela me-
dia das analyses mensaes. Não havendó, porérn,
relacão simples entre as classes e Os preços, o irn-
posto pago pela media mensal não corresponde ao
total que seria pago, si cobrado de cada expedi-
cäo.

Por outro lado, a collecta de arnostras na es-
tacão de ernbarque, analyse em Bello Horizonte,
cobrança e fiscalizacao do peso no Rio, demons-
traram a necessidade da modificacão do decreto,
de modo a ser installado todo o serviço na Capital
Federal, onde se faria a analyse de cada carrega-
mento, cobrando-se deste o respectivo imposto.
Pelo decreto n. 7.272, de 2 de Julho corrente, fiz a
alludida modificacão.

De 1.0 de Julho a 31 de Dezernbro, vigencia
da fiscalizacão, a exportação foi a seguinte, por
classes, em kilos: - Especial. 279.920; 1.'.....
585.000; 2., 8.095.000;. 30, 79.090.500; 4 . 	.
63.147.085; 5.a , 15.825.175.

Não houve imposto prohibitivo a exportação
do manganez, tanto que, tendo sido no correr do
anno de 1925 sua cotaçäo relativamente baixa, o
volume, não obstante, augrnentou. 0 que se tern
feito e necessariamente se fará, e defender os in-
teresses do Estado, de modo a ter este legitirna
cornpensacão na grande parte de riqueza que se
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escôa ara t	 Osieridade das iiduSt'riâs de ou-
tros paizes.

DIVIDA EXTERNA

A dia exteriia do Estado isulta tres
emprestimos, todos rea

,
lizados corn os banqueiro

Perier &Cornp. de quern são s!iece ssores Bauer,
Marshál-& Comp. .0. prirneiro, del9lO,denomina-
do Conversão", foi na importancia de 120 mi-
hoes de fráncos, j üros de .4 1/2%, ire, sgatavel em
58 annos a paitir de 1916 Deste emprestirno ja
foram resgatados 50.633.500 , frãncos. 0 segundo,
de 1911, "Municipalidaaes", foi de 50 milhOes de
francos, jurós de 4 /2 %. Estão resgatados....
7.095.000 francos. 0 terceiro, de 1915, "Funding-
loan", no valor de20.979.000 francos, de juros de
5 ½ %, cujo resgate monta a 7.334.250 francos.

Em janeiro do corrente anno, a divida exter-
na do Estado era representada por 125.916.250
francos, assim discriminada:
Convers5o 	 138.733 titutos de 500 franco, 69.366.500 irs
MSniiiaiida- 	 .

	des ......... gs.840 	 500 	 42 9 7 0.060
Funding-loan. 54.579 	 250	 13.644.750

Total....... . 279.122 	 . 	 125.916.250

A grande baixa do franco após a guerra le-
you 6s portadores de tituos a se associarem afim
de pleitear perante Os tribunaes francezes o paga
ththto em óuro dos 'jdros e amortizacöes dos respe
tizö enipestimos. E' do dOrninio publico a manei-

ra por que Os factos se passaram e corno, näo ob-
stãñte as clausuIas contractuaes não estipulârern
pagarnento em ouro, foi o EstadO, contia as normas
jdridicás èleis expressas, l'evado, sem citação, aos
ti'ibues e condemnado, a revelia, pelo Tribunal
do Sehã.

be accordo corn os ãjustes, o Estado tern nan-
tido sempre, pontualmente, o serviço de juros e
amortizaçAo, pagando em moeda legal fránceza,
sern que nenhuma i eciamacAo ou protesto tivesse
urgidopor parte :dos portadores,. ate 1923, quando

pequeno numero se dirigiu aos banqueiros recla-
mañdo 'ágáthento em oUro. Satisfizeram-se, entre-
tañto, cofri as eitplicacOes dadas por estes e conti-
nuarárn a ieceber como dañtes..

os coupons de 1923, 1924 e seguiido se
nestre de 1925 fórarn rec'ebidos seth nenhurn pro-
tetó.

Em 9 de Odtabio, foi o Estado surprehendid,
cbmo segilinte te1égrâmna ti'ânsnittidO lielos ban-
queiros:

Nous appienons que pioces zatente con-
tre E tat pour pazernent or doit venir devant
Tribunti 'quatorze courant. Sdlutz'tions cor-
ciiales.— Bauer Marshal."
0 a, rìäo tencto sido o governo citaco immedia-

tainenté t!rañsinitti Oseuinte f&agianima:
"Peço informar qual pessoa citada acçäo

contra Etado; e resectiva decisão Tri}iinaL"
A i'esposta f 6 he§teg terrnos, 'e141 29 do thesino

rnz
Gouvenement Minas asszgne en hi per-

sonne de son President. Jugernent zendu an-
ourd'hüi condamne par défaut Etat a faire

en or service les emprunts et met ' -4 sa charge
dc pens de l'instance. Ecrivons. Salutations cor-
diales. - Bauer Marshal."
E desta forma, sem cifaç.ão inicial, é que o Es-

tado teve conhecimento dë ter Isido condernnadô, a
r evelia, ierante urn tribunal, incompetente por va-
rios thotivO's.

A imprenSa, naciohal e extrangeira, commen-
tou a decisão, salientando a pessima impressão
produzidá pela sentenca, discordante das clausu-
las contractuaes, da interpretacão que ihes deram
as partes cohtractantes diirante longos annos de vi-
genci'dOs contráctos, e ainda discordante da pro.

ria jUrisprfldehcia e leis da Franca.
A sda . exc o sr. Ministro das RelaOes Exte-

riores, remettendO copia dos contractos e titui'os
em Original, asSiin me expressei:

"Si. Mihistro. - Agradeco a v. excia. O in-
tëresse ue fern tornado pelo Estado de Minas iio
tocante a 15retencAo injüridica dos portadores de ti-
tubs de emi3restirnos mineiros.

1e accordo corn os felegrammas de segund4 è
quarta-feira ultimas, envio-lhë copias de do-
cumentos e exemplárës originaes de obrigacOes,
além de uma inforrnaçãO de nossoS banueiros en
Paris (Doe. 1).
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k Nesta. encrnráv., excia., claramente ex- 	 -	 nal, assim na hermeneutica dos contractos, a
p1icada a ±orma e es ecle,1 116j 	trnc..nt? dos j u	 intelligencia que ihes dão os contrahentes e o
que tern sido feito, desde a assignatircfds 	 mais seguro fanal, para ihes afinar corn a
ctos,. pontualmente, em . franco papel. 	 vóntade. Qui tibet est optimus verborum 8U0-

	

Da mesma maneira vão s ep lo L (,,sat das as 	 rum interpres" (Teo? delle Obbligazioni, vol
obrigaçOes sorteadas. 	 ' 	 IV, n. 182, pags. 178-9).

	

As primeiras reclamaçOes sóniente apparece- 	 Na Franca, patria de nossos contradictores de
ram em 1923, 	 --valt dizer 	 após 14, 13 e 9 annoS 	 ultima hora, a Côrte de Cassacão, prestigiando a
a partir do inicio do serviço dos respecivos em- 	 doutrina pacifica de seus grandes mestres, em ares-
prestimos.to, ate agora citado e seguido, sentenciou:

	

o Estado, por outro lado,recebeu Os enpresti- 	 "Lorsque lçs áctes présentent quelque in-
mos sob taxas ëambiaes variaveis, como vão mdi- 	 certitude l'interpréte plus sur est l'executzon
cadas: 	 -• 	 volontaire, for?nelle et reiterée, qui leur out
a) Emprestimo Conversão. . . . 	 594 	 donnée les parties interessees, qui se rendent
b) Emprestimo Municipalidades. 	 594,7292 	 ainsi non recevables a méconnaitre leurs pro-
c) Emprestimo Funding-loan. . .	 700,35 	 pres faits."
(Medias apuradas nas emissöes periodicas). 	 (Sirey, 1840 - 1 vol. 789).

	

Não recebeu, consequentemente, em ouro. 	 Não ensinam diversamente:

	

Ora, de accordo corn o preceito universal de 	 Dumoulin, "Costumes de Paris", § 46, n. 23;
Hermeneutica, inscripto no art. 1.156, do Cod. Ci- 	 Dalloz Period - 1856, 1, pag . 76; 185, 1,
vii Francez, dëve-se pesquisar, nas convencOes, a 	 pag. 470;
intençao das partes, de preferencia ao sentido lite- 	 Toullied, vol. VI, n. 320, 6.',, ed., pag. 812;
ral dos termos. 	 Demolombe, vol. XXV, 2.a ed., pag. 42-3; n.

	

Esta e meridianamente clara. Os contractos 	 36;
nao alludem sinao afrancos. 	 Laurent, vol. XV, n. 504;

	

Argumento de major valia, sr. Ministro, em 	 Dalloz, Report, V, Obligations, pag. 234;
favor da nunca desmentida lisura do Estado de Mi- 	 Pandectes Fran çaises, V, Obligations, n.
nas no cumprimento de seus ajustes, resalta do 	 8.116.
modo por que vêm sendo, ha tantos annos, executa- 	 Rematarei este appeilo a consciencia juridica
dos os contractos e satisfeitas as obrigacães delles 	 dos mestres, insuspeitos aos credores do Estado de
decorrentes. 	 Minas, corn palavras de Gauguier, "De l'interpre-

	

Os j uros e o resgate dos titulos sorteados vi 	 tation des actes j uridiques", de 1898; pags. 166 e
nham sendo pagos em francos, sem protestos, e le- 	 167:
gitimando a irrestricta confianca do credito do de- 	 'O- acto se deve presumir celebrado no
vedor pela aita significativa da cotação de suas 	 sentido e corn a extensão que Ihe attribuem a
obrigacöes nos mercados extrangeiros. 	 posse e o uso, isto é, a execução posterior";

	Si assim é, a interpretação dos contractos não 	 - i'as partes, pondo por obra a convencao em
póde ser alterada por vontade dos tomadores, por- 	 - certo senticlo, interpretavam ellas mesmas,
que aquella tern por fundarnento uma convenção nesse sentido, - a duvida, - ou a ambiguidade,
tacita, reguladora da execução dos ajutes. 	 que,,acaso, alli se houvesse insinuado.

	

Esta consideraçAo e decisiva. Não é so do nos- 	 Deanfe de tao claros ensinamentos,.sr. Minis-
so direito patrio. Está como axioma juridico na 	 tro, nao sei como pretender, actualmente, que 0
consciencia de tOdos os povos cultos. 	 Estado de Minas mudea.órma e especie por que

Na Italia, Giorgio Giorgi:	 - ha muitos annos - vem, sem contradicta dos

	

'Assim como, no que respeita a leis, a in 	 interessados, dando execucão ao pactuado e, reli-

	

terpretacao do legislador prevalece a doutri- 	 giosarnentecumprindo seus deveres-..
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Transmitti a v. exc., nesta data, urn telegram-
ma de banqueiros do Est.ado em paris, em réspos-
ta a um pieqido de informaç.ö, que eu lhes havia
endereçado a proposito de n

6
 do p.roceiimen-

to judicial.
Coin espaito, sou surprehendido corn

a informaQão de ter o Tribunal de Paris dado ga-
nho de causa aos autores, e de haver corrido o
proçesso "cori citação do Pesidente de Minas"

Communico a& sr Ministro que não foi cita-
do 9 Estado de 'Minas nem na pessoa de seu Pre-

ensidte, nern na de qualquer de seus representan-
tes legaes, e sómente tive sèiencia da acção atra-
yes dos ultirnos avisos teiegraphicos de v • exc • e
dos alludidos banqueiros. Si accão houve, correu
a revelia do EstadO. Tel egraphei ao sr. embai-
xador Mello Franco, nesta data, solicitando a in-
terferencia do mesmo para defesa dos nossos in-
teiesses, sem dispensar a de V. exc, a qul, de
novo, rogo.

Aproveito o ensejo para reaffirmar a v. exc.
protestos de alto apreco e distincta consideração.
-p-- Fernando de Mello Vianna.

A s. exc. o sr. dr. Felix Pacheco, d. ci. Mi-
nistro dos Negocios Exteriores."

Pox intermedio do sr. Embaixador francez
tiye conheci.merito da seritença e do "Procés-ver-
bal de carence". Fiz, então, seguir para a Euro-
pa o dr. J.usceiino Ba iTbosa, a quem dci instru-
cçôes para contrctar advogado que apresentasse
oppOSiçaQ a sentença, allegando a incompetencia
do. Tribunal Francez.

Na mesma occasião dci conhecimento de to-
dos estes factos ao sr. Ministro das Relaçöes Ex-
teriore,s,.

0 dr. Juscelno Barbosa contractou para
advogado do Estado o Batonnier Fourcade, tendo
sjdo feita opposição a sentença, pela allegacão da
inc9I1petencia dos tçbunaes. francezes para jul-
gamento do Estado, que é parte integrante de
una Nacão soberana.

RESGATE
Dada a situaçäo .fiianceira do Estado, corn

saldos orçamentari9s em cofre, convenci-me de
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que uma parte des,tes recursos melhor applicação
não poderia tei do que no resgate de toda a divida
externa. Estudando os repecthos,? contràdtos, ye-
rifiquei estar-nos asseguradO o 'direifo, 'não so de
augffintar as quotas deafiibrtizaçSo,' comb de an-
tecipar todo o 'pgameiitO'. Ao dr. Jucê1ino Bar-
bosa 'iassei, ehtSd O  seguinte telegramma, em 25
d Janeiro:

"Estudos da questäo depois da sua par-
tida cbnvehceram governo dé Minas da ne-
cessidade' de resgatar já o total dOs enires-
timos' mi.nëiros ha Franca, de 'accOrdo èom o
final dd aitigo dois dO cOntiacto dd 19 de.
NOvembro de 1915; dando aos banqueiros
tempo de seis mezes para prepararem opera-
ção, de tccordo corn o final do artigo dois ci-
tado, combinado corn o artigo sèxto do con-
tractbA6 11 de Mäio de 1910, char 'ado "Con-
versão 79 e artigo7 6itavo do coiiVract de 27
dc Marco de '1911, chamado "MuiiiCipaiida-
des".

PeQo transmittr, banqueiros seguinte
nota tetualrnente . "Communico-vos, em no-
me do governo do Estaclo de Minas, que ie-
solvj anteçipar o esgte do total dos titulos
de. todos os emprestimos mineiros em circu-
laç. o por seu valor ao par, dand,o Lvos o prazo
de seis mezes para preparardes a operacão
de accordo corn os contractos de 19. de Novem-
bro de 1915, . artigo dois, in-fine, combinado
corn o artigo oitavo do contracto cIe 27 do
Marco de 1910, e artigp seis, dQ contracto de
Ii dèMio dé 1911.Deyis ëoniriurnicar ao
goierno i data ein que o Es'ado de've '' depo-
sitar a inpoita'ncia em Londres ou Paris a vos-
a dsposico, rnedante entrega dos tituos

Estido entregara, 'i1em ç1a importancia
do valof nominal dos tituos em circulaçio,
rn's a importancia correspoideite ao juios

II

c10 mesmos titulos venciveis em Julho do cor-
rente, anno, cessando, dessa data em iliante,
o serviç,o de juros. 0 , pimeto dos titUlOS
sdii ealizado em bilheteá 'dO Eaiico dc Frai.i-
a; pelo répectivo 'a1or' nniinä1,'isto é 'em

franco 	 apel, 'fo'rth'e direito' exre.so do
Esaclo; iecohhcido 5Clos 	 oprib bnquêi



rcs do Estado em reiteradas declaraçOes aos
portadores de "titulos". Peco telegraphar
resposta banqueiros."
A este telegramma respondeu o dr. Jusceli-

no Barhosa que os bnqueiros estavam de accor-
do quanlo ao prazo, e qu, depois de exaininarem
a possibilidacle e maneira de agir, dariam opinião
dentro de alguns dias.

De facto, a 5 de Fevereiro, o representante de
Minas, em telegramma, communicava que os ban-
queiros, para o pagamento do "coupon" de Juiho,
commissão contractual, accrescida da de urn ou
outro banqueiro para activar a operaçâo, e paga-
mento de todos os impostos, pediram 1.456.515
lbs., total este depois reduzido a 1.150.000.

Pelo contracto "Conversão", de J910, os ban-
queiros se obrigaram a resgatar todos os titulos,
em circulaçao, do emprestimo J. Loste & Comp.,
de 1907, tendo ficado corn a irnportancia necessa-
na.

Sem embargo, entre os portadores que figu-
ram na acçAo contra o Estado, existern alguns
ainda deste emprestjmo.

Ora, para queigual situaçAo não se désse
corn os emprestimos actuaes, e não convindo ao
governo celebrar contractos corn os banqueiros,
para que agissern como intermediarios, sómente
nos termos dos contractos dos emprestirnos, foi
passado ao dr. Juscelino o seguinte telegramma,
em 6 de Fevereiro:

"Recebido tefegramma proposta milhão
cento cincoenta'mil libras. Vamos examinar
assumpto e daremos solucao dentro poucos
dias. Peço esclarecer ultimo periodo telegram-
ma. Convem explicaçOes si acceita proposta
pelo Estado e feito deposito fica o mes-
mo Estado definitivamehte exonerado em-
prestimos e quaesquer responsabilidades pe-
rante portadores, ou si banqueiros serão ape-
nas intermediarios."
A resposta, em 9 de Fevereiro, colbocóu a ques-

tao nos pontos devista do Estado.: os banqueiros
seriam apei!ias intermediarios. Não se cogitava,
pois, de' ajuste para que effectuassem o resgate
por conta propria.

Examinado o pedido é computadas as co..
missOes contractuaes, etc., chegou-se ao seguinte
resultado approxirnado:
Debito do Estado .......... Frs. - 	 125.896 250 00Cominiss6es dos baquei.

ros, 1/2 0/0 sobre os em-
prestimos iConversao. e
cMunicipalidades e 1 0/0
sobre o Funding-loan 	 - 	 697.7500
Direitos a Bolsa Pan-

siense:
Corretagemi/lO 0/0 sobre a

negociacao ............... 125.896,30
10 0f por estarem os titulos

cotados acima do par.... 	 12.589.625
linposto do sello:

0,05 0 /0 sobre cada grupo
de 1.000 francos ou Ira-
ccAo.... ................ 	 6.294,90

0,025 0/0 sobre cada grupo
de 1.000 frs. ou fracço 	 3.140.350 00

Direito de mutaço....... .6.280.687,50 22.142.853,70

148.736.808,70
Tinhamos, porém, duvidas quan1 ao .calculo,

porque a parcella corrspondente aos 10 %. nao
deveria existir, uma vez que o r,esgate era feito
ao par.

A 13 de Fevereiro, o dr. Juscelino transmittiu
o seguinte telegramma:

"Pour observer délai remboursement en-
tecipé emprunt je crois devoir vous rapeller
que si nous apportons du retard a notre déci-
sion, nous nous exposons a ajourner jusqu'à
la fin de cette année, ce qui coutera encore a
l'Etat coupon fin Décembre. J'ai examine a
fond detail de la somme demandée par les ban-
quiers et je prends l'engagement de vous be
justifier comme indispensable."
Diante do telegramma em que o delegado do

Estado asseverava ter examinado, a fundo, a som-
ma solicitada, ihe respondi em 17 do mez referido
que, dentro de trinta dias, collocaria em Londres a
quantia necessaria.

A 22 do mesmo Fevereiro, porém, a cambio con-
veniente, effectuei a rernessa de urn milhão de ii-.
bras para Londres, dando-se ao dr. Juscelino o se-
guinte telegramma, pelo mesmo confirmado em
cartade27: 	 . 	 . .

A.0	 3	 .	 -



"Foi rernettido hoj e urn milhão de iibra
para. Lbndres Saldo seguira quando necessa-
no. Ba.qiieirOS deVeth sacar a medida das ne
cessidades do reemboisO dos titulos. Convem
rOmetter lista das depesas, discrinhinadamefl
te So deverão ser acceitoS titulos apre'énta-
dos sern nenhuma reserva oü potésto or par-
te dos portadores. Saldos da importancia n-
viada devem ser restituidos aó 'Etado. Gover-
no Minas pretende liquidar a totalidade do em-
pr, nao deixando em circulacão nenliurn
titulo, corno aconteccu corn o emprestimo Lo-
te, cujos titulos figurarn no processcl contia 0
Estado." •.•
TransmittimOS aos nosss banqueir .os, em LOn-

dres, o seguinte telegramma -:
"imp6rtncia de urn rnilhão enviada pélo

Banco do Brasil podera sr sacada por Bauer,
Marsh-al & Comp.,- no todo ou em parte, coifl
aitorizacAo do representante do Estado em
Pis	 dr. Juscelino Barbosa."
Em 9 de marco, telegraphava o dr. Juscelino:

instabilidade do cambio me obrigou
transfora li-bras em francos, porque estou
certo que a normalizacão da situação politica
aqui tera como consequencla a alta do franco
Nos meios competentes me asseguram que o
;objectjvo do governo é uma cotaçäo de 115 a
120 francos por Iibra Asimera impossivel
deixar deposito, pois bancos inglezes se recu-
sam reéeber,moeda tao instavel."
Este telegramma foi confirmado -por carta da

iiesna data, em a qual dizia ainda o dr Juscelino
"Não tendo tido resposta d acceitacAo

foral do pedido dos banqueiros para umam 
quantia forfaitaire fixada e
posiç 	

tando a minha dis-
ã o umasomma em noeda extrangeira

cujo vtlor baixava continuamente, eu podia
icear cu egses pejuizos viessem acahir so-

' breo Eatado, si o edido a fim näo fosse ac-
ceito, porque então as sommas de Louidres es-
tàritht pirrt e 'sithpiesrnénite pr dita do Es-
tado."
Para Jeth decidir, oi passhclo 'o dr.,JuceIin

cIle thte telêrainmà, em data 'd 26 Marçó,
pelo SecretariO das Finanças:

- 	 '37

"ecebido seu teleamma de 24. Eapero
Presidente afim resolver ultima remessa cern

• mil libras já reduzidas visto franco ser cotado
139 por libra. Peco informar montante em
francos pedido pelos banqueiros bern como

- producto passagern rnilhão libras."
A este telegramma respondeu o dr. Juscelinc

qüe havia obtidO mai's a reduëçäo de 50 mil libras,
bãstandö 'a remessa de mais 100 mll em momento
opportuno, e que havia fechado negocio corn os
bañqueiros a forfait. Em cartã de 29 de Marco, di-
zia: "Nab recebi ainda a nota pedida (e talvez haja
reluctancia em dal-a, tendo sido estipuladb o nego-
cio em libras), inas, pelas taxa's corréntes nós dias
immediatos, calcdlo urn minimo de 135 miIhies."

Dos ' motivos que levaram nosso delegado a
essa resoluçAo não tenho ainda conhecimento por-
menorizado, uma vez que a operacao segue seu
curso.

Em 9 de Abril foi passado o seguinte tele-
gramma:
- - 	 "Accordo seu telegramma 80, ëornigindo

- termos telegranima 28, governo remetterá logo
tenha seu avio ceinmil libras calculadas como

-	 necessarias referidos telegrammas. Convem
aprèssar operação. Espero remessa detaihes
contas acbrdo seus telegrammas."
No dia 21 de Abril foi annunciado o resgate, e

segundo informaçSes do dr. Juscelino, "sem que
nenhuma polemica ou protesto surgisse, sendo es-
peradO auccesso na operacão cuja noticia muito
prestigiára Minas."

Eth 10 7de Maib fol áihda recebido o tele-
grainina:

"Seu telegramma sete so hoje recebido.
Resgate será effectivado momento pagamento
coupon, visto titulos estarern espaihados mi-
lhares portadores. Banquëiros nenhum pos-

- suein e assegur-am exito operação."
Os titulos seriam, pois, resgatados por occasiào

do pagamento dos coupons venciveis em 15 de Ju-
nho e 1.0 de Juiho. 	 -

A importancia do milhão rernettido correspon- -
deu a 32.832:599$000. 0 excesso, si necessario, -or-
çaráportresmilcontos. 	 •- -
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Não preciso realçar a importancia é vantageflS
do resgate.

As municipalidades tambem muito terão a lu
crar corn essa operacão.

DIVIDA INTEENA
Corn o sorteio de 3.418 titulos do emprestimo

"Conversào Bahia e Minas", a divida fundada in-
terna se reduziu de 683:600$000.

Na proposta de orçamento para 1927 farei con-
signar verba para o resgate dos titulos restantes.
Dest'arte, o passivo interno é expresso nas seguin-
tes apolices nominatiVaS, que circulam:
4.905 no valor de .......... 	 1:030$000 54.905:000$000

51.476' 	 5005000 	 588:000$000
337 	 200$000 	 67:4005000

No total de 	 55.560:400$000

A importancia necessaria para o pagamento
semestral dos juros de 5 % ao anno será, então, de
2.778:020$000.

Elfectuado o resgate da divida externa, Os en-
cargos da divida do Estado representarão apenas
2,3 % da receita (supposta esta de 120 mil contos),
e cerca de 463 réis per caput. 0 total representará
apenas 9260 per caput. Estes algarismos bastam
para a eloquente prova de ser a divida bastante mo-
derada, e de ser invejavelmente lisonjeira a situa-
ção financeira do Estado.

Dada esta situaço quasi privilegiada, será
tempo de se liquidar, em poucos annos, toda a dlvi-
da interna, si, de accordo corn o art. 2. 0, letras I e g,
da lei n. 688, de 5 de Setembro de 1917, destinar-
mos ao "Fundo Especial para resgate das dividas
consolidadas", as importancias que erarn despendi-
das corn o custeio da divida externa

DIVIDA FLUCTUANTE
Em 1925 teve a divida fluctuante do Estado 0

seguinte movimento:
RECEITA

Emprestitnos economicos ............. 	 4.648:0599990
Depositos diversos ......................... .1 .765:792$565
Bens de ausentes ........... . ..... . ....... 	 51:100$387
Caixa Beneficente da Força Publica ...... .,. 	 263:015$497

39
Previdencia dos Servidores do Estado:

C/ de contribuicöes e peculios ........ . 628:738$236
de emprestimos .................. 123:722$076

	

Carteira predial ..................... 	 86:571ll673

	

Cauçes ................................... 	 1 .040:479SO49

	

Fiancas ................................... 	 424:313$747

8.671:793$220
DESPESA

	

Einprestimos economicos .................. 	 5.914 :171$938

	

Depositos diversos ........................ 	 2.028:647$678
Bens de ausentes ......................... 19:268$702
Caixa Beneficente da Forca Publica ...... .145:065$852
Carteira predial ........................... 15:333$332
Previdencia dos Servidores do Estado:

	

C/ de contribuiçes e peculios .. .... 	 499:340$769

	

C/ de emprestinios .................. 	 19: 836$765
Carteira predial ...................... 1.399:369$200

	

Cauces ... ........... .............	 604:000$804

	

Fianças ......... ................... 	 98:138$580
Flanças e caucces antigas ........... 18:533$535

	

Emprestimo do Cofre de Orphams... 	 140:593$180

10.898:969$655

Tendo sido de 10.898:969$655 o movirnento
de despesa e de 8.671:793$220 o de receita, yen-
fica-se que a responsabilidade do Estado foi alli-
viada de 2.227:176435, importancia esta que se
elevará a 3.555:006$29 4, Si considerarmos que
figuram na receita e iia despesa, respectivamente,
as parcellas de 86:571673 e 1.399:068200 da
carteira predial da Previdencia, e na despesa a de
15:333$332 da carteira predial da Caixa Benefi-
cente da Forca Publica, valores estes que tern a
responsabilidade directa das instituicöes a que se
referem.

A responsabilidade do Estado pelos deposi-
tos em Caixa Economica, vinda de 1924, no valor
de 16.619:355$0 23, foi reduzida a 14.326:243$075,
menos, portanto, 1.293:111$948, pela suppressão
de 42 agencias. Existem, actualmente, 106 em fun-
ccionamento.

Os depositos do Cofre de Orphäos baixararn a
984:546$845, menos 140 :593$180 que em 1924.

Foi o exercicio financeiro encerrado corn a di-
vida fluctuante assim transportada para 1926:
Emprestinios economicos (sendo collocados

1.329:068$900 na carteira predial da Pre-
videncia) ............ .................. 14.326:243$750

Cofre de Orphams ....................... ..984:5465845
Bens de ausentes ....................... 707:376$191



4.618:059$990
1.70:70$565

51.4U0$387
263:015$497

628-738$236
123: 7126076
86:57i673

1.010:479$049
124:313$747 8.671:7913$220
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Previdencia dos Servidores do Estado! 	 - 788:706E80
Caixa Benef'cente da Força Pübhca	 22 04$726
Depositos diversos ............... ........ 	 3.337:573$3
Fiancase cauçOes antigas:............... .382:032621
Fianças...................................97: 147$437
Cauces ..................................963:84$79O

BALANcO DO EXERCICIO
0. balanço geral da receita e despesa do exerci

cio financeiro de 125 e o seguinte:

RECEITA
RENDAS DO ESTADO
Ordinaria . ................ 120.762:707S252Extraordinaria ............ 20.326:833666 141.089:540$918

DEPOSITOS:
EmprestinlOS economicOs..
DepositoS dive rsos ........
Bens de ausentes ........
Caixa Beneficente da For-

ça Publics,..............
Previdencia dos Servidores

doEstadO
Conta de constituicAO e pe-

culios..............
Conta de emprestimos.
Conta carteira predial.
Caucflo....................
Fianças.................

0PERAc6Es DE CREDITO:
Camaras Municipaes 	 -
MOVIMENTO DE FUN DOS
Supprimetito recebido de

1926 ..................... -

DESPESA
DESPESAS DO ESTADO:
Secretaria do Interior......
Secretaria das Financas...
Secretaria da Agricultura..
DEPOsITOS:
EmprestimoS economicos..
Depositos diversos ........
Bens de ausentes. .. .. .....
Caixa Beneficente da For-

ça Publica..............
Caixa Beneficente da For-

ça Publica (carteira pre-
dial) ....................

Previdencia dos Servidores
do Estado: 	 .	 r

Conta de contribuiçöes- e
peculios ................. 	 499340$7

Conta de emprestimos.183665,

	

da crtetra predial 	 1.390 b6S$.
Cauçöé. .'; 	 .......... 	 604 O0Oø4 	 -
Fianças ........... .......9:iS58O
Fianças e cauces antigas 	 18:533$835
Emprestimo do Cofre de

Orphams ....... ..........140 :593$180 10.898:969$655
0PERAc6ES DE CREDITO:
Catharas Muñicipáes......13.978:1 09$310 	-
Liquido das operaces ban- -

carias ............. ..... 18.671 :932$133 32.650:04340,
EXERCIC10 DC 1924: 	 -- - -
Sup.primento do exercicio

de 1924 	 3.6U1:-83$764
SALDO DO EXERCICIO:
Em poder de exactores, mu-

nicipalidades e respon-
saveis ................... 	 7.313:641$639

162 363 933$3O1

A arrecadaçao effectuada por conta das Ca-
maras Municipaes, constante do titulo ' Operaçöes
de Credito", na receita, elevou-se a .............
10.226:590119, comprehendidos os juo de....
512:838$Q,09 e differencas de cambio no a1r '4e
409:283$343. 	 --

Em igual titulo da despesa figurai as Camá-
ias corn a importancia de M. ' 978:1., pqrqu
ahi figuram 3.830:718$666  de emprestirnos de
1925, 1.975:42$912 	 juràs debitad OS, ,..,....:
229:947$595 e 278:842$097, respectivarnente, de
'imortizacôes debitadas e porcht&geis T recada.
dores, 1 1 2 % contractqal, &tc. 	 - - -

BALANO ECONOMICO
0 balanco econornico do Estado, encerrado em

4 de juiho, é o seguinte:
-	 ACTIVO

PROPRIOS DO ESTADO: 	 - 	 -
Valor dos predios, terras,

estancias, etc............242. 064386$I3&
Valor dos moveis e utensi- 	 - - - 	 -	 -

aitios. ................... ..- 	 49196$1

19.226:590$119

2.376:009$044
162.363:933$301

35.717:846$402
31.578:272$672
40.543:322$731 107:839:441$80

5.911:171$938
2.028:617$678

19:268$702
145:065$852

15:333$332
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DIVIDA ACTIVA:
Saldo escripturado ate o en-

cerraniento do exercicio.
VALORES DO ESTADO:
Saldo escripturado no The-

souro e Suas estaçes....
AMORTIzAcEs DA DIVIDA

EXTERNA:
Do .mprestimo Conver-
so.....................

Do Emprestimo das Muni.
cipalidades..............

Do Emprestimo Funding..

1.399;068$200

15:333$332

77.843983$060

- 	 9.317:885Q9

308:5738534
3.472:522$204 3.781:095$r738

VALORES DE COMPENSAcAO:
Garantias diversas ......... 18.485:2005000
Valores caucionados ....... 24.168: 680$809
Emprestimos municipaes 30.147:631$953
Estampilhas existentes no

Thesouro: 29.942:2805050 e
as estaçes 1.178:210$350 31. 120:490$400 103.922:003$162

- 598.824:596$230

PASSIVO
DIVIDA EXTERNA: 	 -
Emprestlnio de1910-..

120.000.000 de francos,
destinados a conversEo
da divida fuidada ..... .71.28O:0oOOOO

Elnprestjmo de 1911-
50.000.000 de francos,
destinados as lnunicipaii..
dades ...... ... ............29.736:4605000

Emprestimo -Funding, -
totalidade dos tjtulog
emittidos nest a operaçao 15.104;880$000 116.121:3408000

DIVIDA INTERNA FLJNDADA:
Apolices em circulacEo.
DIVIDA FLUCTUANTE:

Ethpreslimos econonlicos:
A cargo do

Estado. ... 12.927:174$875
Collocado na

Pr eviden-
Cia c/ pre.
dial - Lei
n. 880.... 1.399:068$200

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

Bens de ausentes.........
Prevjdencja dos Servidores

do Estado cf contr jbui-
ces e peculios..........

Previdencja dos Servidores
do Estado c/ elnpresti.
Inos....................

Previdencia dos Servidores
do Estado c/ carteira

	

predial . ................. 	 6:57l5673

	

Caixa B. da Força Publica 	 223:054$726
Depositos diversos.......3.337:573$349
Fianças e cauçoes antigas 2.382:0328621
Fianças ............ ....97:1475437
Cauçoes. .................963:381$790

DIVIDA CONVERTIDA:
Saldo de responsab lidade

do Estaclo na convers5o

	

do empreslimo .......... - 	 2.376:000$00
EMPRESTIMOS MUNICTPAES:
Amortizaçes leitas p e I a s

Camaras Municipaes 	 - 	 1.054:492$037
EXE1CIC10 DE 1925:
Liquido das provises deste

	

exercicjo ................ - 	 2376:009$044
PATRIONIO DO ESTADO:
Valor desta conta em 1924 254.949:467$798 -
Avanço patrimonial em 1925 36.530:021$475 291.479:489$273

TITULOS DA DIVIDA EXTERNA:
Valores dos titulos adquiri-

dos.....................
MIJNICPALIDADES:
Emprestinio collocado ate

o encerramento do exer-
ciclo....................

PREVIDENCTA DOS SERVIDO-
RES DO ESTADO:

Valor desta conta.........
CAIXA BENEFICENTE DA FOR-

- A PUBLICA c/ pre dial:
Valor desta conta.........
BANCOS NO PATZ E NO EX-

TRANOETRO:
Saldo depositado em ban-

cog.....................
EXACTORES:
Em poder de e'actores.
DIVERSOS RESPONSAVEIS:
Contas correntes..........
Em poder de diversos.....

- 	 74.053:753$559

- 	 17.658:750$786

3.750:219$000

1.220:416,5300
4.834:0306000 9.804:715$300

-	 28.414:534$199

- 	 23.281;677$614
14.326:243$75

984:5465845
707:376$191

479:524$766

222:5105241

57.685:2005003

23.810:062$714
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VALORES DE COMPENSAçAO:
Valores em garantia ....... 18.4$:200$000
Valores de terceiros ....... 24.16868O$BO
Eniprestimos municipas

contractados..... ....... 	 30.147:6l$953
Estampilhas a emittir..... . 31.420:490$400 103.92:003$162

598.824-.596$230

EMPRESTIMOS MUNIGIPAES
A conta corrente das Camaras Municipaes re-

lativa a emprestimos foi a seguinte, no exerciclo:
RECEITA

Saldo da conta de 4924 .................... 743:420$406

	

Arrecadaço de impostos municipaes ...... 	 9 304468$67

	

Differença de cambio no exercicio ......... 	 4O9:283343

	

Jurosabonados ............................ 	 512:838$0o9
Saldo a favor do Estado . .................. ..3.561:509$142

Total ........................ 14.531:519$667
DESPESA

Saldo daconta de 1921 ..................... 3.726:617$65
Obrigaçes semestraes—juros ............ 	 I .975:482$912

A	 amortizaçes 	 229:947$695

	

Impostos restituidos aos municipios..... .... 	 7.663:1 17940
Porcentagens e outras despesas ....... .. . 278:842$097:
Saldo a favor das Camaras ............... 	 657:511$368

Total ................... . .... 	 14.531:519667

Ate 1925 foi o seguinte o movimento de em-
prestimos effectuados as Camaras:
Emprestimos ..... .......:	 36.697:631$953
Retirados ate 1924...... . 25.278:590$637

em 1925...... 	 3.830:718$666
Total retirado ........... 	 29.109:309$303
Saldo para 1926, emp-

nhado por contractos 	 7.588:322$650
Total ................ 	 36.697:631$953

Foram emprestados mais 9.990 contos, de ac-
cordo corn as leis 881 e 909. Desta importancia já
foram realizadas despesas no total de..........
2.637:920$462, existindo, portanto, em saldo it fa-
vor das Camaras mutuarias, a quantia de.......
7.352:079$538.

DIVIDA ACTIVA
0 saldo da divida activa que passou para 1925

foi de 76.232:333$429. Foi inscripta, no xercició,
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a qUañtiale 2.641:927$1 66,1, e teve baixa a 'de
4.820:507$b32, ficando, portan&, p saldo para
1926 de 74.053:753558.

A divida de contribuintes de impostos é de
6.771:582$762 parâ 1926. Os principaes devedoreq
s.äo as Camaras e Prefeituras.

BOLSA IJE FUNLOS PUBLICOS

0 crescente desmvplvjmentp do Estado, nota-
darnente o desta Capital, exigia .a instaiiaçâo da
Balsa de Fundos Publicos, creada p léi 636, de
29 de Setembro de 1914.

Regularnentada pelo decreto n.4.375, que a
annexou a Junta Commercial, exigia a Bolsa de
Fundos Publicos novo regulamento, näo s6 porque
o legislador creou institutos differentes, como por
que a parte ref ere nte a Carnara Syndical tinha dis-
posiçôes inacceitaveis, contrarias ao born funccio-
namento do instituto. 	 - - 	 -

Approvado pelo decreto n. 7.110, de 5 de Feve.
reiro docorrente anno, foi orgnizado novo regu-
lajnento em cuja vigencia installei a Bolsa, qe
funcciona em predio confortavel.

Tmpôe-se a creacão da Bolsa de Mercadorias,
pois que Bello Horizonte será, em breve, urn cen-
tro ferroviario, que muito alargará as transaccôes
commerciaes corn os outros münicipios do Estado.
Mais se fará sentir essa necessidade, logo seja in-
stallada a Alfandéga. 	 - - - - -

LOTERIAS
A renda de loterias ascencleu a importancia

de 1.998 :295854 de quota de 60 0 1 0, de accordo
corn o contracto, e de 130: 000$000  de contribuição
fixa. Nã o' fôra 0 escoameñto para fóra do Estado
de vultosas quantias on as loterias federaes,
cujos bilhetes não podem ter a circulaçäo prohil
bida, não fôra o destino dado a renda auferida, e
certo não se justificaria a manutenção deste mal
social.

De accordo corn o respectivo contracto, a lo-
teria mineira 6 rigorosamente fiscalizada pelo go
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erho do Estado, resultando dahi a grande con-
fiança que inspira.

I	 JUNTA COMMERCIAL

Em face das disposices dos arts. 5. 0 e 11,
§ 3.0, da lei 844, de 10 de Setembro de 1923, e da
lei 901, de 15 de Setembro de 1905, fol approvado
novo regulainento da Junta Commercial, pelo de
creto n. 7.225, de 6 de Maio do corrente annu.

A lei 901, de 15 de Setembro de 1925, regua-
rizou o quadro de funccionarios da Junta Com-
mercial.

Durante o anno verificararn-se 89 sessôes or-
dinarias, nas quaes foram despachados 1.244 do-
cumentos, attendendo ainda a Secretaria o expe-
diente de 2.904 papeis, certidôes, balancetes, re-
gistros, etc.

Foram rubricados 719 livros commerciaes,
que renderam 19:826$400 de emolurnentos ao pre-
sidente, deputados e chefe de secção.

0 movimento de papeis apresentados ao conhe-
cimento da Junta determinou o pagamento de irn -
postos estaduaes re valor de 427:071$40U, maid
248:236$180 que no exercicio anterior.

BANCO DR CREDITO REAL

Em minha Mensagem anterior, tive opportu-
nidade de aceentuar a prosperidade em que se
acha esse estabelecimento de creclito, a cuja vida
não é o Estado indifferente, já por ser possuidor
de perto de tres quartos de suas accôes, já pelos
servicos efficientes qué o Banco vem prestando a
lavoura e as classes conservadoras em geral.

Autorizei a directoria que procurasse liQli-
dar corn os quatro antigos incorporadores, ou seus
successores, os direitos que se reservararn, ia
constituicão do Banco, sobre a metade do excesso
dos dividendos verificados acima de 9 ojo ao anno.
Foi coroada de absoluto exito essa liquidaçao, já
approvada pela assembléa de 20 de Abril deste
anno, e que representa na vida do instituto a re-
moçâo do maior tropeço ao seu desenvolvimento.
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Em pouco mais de urn anno foram installadas
e se acham funccionando regularmente mais sete
agencias, havendo ainda o governo auctorizado a
abertura de oito em diversas cidades do Estado,
de modo a facilitar as operaçöes bancarias aos in-
teressados.

Dando cumprimento a lei n. 887 e ao decreto n.
6.954, de 19 e 24 de Agosto de 1925, o governo fir-
mou corn o Banco o contracto de 2 de Janeiro do
corrente anno, mediante o qual o mesmo Banco
se encarregou dos emprestimos aos productores de
café, a que me ref iro em outra parte desta Men-
sagem, mediante a modica commissão de 2 0 1 0 sobre
os lucros liquidos dos emprestimos, verificados em
balancos sernestraes, provenientes de opéraçôes
completamente ultimadas. Para isso o Banco, or-
ganizando uma escripta inteiramente it parte, dis-
tincta da de suas operaçôes communs, tern dado
fiel cumprimento ao objectivo da lei, proporcio-
nando, nos termos do contracto, emprestimos a
juros modicos aos productores de café.

Preoccupado, porém, corn a sorte da lavoura
em geral e da industria, particularrnente da peque-
na lavoura e da pequena inclustria, onde, não raro,
fracassam, por falta de capital, esforcos louvaveis
e dignos de amparo, procurei levar ate ellas o au-
xilio que o Estado lhes podia dar.

Corn esse proposito, firmou o Estado corn o
Banco o contracto de 11 de Junho passado, appro-
vado pela assembléa de 30 do mesmo mez. Embora
jit en vigor, afirn de attender aos elevados moti-
vos que o inspirararn, sent opportunamente sub-
mettido tambern a vossa approvação, para se con-
siderar definitivamente ultimado.

Por elle se restabeleceu a carteira agricola do
Banco, em condiçôes que permittem assistencia,
por emprestimos a juros modicos e prazo compen-
sador, it lavoura e a industria.

As operaçöes do Banco orçararn em 1925 por
554.030 :355478, havendo os emprestimos pela
carteira commercial subido a 147.905:072$776, e
a 114.215:994$333 o montante dos que se fizeram
it lavoura e a industria.

0 fundo da defesa do café se eleva actualmen-
tea 8.071: 954$284. 	.
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- Tern-se procurado alimentar as carteiras re-i
spectivas nas diversas agencias espaihadas pelo
Estado, de modo a levar abs productores recursos
tendentes a amparal-os nas suas aperturas finan-
ceiras.

Tenho confianca plena no exito deste meea
nismo organizado para defesa do nosso principal
producto de exportação, e certo estou não vem ion-
g6 o dia em que forte capital, abs poucos accurnu-
iádo, seiá arrimo seguro dos que para elle côn
corrérain, pondb-ôs a salvo das conseuencias dàs
depressSes do precos nos mercados

- BON1FICAcAO AOS FUNCCJONARIOS.

A lei n. 876, de 23 de Janeiro de 1925, auto-
rizou o governo do Estado a conceder aos funccio-
narios e empregados publicos, a titulo do auxilio
extraordinario, para attender a carestia da subsis-
tencia, uma bonificacão sobre os seus vencimentos
mensaes, durante seis mezes.

Mais tarde, a lei n. 886, de 30 de Juiho do
mesmo anno, prorogou ate 31 de Dezembro pro-
ximo essa bonificacão.

IndispensaVel e salutar cautela em crear des-
pesas permanentes vinha aconseihando esas pro-
rogaçöes ate que se pudesse vrificar, corn segu-
rança, si a situação financeira permittia incorpo-
rar aos vencimentos esse addicional.

NâO tenho receib eth suggthil-o ao eselarecido
éamè do Legislativo. Ser urna justa e modica
recompensa ao funëcionalisrno mineiro, que con-
tijflia, abnegado e solicito, bern cumprindo seus
deveres.

INDUSTRIA bE MIWERAçAO DO OURO

A industria dé mineraçäo do ouro é uink dig
mais veihas do Estado. No transcorrer dos annos,
depois de ter amplamente florescido, soffreu, por
vezes, severas iñovas, achando-se agorã a bracos
corn urn crise 'scm precedente, devido a motivos de
oFdem excepcional. Das tres minas mais impor-
tantes existentes no Estado, uma (a de S. Bento)
foi forçada a fechar; outra (a de Passagem),
cornquanto ainda lucte, está na imminéncia de ser

tambem obrigada a parar os serviços, e a do Mor-
ro Veiho trabaiha, actualmente, corn prejuizo.

No Estado de Minas, essa industria, repre
sentada por urn numero, infelizmente, pequeno do
estabelecimentos, que sempre foram e continuam
sendo verdadeiras e efficazes escolas profissionaes
de reconhecido beneficio, está presentemente lu
ctando corn difficuldades quasi insuperaveis, ape.
sar do são criterio e da severa disciplina adminis-.
trativa empregados. 	 -

A certas condicOes economicas vieram juntar-
se ainda outras, por cuja soluçao o governo deve
preoccupar-se quanto antes, para evitar que, por
falta de apoio official, ou pela concessão desse
apoio quando demasiadamente tarde, não se vejam
as unicas empresas existentes compellidas a ces-
sar o trabaiho, acarretando assim males incalcu-
laveis. Para se ter idea desses males, basta lembrar
que as minas de Passagem e Morro Veiho man-
tern quatro mu operarios, além de seern a fonte
principal de vidâ das flórescentes localidades de
Pàs'gem dè Màrthnna e Nova Litha';uè o ira-
mero das pessoas que vivem, directa ou indirecta-
mente, destas duas minas se -póde corn segurança
computàr em dezeseis rnil, e ué a media cia irn-
portancia annual déspendida no Brasfl pelas me g

-mas companhias e de mais de quinze mu contos de
réis, gàsta, em sua grande maioria, ñü immedia-
goes das minas.

Para poderem continuar trabalhando corn
proveito e para o bern das regiOes que ellas favo-
recern, essas empresàs vêem-se hoje na imprescin-
divel obrigaçao de meihorar suns 'condiçoes' tèëhni-
cas, de accordo corn exigencias actuaes. Para isso
déverAo ser effectuados importantissjrnos traba--
Ihos que absorverão soinmas consideraveis e irn- -
productivas durante o longo periodo das constru-'
cçôes. Esses servicOs, as érnrésä os ealizaró
corn mais coragem e confiança quando se sentirem
amparadas pelos poderes publicos, sendo a prote-
cção destes plenamente merecida em se tratando
de corporaçôes 'cujà antiguidade e idoneidáde são
sobejaméntè conhecidas de todos. Séria, portanto,-
uma falta de previsAo, considerando-se a situaçAo
precaria em que a mdustria de ineraçAo do ouro
so encontra, Si o governo nãó m corresse em seu au-



xilio eximinclo-a, temporariarnente, cia taxa de
3 1/2 % que ate hoje paga e sempre pagou corn
toda a regularidade, ainda mesmo sobre o ouro por
ella não exportado e que vem ficando no paiz ha
muitos annos, desde 1918.

A isencão temporaria da taxa trará comsigo
grandes beneficios, pois será urn incentivo pratico
para o desenvolvimento geral da industria de mi-
neracão, que hoje, mais do que nunca, deve ser
impulsionada de maneira efficaz.

Parece-me, pois, que, emquanto o ouro for
exportado do Estado por conta do Governo Fede-
ral, deve ficar o governo de Minas autorizado a
não exigir da Companhia a importancia do im-
posto de exportacão.

PREVIDENCIA

A lei 911, de 22 de Setembro de 1925, alterou
os estatutos da Previdencia dos Servidores do Es-
tado, approvado pela lei n. 880, de 27 de Janeiro
do mesmo anno, dispondo sobre eleicão do presi-
dente e nomeação do fiscal.

A referida lei 880, no art. 2.9, autorizou 0
governo a emprestar a Previdencia ate tres mu
contos dos actuaes depositos de Caixas Economi-
cas, para installacão cia Secçäo Predial da mesma
sociedade, destinados a construccão e acquisição
de casas para os socios de residencia effectiva ou
obrigatoria nesta Capital.

A Seeção Predial, installada em face desta
autorizacão, effectuou os seguintes emprestimos:

Para 54 casas, ji construidas e liabitadas.. 	 982:000$O03
Para29 casas em construccO .............. 	 542:O0O$O0
Para 56 casas adquiridas .................. 	 859:O0O00O
Para 5 remisses hypothecarias ............ 	 78: 800000
Para 40 etnprestimos, jA empenhados...... . 538:200$000

3.COO:O(O.u0O0

Foram, pois, construidas 54 casas, estào em
construccão 29, e foram adquiridas 56; ao todo
139.

Alérn de ter amparado as familias de Va-
rios servidores do Estado, garantindo-ihes o
futuro corn urna casa vinculada corno bern de
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familia, del urna applicação humanitaria aos
depositos economicos; alliviei Os encargos cia
divida fluctuante' do. Estaclo e concorri para o
progresso e embellezamento de nossa Capital. 0
Estado nenhum sacrificio fez; ao contrario, fiebu
alliviado de juros da CaIxa Economica.

Tendo sido de 937:800$000 a importancia ap-
plicada em acquisição de casas já existentes, e em
remissOes hypothecarias, segue-se que Os restantes
2.062:200$000 seriam o custo das 123 constrüidas
e a construir. Ora, sendo, em tal caso, a media de
16:765$853, corn, a qual, entretanto, não se adqui-
re predio que se preste a residencia confortavel, e
sabido que Os construidos pela Previdencia o são em
media de preco muito superior, logico e concluir que
as economias particulares concorreram para que a
media fosse baixada. Foi este mais urn dos effei-
tos salutares cia ref erida lei 880.

O fundo de peculios da Previdencia era, em 31
de Dezembro, de 479:524$766 liquidos; o da Se-
cço bancaria, de 222:610$241, onerado corn .o de-
bito de 194:000$000 de dois emprestimos do Esta-
do, sendo o saldo, portanto, de 28:610$241. No ba-
lanco do exercicio economico figura a parcella in-
tegral no passivo, porque os 194 contos figuram no
activo, na rubrica "divida activa".

O saldo da Previdencia era, pois, em 31 de De-
zembro:

Fundo de peculios . ......	 479 :424$766
Fundo bancarlo ........ 	 28:610241

508:135$107
Os peculios já instituidos montam a ........

25.222:927$400, inclusive a importancia de ......
734:889$400, de quotas para funeral.

Ate 31 de Dezembro foram pagos, em conse-
quencia de sinistros verificados, 629:833$142 de
peculios e 17:082$000 de auxilios para funeral.

Os socios actuaes são em numero de 2.243..
A Previdencia tern perfeitamente em cia o seu ser-
vico de pagamento de peculios e de auxilios para
funeral.

Está, pois, a Previdencia dos Servidores do
Estado em franca prosperidade.

A. c.-4
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Como se tenharn exgottado os 3.000:000$000
retirados da Caixa Econornica para Os emprestimos
aos funccionariOS e como alguns destes, de posse de
suas casas, j a estej am pagando quotas de amorti-
zação e juros, resolvi, para satisfazer outros can-
didatos, autorizar o emprestimo das quotas reern-
bolsadas ao Estado.

Assim, extendo o benefieio a muitos outros.
ALFANDEGA

Estão bastante adiantadas as obras do cdiii-
cio principal e dos armazens. Pretendo ainda vel-as
terminadas em rneu governo. Para não perder tem-
po, promovi, por intérmedio de dois funccionarios
competentes, poStos a minha disposicão pelo Go-
verno Federal, os estudo g necessarios, confeccäo de
regulamentos e solução de questOes de ordern pra-
tica, referentes a baldeacão e transporte de merca-
dorias do Rio para vagôes adequados da Estrada
de Ferro Central do Brasil.

Solicitei ab illustre Ministro da Viação - dr.
Francisco Sá - instruccöes aos respectivos chefes
de servico nesta Capital para prepararem as linhas
que devem levar aos armazens os vagôes aduañeiros.

A alfandega fica localizada, corn acerto, na
praca do Mercado, de accordo corn os desejos do
cornmercio local, cuja opiniäo solicitei.

Deliberei fazer varias modificaçôes nessa
enorme praça, e dotal-a de meihoramentos tenden-
tes a embellezal-a, corn o proposito de, em todos os
sentidos, bern localizar a alfandega, cujas vanta-
gens para o Estado, cada dia, se avigoram e enal-
tecem em meu espirito.

Será o major meihoramerito material que meu
governo legará a Bello Horizonte, em cuja prospe.
ridade creio firmemente.

IMPRENSA OFFICIAL
Na actual administração a Imprensa Official

teve urn desenvolvimento consideravel, sendo gran-
des os melhoramentos nefla introduidos, quer na
parte referente ao edificio, quer no que toca ao ap-
parelhamento technico.

Construido aos poucos, para attender ao cresci-
mento do serviço, o predio em que funcciona a re-
partiçao apresentava, no seu conjuncto, não so fal-
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ta do elegancia architectonica, mas absoluta ca-
rencia do espaço para o regular funccionamento das
officinas.

Tornouse necessario pintal-o internamente, o
quo não se fazia ha mais de doze annos; muitas
salas foram construidas, outras augrnentadas, re-
cebendo todas - em espaço e hygiene - urn meiho-
ramento para o servico e para a saude do'iperario.

Nos serviços do pintura, instailâçoes, calca-
mento e consruc ão de 1 .393-1  de area, o Etado
despendeu, no quatriemiio, pela verba de Obras Pi-
blicas, cia Agricuitura, e pela do material, da Tm-
prensa, per- 1W de 500:000$000.

Varias seccSes foram creadas, como a de Li-
thographia, Galvanoplastia, Estatistica; outras
passaram por notavel remodelação: Photogravura,
Impress-5 o de Avulsos, ComposicAo de Obras, Fun-
dicãO do, Ttpo, Encadernaçho e Brochura, 1mpres
são do orgarn official, Contãbilidade, Gravura, Car-
pintaiia e Archivo.

A rfoimá dos serviços do estabelecimento foi
fejta obedcendo a iigoroso criterio de economia,
sern augmento de pessoal, salvo alguns technicos,
contractados, a titulo precario, para serviços no-
vos. Apesar do extraordinario volume de encom-
mendas officiaes, consequencia do augmento do
servico publico, o quadro de empregados do esta-
belecimento, que, em Setembro de 1922, era em flu-
mero de 359, é, actualmente, de 331, ou sejarn 22
a menos.

Em 1926 foram executadas no estabelecirnento
5.086 encommendas.

Alérn do material typographico e accessorios
para as officinas, foram adquiridos, por exigencia
do serviço, em 1925 e 1926, os seguintes instrumen-
tos de trabaiho: dez motores; uma machina de im-
pressão; uma aldeira a vapor para a estereotypia
do orgam official; uma plaina moderna para a Se-
ccão de Carpintaria; uma machina para cortar fios
o entrelinhas na Fundicão; uma dita de escrever
para a Contabilidade; urn appareiho para armae-
• nagem do carga no Almoxarifado; urn voltirnetro
e urn amperimetro para a Galvanoplastia; uma scr-
ra circular de precisão para a Estereotypia de
obras; urn cortador de foihas para prelo; uma se-
reia electrica, navalhas para machina de cortar pa-
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pel, pecas de linotypo, guarnicôes de ferro Para en-
gradamento, etc.

Pelo decreto n. 7.128, de 19 de Fevereiro do cor-
rente anno, approvei as Instrucçöes baixadas pelo
sr. Secretario das Fiiiancas, modificando o regu-
lamento da Imprensa, que data de 2 de Janeiro de
1903.

Pelas refericlas instrucçöes foi elevado a 7, corn
ö augmento de vencimentos respectivos, o numero
de horas de trabaiho, cue era de 6, ficando, corn
isso, o servico extraordinario quasi extincto.

Varias moclifica0es importantes foram postas
em execucão no regimen do estabelecirnento, entre
outras - a introduco de minutas Para verifi-
cação do trabaiho operario; a regulamentação de
faihas, sahidas e licenças do pessoaI e condiçôes
Para a admissão deste ao serviço do Estado; a res-
ponsabilidade dos chefes do seccôes quanto ao ma-
terial sob sua guarda; a existencia de concurrencia
Para compra de material destinado ao estabele-
cimento, .e a creacão do Fundo de Beneficencia pa-
ra auxilio aos empregados da Imprensa, na enfer-
mi0ad3 e na morte.

Corn a reform  dos seus servicos e a reorga-
nizacão do trabalho operario, realizado no actual
quatriennio, a Imprensa Official, em cujo appare-
Iharnento faitam apenas algumas machinas moder-
nas de irnpressão, Para o que ha verba votada, está
collocada entre os maiores estabelecimentos con-
generes do paiz, preenchendo cabalmente os fins
para que fol creada.

Além das officinas graphicas propriarnente
ditas, tern a Imurensa a divisão nocturna, compos-
ta de varias secçöes, para a feitura do orgam of-
ficial, que circula em todo o Estado e no Brasil,
corn a tiragem sempre crescente, no so Para 0 fun-
ccionaiisrno publico, mas tarabern Para particu-
lares.

A assignatura nara estes, que era de 24000
annuaes, passou a 36000.

Além dos actos dos pocieres publicos, o orgam
official estampa tambem farto noticiario, sendo as
suas coluthnas vehiculo de permanente propagan-
da da vida e da riqueza do Estado.

Publicando - corn as mesmas machinas e
menor pessoal - 16 e mais paginas diarias, em
vez de 8, que eram, no começo do quatriennio, Q
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"Minas Geraes" tern tido consideravelmente aü-
gmentada a sua renda, já pelo rigor de fiscalização
na collecta desta, já polo volume da materia me-
ditorial.

E' este o quadro da renda do "Minas Geraes"
no ultimo quinquennio:

1921:
Em assiguaturas ...........	 179:64S$500
Em pnb1icaçes ............ 347:O4494O 	 526:93$44

1922:
Em assgnaturs ........... 	 210:487$700
Em pubIietçöes ........... 	 37&033$200 	 588:520$000

1923:
Em assiguafuras ........... 	 207:305$000
Em pubiicaçoes . .... ...... 	 505:174S000 	 712:479$000

1924:
Em assigriaturas ........... 	 211:174$200
Em p ub1icaçes ........... 516:495S190 	 727:660$390

1925:
Em assignaturas ...........	 .237:858$000
Em publicacOes ........... 	 565:471$820 	 803:329$820

Houve em 1923, corno se ye, uma pequena di-
minuição na renda de assignaturas, consequencia
natural da revisäo feita nas obrigatorias, sendo
supprimida a rernessa do jornal a empregados jã
fallecidos, ao mesmo tempo que eram tomadas pro-
videncias no sentido de evitar a expedicão em du-
plicata, o que se verificava devido a continua mu-
danca de residencia de muitos dos funecionarios
do Estado.

INSTR UcçAo P UBLICA
A civilização ou cultura "é a perfeicão que o

homem recebe, nAo propriarnente da natureza, mas
da educacão que ihe transmitte a heranca das ge-
racôes que o precederam, e ihe prepara e facilita
novos progressos." 	 -

Ninguem pode orientar Os destinos de urn p0-
VO, Si nao consegue actuar efficazmente sobre a ge-
racão nova, instruindo-a, educando-a.

Dahi se infere o valor que a educação tern e o
apreço que ihe deve ligar todo governo digno desse
nome.

Mas o progresso não e destruição e rerova-
mento: é conservação e desenvolvirnento. Não é
possivel que deva cada geração recorneçar, a mesma
tarefa. 	 -- 	 -
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Reformar as instituiçôes scm utilizar o passa-
do é obra de jnsania. A tradicão é ø uiiico terrenO
firrne sobre que se podern assentar construccöU
duradouraS. Tanto é prejudicial e perigosa a urn
povo a supersticãO incoercivel do passado, tudo re-
jeitando que é novo, como o preconceito revolu&o-
nario que julga nada poder fazer de util, sem des
truir o que a tradição vem conservando e trarsmit-
tindo.

Assim, pois, embora realizando muitiplas re-
formas, em rnateria de educação e ensino, timbrou
sempre 0 governo em manter ilieso o patrimo.nio do
nosso passado e em conservar as qualidades tradi-

• cionaes que são legitimo orguiho do p&vo mineiro.

ENSINO PRIMARIO
Decretada a reforma do ensino prirnario em

1924, entrou a mema em execução em Janeiro do
anno seguinte, quando se iriiciava o actual geverno.

Conservand p nos sews tracos geraes a orienta-
cáo anteriormente seguida, encerra a actual recr-
ma alguas modificacôes, que se fizerarn em bene-
ficio do ensino, exactamente porque aconseihadas
pela experienCia.

Para urn grande numero de criancas, especial-
rnente nas populacôes ruraes, tern o ensino prima-
rio a finalidade exciusiva da alphabetizacão. Essas
populaçöes, entregues aos trabaihos dos carnpos, a
lavoura e a criacão, e a outros rnisteres onde não
era exigida grande cuitura intellectual, basta-Ihes
que saibam ler, escrever e coritar. Verifica-se, en-
tao, que, nas escolas ruraes, era escassamente fre-
quentado o 30 annQ prirnario, e, rarissirnas Vezes, o
era o 40 anno.

Foi, pois, reduzido a dois annos o curso pri-
mario nessas escolas. Por motivo analogo, redu-
ziu-se a tres anios o curso nas escolas districtaes e
urbanas isoladas. Foi conservado o curso completo
de 4 annos, nos grupos escolares e nas escolas ur-
banas reunidas.

E' controvertido si deve o curso prirnario ser
igualmente incompleto para todos ou si completo
para uns e incompletos para outros. Seria para de-
sejar que se adoptasse uma terceira solucão, a do

ensino igualrnente cornpleto para todos. Esse era C
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systema seguido, mas a experiencia provou con-
tra die.

Exactarnepte por ser a expressão da 'vontade
popular, preferiu o .governo urna solucão mats con-
sentanea corn as necessidades, aspiracôes e recur-
sos do povo, scm sacrificar o seu dever de ir sem
pre para a frente.

Nas escolas ambulantes. e nocturnas, é de dous
annos o curso.

Em 1924, havia dous jardins de infancia na
Capital. No anno seguinte, installou-se outro em
Juiz de Fóra, e, recentemente, foi creado urn quar-
to em iarbacéna.

0 governo ten ligado a esses estabelecimentos
a maxima importancia, provendo-os de pessoal ha-
bilitado e de material adequado. Como nos tern
mostrado a experiencia, revelarn mais aptidãc e se
adiaritarn mais nos gi'upos escolares as criancas
proceçlenjes de jardins de infancia E' que ellas ali
recebem,t duranle tres annos, uma licão permanente
de cousas, urn ensinb intuitivo que Ihes enriquece e
estirnula a intelligencia, urna eduçação de sentidos
que as torp aptas para, corn' màis facilidade, rece-
berern enihamentos ipais amplos.

Cumprindoeispaicio.co 1amento,creOU
o goerno uma esçola ma(telnai na Capital Náo
pode evidentemente o jardirn de nifancia prestar
servicos as classes' desprotegidas da fortuna, aos
operarios, etc., quand' mo ais não fosse, pela peque-
na duração das classes, das doze as quinzehoas. A
escola maternal; em quo as classes, abertas as sete
horas, se fedham as dezesete, pela natureza especial
do ensino ãè prestar grañds seviços'ás fámiiia
operáràs. As ériâncas, enti'e'gues', pèla ma'nhá, au
fazem urna refeicãô &ompleta e uma inerenda, son-
do restitpidaaos aes a tarde. Ao deixarern '0 lar
para o trabaiho quotidianO, forçados mesmo a fa.
zer f6ra clé caa a sua prirneira refeicão,' podem es-
tar trapui1los o's paes, porque sabem que sobre
seus filhos vela a piovidenciá A governo . A' tarde,
voltam para casa, para fazer 0 seu' ja.iitai no seio
da familia.
• Mas, a escola maternal não é apenas urn depo-
sito de criancas, pois, au, recebem estas uma edu-
cacao e ensino identicos, nos seus termo.s geraes,
aos ministrados nos jardins de infancia, sendo dado-	 ;• 	 ( 	 •'-.,- 	 ,.	 -
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urn desenvolvimento major aos cuidados do asseio
da hygiene.

Por uma acção reflexa, por seu turno, essa es-
cola actuarä na educação dos adultos que, privados
da .presenca dos filhinhos, durante o dia, ir-se-ão
divertir em ouvir-ihes, a tarde, o que aprenderam e
Se sujeitarão, de born grado, a estes preceptores de
nova especie nas suas reprehensöes aos paes des-
educados e ignorantes dos elementares preceitos de
hygiene e ässeio, toda vez que Os infringirem.

Tambem de accordo corn o Regulamento, tern
o governo creado escolas ârnbulantes. Embora
identica a eseola rural, nas suas linhas geraes, tern
a escola ambulante urn objectivo proprio, especial.
Por dernais vastoé o territorio do Estado, e muito
pouco densa é ainda a popuiacão. Povoados exis-
tern, espalhados, nos quaes exigir as mesmas con-
diçöes para os predios escolares e a mesma frequen-
cia nas classes seria prival-os por longo tempo am-
da dos beneficios da instrucção. Desde que ahi se
encontre urn preclio satisfazendo as exigencias ele-
mentares da hygiene e desde que se consiga urna
matricula de 20 e urna frequencia de 10 alumnos,
serd creada e mantida a escola ambulante, que p0-
derá transferir-se de uma localidade para outra. A
permailencia em cada povoado será a que for jul-
gada necessaria, e, conforme os resultados, será
creada a escola rural, permanente.

Iniciou agora o governo a realizacão do ensino
primario complementar, o qual, nos termos do Re-
gulamento, tern feitio profissional, nAo obrigatorio.
A escola complernentar, ernbora corn caracter pro-
fissional, não tern propriamente como finalidade o
preparo technico, que, effectivarnente, não póde ser
cornpleto em dous annos de curso para as crianças
qUe, apenas, sahiram do grupo escoiar. Para al-
guns alumnos, por certo, terá a escola complemen-
tar esse caracter, preparando meninos que possam
entregar-se corn vantagern ao exercicio de differen-
tes profissOes, corn base theorica e pratica permit-
tindo urn desenvolvirnento ulterior, satisfactorio.
Para outros, servirá a escola a urn duplo objecti-
vo. Si a criança, sahindo do grupo escolar aos doze
annos, se destina ao curso secundario, gymnasial,
que so poderá iniciar aos quatorze annos, encontra-
ra no ensino comp1ernentar o meiO 1e preencher
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utilrnente, èssè intervallo, sem d grave inconvenieiI-
te de uma espera ociosa do momento em que deva
começar os seus preparatorios.

Além disso, no mornento historico que atraves-
samos, -assurniu esse apreidizado prof issional gran-
de importancia, e seria para desejar,-por motivos
obvios, cuja expianacão a qui não cabe, que as novas
geraçOes delle não prescindissern.

De tres especies são as escolas complernenta-
res - agricola, industrial e commercial. Da ter-
ceira especie já foi creada e está funccionando urna
em Sete Lagoas. Quanto as outras, a exiguidade do
tempo so permittiu ao governo organizar o piano
de reaiização, preparar os programrnas e instru-
cçöes.

ENSINO NORMAL

Seria urna tarefa completamente vã a de re-
formar o ensino primario, sern intervir na forma-
ção do professorado Por esse motivo, ref ormei
tambern o curso normal. Como traços mais impor-
tantes dessa reforma devern destacar-se os seguin-.
tes: - Foi creado urn curso fundamental de dois
annos, destinado a operar a necessaria transicão
entre o prirnario e 0 normal Esse curso prepara as
alumnas para urn melhor aproveitamento do ensi-
no nas materias que constituem propriarnente o
curso normal, além de permittir que se faça desde
logo, no limiar da escola normal, uma selecção das
eandidatas ao curso cornpleto que as deve habilitar
ao exercicio do magisterio.

Outro ponto que mereceu a attencão do gover-
no na reforma. foi o desenvolvimento dado, no pon-
to de vista tanto theorico como prat co, ao ensino de
pedagogia, destacando-se mesmo a methodologia
como disciplina especial, por uma professora que
acompanha as alumnas, orientando-as, nas aulas
de pratica profissional.

Evitando exaggeros, deu o novo regularnento
a. devida amplitude ao ensino de linguas, em espe-
cial o do vernaculo, e das materias de mais impor-
tancia na formação do professor,

Para completar a formação intellectual •e
alargar a cultura do professorado, creei a Escola
Normal Superior, que iufelizmente não pude in-
stailar..
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REFORMA EM METHODOS, PROGRAMMAS,
ETC.

Não bastararn, porém, tanto no ensino prima-
rio como no ensino normal as reformas de caracter
meramente legislativo, em que, não raro, se refle-
ctern Was novas, mas inexequiveis, seja pela falta
da preparaçAo que não prescinde do tempo, seja
pela incompatibilidade corn o nosso rneio. Resta-
Va, pois, ao governo encontrar o modo pratico e
efficaz de realizar o seu pensamento e tomar as
medidas que mais adequadas fossem a consecucão..
do objectivo collirnado. Para esse fim, não se pou-
pou a esforço algum que Ihe pareceu util, encon-
trando entre o professorado mineiro excellentes
collaboradores, procurando e obtendo o concurso
de elementos da mais alta valia, fóra do Estado,
cuja cooperaçAo foi extrernamente fecunda.

Pro grammas - Os programmas de ensino,
tanto primario como normal, cuja organizacAo é
confiada ao Conseiho Superior da Instrucçäo. on-
de se encontram profissionaes eompetentes, me-
receram o major cuidado.

Supprimiram-se nas escolas primarias alguns
excessos no ensino da mathematica, dando-s
major desenvolvirnento ao ensino, por meio de ii-
çôes de cousas, ao estudo da natureza tao directo
quanto possivel, ao estudo da lingua patria, ao da
geographia desembaraçado de estafante termino-
logia, ao estudo da Historia collocada no horizon-
te irifantii, de modo que se pudesse fornecer nas
escolas urn ensino quo interessasse a criança, que
Ihe fortificasse a personalidade, dando-Ihe, sem-
pre, a impressão de que o aprendizado não é ape
nas urn producto do professor, mas o resultado da
collaboraçäo intima do mestre e do alumno, algu-
ma cousa para a qual a contribuiçao da crianca
não é inferior ao trabalho do professor.

Na preparação dos programmas da Escola
Normal, predorninou o pensamento de dar ao en-
sino um caracter pratico e tornal-o harmonico no
conjuncto das differentes disciplinas. No ensino
da Historia procurou-se evitar o estudo dernasia-
do, e as vezes exciusivo, da antiguidade, em pre-
Suizo das épocas mais recentes e que mais nos po
dem interessar.

§1

E' frequente, em bancas de exames, ouvirem-
Se examinandos capazes de discorrer, sem pesta-
nejar, sobre os Egypcios, Assyrios ou Gregos, e
que revelam completa ignorancia da historia das
republicas americanas, nossas vizinhas e arnigas;
que conhecem bern as capitanias hereditarias ou
os feitos dos francezes no Rio de Janeiro, e nada
podem dizer sobre a abolição ou a queda da mo-
narchia.

Historia Universal umaNo programma de 
parte consideravel foi reservada a America.

Appareiharnento - 0 estudo das sciencias
physico-naturaes sern o necessario apparehamefl-
to, sem laboratorios, sem machinas, sem modelos,
quadros, etc., é urn méro exercicio de paciencia.
Conhecimentos assim adquiridos fogem immedia-
tamente do espirito, corn a desvantagem da ma
irnpressão que deixam no alumno. Cuidou por
isso o governo de meihorar os gabinetes e labora-
torios, tendo adquirido o material que ihe permit-
tiam seus recursos.

Nas escolas prirnarias como has normaes,
quatro pontos havia que, em especial, não tinham
m.erecido. ainda a devida attenção - o canto, os
exercicios physicos, os trabalhos manuaes e o de-
senho.

Canto - E' escusado encarecer o canto nas
escolas, pelo seu valor educativo, como meio de
despertar emoçöes nobres e como elemento de de-
leite das cranças. Feito, porém, desordenadamefl-
te, scm musica adeuada, não e sómente desagra-
davel -- compromette o orgam vocal das crian-
eas. Nesse assLlmpto couseguiu-se urna reforma,
cuj os resuitados são de f act- l verificacão.

Para fornecer as escolas hymnos e cançôes
apropriadas as criancas, pela letra e pela musica,
mandou o governo preparar o Hymnario e o Can-
cioneiro escolares, em dois volumes cada urn, for-
mandd vasta collecção de magnificas produccôes
dos mestres no assumpto, muitas das quaes espe-
cialmente feitas para esse firn, e encarregOu a
professor,-), d. Branca do Carvaiho de remodelar 0
ensino nos grupos.

Exercicios physicos - Os exercicios physi-
cos, não apenas iteis, mas absolutamente necessa-
rios, nas escolas quasi que se restringiam a gy-



rnnastica sueca, merarnente individualist-a. Para
meihorar essa parte, convidon o governo uma
professora, que fez curso especial no grupo "Ba-
rão do Rio Branco ,", para o professorado da Ca-
pital. Posteriorneeiite, enviou ao Rio urn grupo
de professoras que alli acompanhararn curses es-
peciaes do exercicios physicos, transrnittjndo as
outras os ensinameptos cøihid. E, para facili-
tar a dissemi pacão dos novos methodos, tern vindo
A Capital, por ordern do governo, professoras do
varios grupos escolares, afirn de fazerern, aqui,
estagio, pondose ao cori'ente dos processos intro-
duzidos.

Graças a essa iniciativa, ternos já nas esco-
las, além da gymnastica sueca, muitos jogos, fOl-.
guedos e exereicios de caracter collectivo, de rnui-
to mais efficacia quanto ao objectivo em vista.

Trabaihos rnanuaes - Por sua vez os traba-
Ihos manuaes receberam urna grande transforma-
çCo. Nas escolas primarias e normaes, estes tra-.
baihos tern, prim- eiro que tudo, urn valor educati-.
vo consideravel; diversos sentidos por elles se
educarn e aperfeiçoani. Serven-i, alérn disso, para
dotar o alumno do urn cabedal de grande impor-
tancia na vida pratica.

Contractada pelo governo, esteve na Capital
a professora d. Bella Koil, especialista na mate-
ria, que fez urn curso na Escola Normal Modelo,
para as professoras do trabalhos manuaes da Ca-
pital e algurnas de fóra. Dc grande vantagern foi
esse curso, que vae produziudo os meihores fru-
ctos.

Por sua vez, 0 Sr. professor Manoel Penna
foi encarregado da reforma dos trabaihos rna
nuaes do sexo masculino, e já sua orientação estd
produzindo exceilentes resultados.

Desenho - Outro ponto em q uo, talvez, major
deficiencia se notava, era o desenho. 0 valor edu-
cativo deste é consideravel, pelas qualidades do
percepção, comparação e precisão que desenvolve
na criança, além de provocar o desenvolvirnento
de varios orgarns. Quanto aos servi ços que póde
prestar na vida pratica, é quasi escusado dizel-o.
E' urn meio de expressão que facilita immensa-
mente a tarefa de quem quer que seja, especial-
rnentea do professor. 	 -
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Corn ësse intuito, eonvidou o governo urn
profissional, o Sr. Nereu Sainpaio, clue veiu a
Bello Horizonte fazer umas conferencias, desen-
volvendo, aLirn do ensino do desenho geometrico
cornmurn e do de imitação, a pa-rte relativa a per-
spectiva e sombras. Esse curso, realizado na Es-
cola Normal, em duas longas aulas diarias, para
aproveitar o major numero possivel de professo-
ras, foi de optirnos resuitados. Os trahalhos que
posteriormente tern sido feitos demonstram a ef-
ficiencia dessa iniciativa do governo.

ExcursCes - Para que seja o ensino nas es-
colas sufficienternente intuitivo e pratico, creou o
governo as excursCes escolares, tanto no curso
prirnario, corno normal.

Guiados pelas pofessoras, visitam os alu-
mnos OS carnpos, culturas, fabricas, usinas, etc.
Mesmo para fóra da Capital, já tern sido feitas
excursCes por alumnas da Escola Normal Modelo.

Os resultados são Os meihores.
CoiieccCes e mwseus - Ainda corn o mesmo

obj ectivo anterior, man don o governo organizar
rnuseus escolares, iniciando-os pelas collecçbes de
mineraes e de vegetaes. Tendo obtido algumas
coliecçôes de mineraes e rochas brasileiras, offe-
recidas pela Escola de .Minas, e ten10 adquirido
duas outras grandes corn peças em multiplicata,
incumbiu o governo o competente geologo dr. Joa-
quim Gomes Michaeli do organizar pequenas col-
lecçCes que já estão sendo remettidas para os dif-
ferentes grupos escolares, a medida que ficam
preparadas. Todas as amostras das collecçôes, nas
quaes são reiDresentadas as nossas principaes ro-
chas, minenios e mineraes, são classificadas, le-
vando tambem a designação da sua procedencia.

Para Qrganizar colieccôes de nossas madeiras,
foi incumbido o Sr. José Augusto de Castro, que
conseguiu colhèr urn grande nurnero de amostras
das priflipaes especies encontradas no Estado.
Cada amostra traz urna face polida e envernizada
o urna etiqueta indicadora do nome.

Essas coiiecçôes, alérn de tornarem mais util
e agradavel o ensino, podem prestar outros servi-
ços, como fontes de informacbes a respeito da
niquezas do nosso solo.
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Bibliothecas - Não se descuidou tambem 0
governo das bibliothecas escolares. Para isso, por
interrnedio de urna comrnissão de professores, or-
ganizou urna lista geral de livros apropriados pa-
ra as bibliothecas inf antis, tendo já adquirido
uma grande parte delles.

No edificio da Escola Normal Modelo se pre-
parou uma sala especial para bibliotheca e leitu-
ra, èncontrando-se para uso de professores e alu-
mnos, alérn de livros escolhidos, urn grande nume-
ro de revistas nacionaes e extrangeiras sobre en-
sino.

Con f1cnCas 	 Urn dos meios que mais ef-
ficazes nie parecerarn para esLimular o professora-
do e trazer Was que pudessern ser aqui aproveita-
ds, foram as conerencias. Accedendo ao convite
do governo, aqui realizaram conferencias pedago
gicas o d. Medeiros e Albuquerque, professor
Aprigio Gonzaga, director da Escola Profissional
Masculina de São Paulo, d. Amelia Rezende Mar-
tins e d. Corina Barreiros.

Realizaram-se essas conferencias corn a assis-
tencia do professorado da Capital e de innumeras
outras pessoas. De grandes resultados foram ellas,
pela natureza dos assumptos escoihidos, pela corn-
petencia de seus autores e pelo torn simples e claro
corn que foram feitas, constituindo verdadeiros cur-
sos, corn grande vantagem para os assistentes.

A falta de tempo e o estudo de multiplos ou-
tros problemas de soiução urgente não permitti-
ram continuar essas conferencias, nern realizar a
sernana pedagogica, que era pensamento do go-
verno fazer nesta Capital, para o que já estava
organizado o plano e preparados os prograrnrnas.

Tests. - Iniciou o governo, nas escolas pri-
marias, a applicacão dos tests, methodo de verifi-
cação da capacidade e do preparo dos alurnnos,
ultimamente preconizado corno o mais racional,
mais objectivo e mais expedito. Para esse fim, a
convite da adrninistracão, fez 'o prof. Baker urn
curso para - o professorado, na Escola Normal
Modelo.
- Expoz este professor o methodo dos tests

tanto os psychologicos, para verificacão da intel-
ligencia, da memoria, da imaginação, etc., como
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os pedagogicos, para conhecimento e preparo dos
alumnos nas diversas materias que constituem o
curso. Além da exposição theorica, fez aulas pra-
ticas, adaptando urn grande numerO de tests já
experimentados nos Estados Unidos

Posteriormente, veiu a Bello Horizonte, am-
da a convite do governo, 0 dr. Paulo Maranhão,
distincto inspector do ensino no Districto Federal,
o qual se tern especializado no assumpto. 0 dr.
Paulo Maranhão tern tratado notadamente dos
tests pedagogicos, havendo organizado urn grande
numero delles para todas as materias do curso
primario. Realizou, corn grande exito, alguns tra-
balhos em diversos grupos escolares da Capital.

Hoje, estão as professoras desta cidade per-
feitarnente adestradäs no emprego desse methodo,
e diversas docentes de fóra aqui tern vindo para
neste se iniciarem. Já se fizeram pelo processo dos
tests as provas trimestraes nos grupos escolares de
Bello Horizonte.

Ainda näo julguei opportuno tornar obriga-
torio o emprego dos tests nos exarnes, em substi-
tuição dos antigos methodos, muito demorados e
falliveis. E' razoavel que se façam experiencias
mais arnplas e quo se aguarde a divulgaçäo do
processo em todo o Estado.

Tern-se empregado mais os tests pedagogicos,
que podem substituir, corn vantagem, as antigas
provas e ser organizados facilmente, de accordo
corn os programmas, ja 6stalonados por sua 'pro-
pria natureza. Entretanto, embOra a titulo de
ensaio e para estudo, vão sendo empregados os
tests psychologicos, por serem de mais difficil or-
ganização e estalonagem. Logo, porém, que se pos-
sa fazer coin segurança sua applicação, presta-
rão elles grande serviço, permittindo urna classi-
ficaçao racional dos alumnos e, portanto, o me-
Ihor approveitamento da sua capacidade, além de
tornar possivel o reconhecinilento dos anormacs
que devem ser collocados em classes especiaes,
onde recebam o ensino por rnethodos adequados,
corn proveito para si e scm prejudicar os nor-
uiie.

Reina ainda controversia em materia de tests.
- POr isso o governo procura carninhar corn a ma-
xima segurança.



- Commemoracöes civicas. —De accordo corn
o regulamento, devem ser condignarnente celebra-
das as datas nacionaes, a festa da bandeira e a
da arvore. Convencido da grande importancia que
tern para a formação civica das novas geracöes a
celebraçao dessas datas, em que se recordam gran-
des feitos da Historia Patria e da Historia da
Humanidade, tern o governo estimulado corn ma-
ximo empenho o professorado para que não deixe
passar em siiencio esses dias, e os celébre de modo
simples, mas impressivo, fazendo as crianças uma
exposicão dos factos, apropriada ao seu entendi-
mento, e deduzindo as liçôes que cada uma das
datas encerra.

Todas essas commernoracôes são noticiadas
no orgam official do Estado, em seccão especial.

Cinema. - A vantagem do cinema como ele
mento de cultura está absolutamente fóra de ques-
tao. Impunha-se, pois, o seu aproveitarnento. 0
problerna, porém, não consistia na applicação pura
e simples das projecçôes anirnadas nas escolas,
porquanto os films, commummente encontrados
no commercio, não se prestam, em geral, ao obje-
ctivo que se deve ter na escola primaria. Muitos
desses films são extremamente instructivos, p0-
dendo ser aproveitados nos estabelecimentos de
ensino. Mas o ambiente escolar, a disposição do
espirito infantil, a natureza dos ensinamentos que
convêrn as crianças, o modo por que devem estes
ser fornecidos, a sua systematização no quadro dos
programmas escolares: eis o problerna cinemato-
graphico escolar 5 cuja solução não é facil.

Attendendo a essas consideracées, resolvi agir
directamente. Encarregüei pessoas competentes
de organizar o programma e preparar os films
escolares. 0 prirneiro fructo desse trabaiho e já
conhecido e sabe-se como o film historico de Mi-
nas foi applaudido.

Neste film, em varias partes, a Historia an-
tiga de. Minas, nos seus episodios principaes
Descoberta, Bandeirantes, Paulistas e Emboabas,
Revolta de Villa Rica e Conjuração Mineira -
passa na tela, corn as projecçöes luminosas dos
nossos principaes sitios historicos, das nossas mais
notaveis dentre as cidades antigas, corn explica-
ôes adequadas, extrahidas de poesias, narraçöes

- 	 67.

historiëas, diursos, thënorias, etc., dos nossos
ffielhore g autores Acompanhando esse film ihstru-
ctivo, Sã6 éhibidos os irincija thö1uh1ëtitb da

nossa arte antia, a thai notaveis dentze as iibssâs
reliquias historicas.

TeFminado èssë jnithèiro träbalhb, inicioli-e
a prepiraçao do segundo, também em muitas par-
tes cnsagFado a nossa Ch6roraphià.

Aléth da exhibição dos mãppas do Brasil e
do Estado, indicando limites, rios, montanhas,
etc., e lm tràços animadbs, figurarao as hossas ri-
quezas natures, aspectos do nOSso territorio, as
nossas thdustrias, o8 hosos meios dé coknthühicä-
cão, etc.

De- accordo corn o programma formulado, se-
rão pre' -parad69 films 9 6bio diversos outtd assum-
ptos, a começar pelos de Historia Natural.

Recomfnendei tambem examinar a app1cação
do cinema ao estudo do desenho, para ver si é
possivel realizar esse trabalho em Minas.

0 overno está iniciai-ido, igiälménte, a in-
troducçao do methodo pro2 ectos, da dramatizaçao
e do methodo pro blemas has- iioás éscOlas pdbli-
cas.

Não poude, por ihé haver faltado tempo, or-
ganizar os parques scblares, como era seu pen-
samento.

OBRIGATORJEDADE DO ENSINO

0 regulaffiento em vigor, consagrando a obri-
gatoriedade, do ensino, väe tendo applicação cul-
dadosa e pértinaz.

As nossas escolas so enchem, e muitãs dellas
foram desdobradas pela affluencia de- alumnos.
Nas cidades e povoados, principalmente, registra-
se, cOrn legitimo orgulho para Minas, affluencia
notavel da populaçao escolar ads estabelecimentos
de ensino.

A' obugatoriedade deste tern pe tt 	 sdo a
aütoridadês po1iciáe, Aso'èiàçOe 

i
d€ Mäes , oi

Conseihos Escolrs, efficiète àpoiö, em cblland-
iaçãd intelligenté.

A. c.-5
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Por outro lado, as Caixas Escolares, as Ligas
de Bondade e outras instituiçôes creadas pelo re-
gulamento vão concorrendo poderosarnente para
o augmento da matricula e da frequencia.

Cumpri, desse modo, o que vos affirmei na
ultima Mensagem quando declarei que iria exe-
cutar realmente o principio da obrigatoriedade
do ensino, imbuido da convicção de que, sern elle,
não ha meios de auferir a sociedade os beneficios
que ihe deve propinar a instruccão popular.

E os resultados ahi estão a attestar o exito
dessa minha campanha, que teve o magnifico
e confortador apoio do povo mineiro, como vereis
linhas adiante.

coNTRIBuIcAo DAS CAMARAS

0 problema do ensino no Brasil, pela sua ma-
gnitude, pequena densidade da população e diffi-
culdades dos transportes, sórnente póde ser re-
solvido por uma intensa, vigorosa campanha, em
que se conjuguem todas as forças, em que haja
collaboração viva de todas as energias nacionaes.
o movimento reclama muito mais que o brilho e
a grandeza de urn so esfor ço. Reclarna uma cam-
panha apaixonada, tocada da luz e do enthusiasmo
de todas as consciencias. Para ferir bern a nossa
responsabilidade de brasileiros, basta considerar
que não excede muito de 20.000 o numero de nos-
sos professores primarios, quando a educacao do
povo está a exigir 200.000 desses servidores.

A UniAo, os particulares, os Estados, as Ca-
maras Municipaes devem, pois, realizar uma obra
conjuncta, poderosa e alta, porque é a unica capaz
de levar esta nobre campanha ao triumpho que
desej amos.

Folgo accentuar que as Camaras Municipaes
tern correspondido aos meus constantes appellos,
e os resultados apurados são francamente conso-
ladores.

Assim é que a Mensagem de 1924 dava a cifra
de 736:897$000 como contribuição das Camaras
para a manutencão das escolas primarias. Já em
1925 este algarismo subia ao dobro, isto é, a

Wre

1.506 :300119. E agora, em 1926, esta somma
attinge o esplendido resultado de 1.690:013$000.

Não parou, ahi, entretanto, a contribuicao
das Camaras, que tambem efficazmente auxilia-
ram as Caixas Escolares.

Em 1924 votararn urn auxilio total de....
48:479$000 para aquelias instituiçôes. Em 1925
estes algarismos subirarn a 86:091$000.

Em 1926 este auxilio vae a 117:050$000.
Deste modo, a contribuição das Camaras foi,

no total:
Em 1924:

Custeio das escolas . . . . . 	 736:397$000
Auxilios a Caixas......48 :479000

Total .. . . . . . . . . . .	 785:376$000:376$000
Em 1925:

Custeio de escolas.....1.506 :300119
Auxilio a Caixas......86:091000

Total ...........1.592:391119
Em 1926:

Custeio de escolas.....1.690 :013$000
Auxilio a Caixas......117 :050000

Total ............1.807 :063000

Vereis pelo quadro a seguir a contribuicao de
cada uma, deixando de fixar nelle as Camaras de
Boteihos, Campanha e Pequy, na parte referente
ao custeio de escolas; as Camaras de Born Despa-
cho, Marianna, Prata, São Manoel, que não corn-
municaram auxilios destinados a Caixas Escola..
res, e a de Formiga, que não fez nenhuma commu-
nicação.
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40 Campos Qeraes............
41 Capellinha................
42 Caracol...................
43 Carandahy................
44 Carangola.................
45 Caratinga..................
46C. Paranahyba.............
47 Carmo do Rio Claro.......
48 Cassia....................
49 Cataguazes................
50 Caxambü..................
51 Christina..................
52 Claudio ............ ......
53 Conceiçso.................
54 Conceiçao do Rio Verde...
55 Conquista.................
56 Contagern.................
57 Corintho..................
58 Coromandel...............
59 Curvello.................
60 Diarnantina ...............
61 Divinopolis .... ...........
62 Dores da Boa Esperanca..
63 Eloy Mendes..............
64Entre Rios................
65 Espinosa 	 ................
66 Estrella do Sul (1).........
ölExtrema ............. ......
68 Ferros....................
69 Formiga..................
70 Fortaleza..................
71 Fruta1....................
72 Qro Mogol...............
73 OuanhAes.................
74 Guapé....................
75 Guaranesia................
76 Guarany ................. .
77Ouarará...................
78 (iluaxupé..................
79 Ohth ..................
80 ibid. .....................
81 Lbiracy, ...................
82 Inconfidencia..............
83 hidayá ...................
84 Itabira.....................
85 Itabirito....................
86 Itajubá....................

(1) Incluida a Caixa Ecoiar.

8:5005000
1:000$000

12:0005000
I :000$OQQ

10:000$000
23:500$000

1:200$000
8:2005000
3:6005 000

14:0005000
8:0005000
4:8005000
3:0005000
6:8005000
1:0005000
9:780$000
2:400$000
2:000$000
3:600$000

15:300$000
9:2205000

:000$00O
10:000$000
6:700$000
2:500$000
3:5005000
4:000$000

180$000
10:000$000

4:5005000
16:9305000

:000$000
T:800$000
2:5.00$000

16:3295000
305000

4:000$000
24:5005099
-6:720$000
9:000$000
8:900$000
3:2005900
9:000$000

18:050$000
2:4005000
5:000$000

5005900
100$000
200$000
500$000

2:000$000
500$900
3005000
3005000
500$00o
900$000

200$000
1:00Q,$"000

3005000
3005000
600$000
500$000
2505000
400$000

1:000$000
300$000

1:000$000
1:9005000

5005900
1005000
300$Q00

200$ -
300$00

1:0005000
1:0005900

3005000
405000

5095900
00$Q00

30Q$Q00
5005900

2:6005000
300$Q00
4005900
7005000
3005900
4005000
7505000
5005000

1:QQO$00.0
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QL1tdriJ dais vêrbas 'votadas jiëlas ama
1a IuñicIpaiëS em fà' Tor dã IñstuU-
cção ë Cãixas Eeöláres, pára 1926.

o 	 Auxilios 	 Auxilios as
CU 8 	 Municipios 	 a	 Caixas Esco-

14 	 lkfës

ZI

1 Abaet ....................
2 Abre Campo..............
3 Aguas Virtuosas...........
4 Além Parahyba............
5 AIfena ......................
6 Alto Rio Doce ......... .....
7 Alvihopólis ........ .......
8 Aiitbñió Did ..............
9 AragiIary ............. ......

10 Arary .............. ......
11 Arassuahy................
12 Araxá.... .......... .......
13 Arcêbüfb................
14 Areàdcj ............. .......-
15 Aymorés..................
16 Ayuruoca.................
17 Bäepend r .............. ...
18 Barnbuhy.................
19 Barbacena.................
20 Bello Horizonte (1)........
21 Bicã .....................
22 Bocayuva ......... .........
23 Born Despacho (2)........
24 Bomfirn...................
25 BoniSuccesso...............
26 Borda da Matta............
27 Boteihos (3)...............
28 Biailiä...................
29 Brazoo1is................
30 Btejb ds AIinãS .........
31 Cabo Verde.......... ......

• 32 Cachoeiras................
33 Caté ................ .....

• 34 Caldas .... ................
35 Cailibuhy.. .•' ............
36 CambuqUira...............
37 Campanha (4).............
381 Campestre................
39 Campo Bello..............

(1)Do orçamento so consta Verba pare a instru3ç5o.
(2) SO nommunicon a verba votada pare a instraoç5O.
(3) so communi000 o aurillo destinado a Caixa Esoolar.
(1) So communi000 o auxillo destinado a Cairo Escolar.
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oEI-' Municipios
rz Cl

	

Auxilios 	 Auxilios as
a 	 Caixas Esco-

	

lnstruccAO 	 lares

CEI
Municipios

u ol
zi

	

Auxilios 	 Auxilios as
A	 Caixas Esco-

	

lnstruccAo 	 lares

12:000$000
7:200$000
9:0005000
7:300$000
1:640$000
2:8005000

1:000$000
11:1205000

7:000$000
10:800$000

1:760$000
1:2005000

26:814$000

1:000$000

87 Itamarandyba.............
88ltambacury................
89 Itanhandd.................
90 ItapeceriCa................
91 Itadna....................
92 Ituyutaba...................
93Jacuhy....................
94 Jacutinga..................
95Jaguary .................
96Januaria..............-.
97 Jequery ..... .............
98 Jequitiribonha.............
99 Joao Pinheiro.............

100 José Pedro...............
101 Juiz de Fóra..............
102 Lagôa Dourada .......... .
l03Lavras....................
104 Leopoldina................
105 Lima Duarte..............
106 Luz (1)....................
107 Machado..................
108 Malacacheta...............
109 Manga.

 ....
...............

110 Manhuassd................
111 M rihuamirim .........
112 Mar de Hespanha (2)......
113 Marianna (3) .......... .....
114 Maria da Fe..............
115 Mathias Barbosa (4).......
116 Mercês ...................
117 Minas Novas.............
118 Mirahy....................
119 Monte Alegre.............
120 Monte Carmello...........
121 Monte Santo..............
122 Montes Claros............
123 Muriahé ........... ........
124 Muzambinho..............
125 NepomucenO..............
126NovaLima ...............
127 Nova Rezende ....... .....
128 Oliveira...................
129 Ouro Fino ...............
130 Ouro Preto .............
131 Palma.....................

400$000
4:200$000
6:840$000

10:0005000
28 000.5000
121)005000
4:0005000

15:6005000
6:0005000
6:0005000
2:4005000
1:8005000
1:7005000

18:320$000
15:000$000

1:822$000
15:0005000
9:300000
6:0005000
8:000$000
4:6005000
3:0005000
1:8005000

15:6005000
12:0005000
25:0005000
3:6005000
1:0205000
3:280$000

2:1005000
10:0005000
9:000$000
7:8005000

28:0005000
11:4005000
35:8405000
10:000$000
11:000$000

4:3005000
5:6005000

15:420$000
18:360$000
4:800$000
3:0005000

3002005000
000

3005000
6005000
3005000
500$000

1:0005000
300$000
3005000
300$000
5005000
7005000
300$000

2:0005000
1:5005000

150$000
1:5005000

7005000
5005000

500$000
300$000
3005000

2:000$000
1:000$000

2005000

300$000
300$000
360$000
500$000
600$000
5005000
3005000
600$000
500$000

1:0005000
300$000
2005000

3:700$000
500$000
360$000

1:000$000

32 Palmyra...................
133 Pará de Minas............
134 ParacattI...................
135 Paraguassd ... .... ..... ....
136 Paraisopolis...............
137 Paraopeba. .. ..............
138 Passa Quatro ........... ...
139 Passa Tempo (1)..........
140 Passos ......... ............
141 Patos.....................

143 Peçanha.....................
144 Pedra Branca.............
145 Pedro Leopoldo...........
146 Pequy.....................
147 Perdes...................
148 Piranga....................
149 Pirapora. ........... .......
150 Pitanguy..................
151 Piumhy ....................
152 Pocos de Caldas..........
153 Pomba ...................
154 Ponte Nova..............
155 Pouso Alegre..............
156 Pouso Alto...............

(2)...................
...................

160 Raul Soares...............
161 Rezende Costa.............
162 Rio Branco................
163-Rio Casca................
164 Rio Espera................
165 Rio Novo (3)..............
166Rio Paranahyba...........
1 67IRio Pardo................
168Rio Piracicaba............
169Rio Preto.................
170 Sabará...................
171SabinopoIis...............
172 1 Sacramento ...............
173 1 Salinas ....................
174 1 SantaBarbara ............
175Santa Catharina...........
176 Santa Luzia ..... .........
177Santa Maria do Suassuhy..

500$000
400$000

1:0005000
400$000
200$000

1:2005000
300$000
400$000
4005000
2005000
500$000
200$000
4005000
9005000
500$000
3005000
500$000
860oO0

1:5005000
1:0005000

860$000
6005000
500$000
200$000

1:400$00
300$000

1:000$000
200$000
500$000
500$000
2005000
4505000

200$OOQ
200$000
3005000
3005000
2005000
1005000

2:000$000
600$000

1:500$OoO
300$000
6005000
4005000

(1) ineluido o auxillo a Caixa Esoolar. 	
. 	 (1) Sd cornmuni000 o auxillo destinado a Caixa Esoolar.

(3) Communica qua da verba votada pare a instruo pOds destinar
(2) Juoluido 0 uxiliO 0. Caixa Esoolar. 	 quatquer quantia a Caixa Esoolar.

- 	 (2) SO communl000 a verba destinada a instruoc3o. oç3

(3) So eommnnioou a verba destinada a insli'ucczo.
(4) Inoluido o auxilio 0. Caixa Esoolar. 	 -
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Z

anta Quieri.
anta Rita 10 Sapucahy..

3. Antonio doq Monte......
3. Domiflg9 do Prata (1).
3. Francisco ..............
S. Gonco doSapucahy..
S. Gothardo ..............
S. Joao d'ElReY ..........
S. Joao Eyangista (2).....
S. Joao NePothten0......
S. ManqeU3 ..............
S. Manoel do Mutum .....
S. Rornäo.... ........ ......
S. Sebastio do Paraiso (4).
S. Thornaz de 'Aquino..;
Serro .....................
Sete Lagoas ...............
Sylvestre Ferra ...........
SilvianopoliS . ..............
Theophilq 9ttO.t11..........
Tiridentes ................

19,9 1IOS ......................
Q0 Tombos .................
01 Tremedal ..................
02 Ties CoracOeS . .........
03 Tres Pontas ................
04 TupacygUara ..............

2O5Turvo......................
2O6Ubá .....................
207tJberab.•. 	 .............
208 Uberabintia .................
209 Var ginha .................
210 Viçosa ....................
211 Virginia ................

' \flrainouOlis...............

RESUMO

ara a histrucçAq ....... 	 1. 690:013$"900
ara as Caixas EscolareS... 	 117:0505000

Total .. .............. 1.8,07:06.35000

(1) Incluido o anxiliO a Caixft Escolar.

(2) A Camara votou auXiliO sOrnente a Caixa Esoolar.

(3) SO comrnunico,U verba destinada a instiuçSo.

(4) NSo foi votada verba para S Caia Escolar.

Aulios
a

lnstruCcäo

4:7205000
4:00Q$000
3:2505000

12:0005000
4:2005000

:000500,Q
4:0805000

13:800$000

15:0005000
5:400$000

10:000$OOC
1:800500C

5:000t000
4:5005000

24:0005000
1:5005000
4:800$000

10:0805000
5005Q00

11:6575000
3:0005000
8:500$000
8:000$000
7:700$000

600'%z'000
5005000
2505000

5005000
800$000
600$000

2:800$000
500$000
8005000

1:000$000
3005000

5005000
250$000

1:O005000
3005000
200$000
5005000
200$000
400$000

1:000$000
300$000
o0o00o
200$000

40$000
2505000
61005000

1:0005000
600$000

1:000$000
50.05000
350$000
350$000

117:0505000

Auxillos á
Caixas Esco.-

lares
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GRI.S ESCOLARES
E' actqalmente de 247 o numero de grupos es-

coaes ereados no Estado, dos quaes 11 localiza-
dos na Capital, 198 em cidades e villas, e 38 em
distrlctos.

Em 1925 crearam-se grupos escolares: em
Monte Alegre, a 23 de Janeiro; Machado, a 30 do
mesmo rnez; S. João d'El-Rey (2. 0 ), a 13 de Mar-
go ; S. Romão, a 5 de Maio; Espinosa, na mesnia
data; Monte Carmello, idem; Nova Rezende, a 29
de Maio; Ouro Preto (2. 0 ), a 16 de Junho; S.
Lourenço, municipio de Pouso Alto, a 31 de Agos-
to; Minas Novas, a 22 de Setembro; Villa Luz, a
27 de Outubro; Bello Horizonte, "Grupo Pedro
IF', a 2 de Dezembro.

Em 1926 creou-se apenas o de Rio Parana-
hyba, em 29 de Janeiro.

Funccionarn presentemente 201 grupos: 10,
na Capital; 170, em cidades e villas, e 26 em dis-
trictos.

Installararn-se, em 1925, os grupos de Theo-
philo Ottoni, em 25 de Janeiro; de Machado,
em 21 de Abril; de São João d'El-Rey (2.0),
cm 2 de Agosto; de Porto Novo, em 23 de
Agosto; de Jaguary, em 30 do referidb rnez; de
Manhuassü, em 24 de Maio; "Olegario Maciel",
da Capital, em 15 de Juntio, e, em 1926, o de Con-
ceicão, em 20 de Janeiro; de Alto Rio Doce e Bom-
fni, em 20 e 21 de Marco, respectivamente. Ao
todo,, 10 grupos escolares.

.Deyem ser instaflados ainda este anno os de
Monte Carrnello, Nova Rezende, Villa Luz, P. Pe-
dro II (na Capital), Espinosa, São Romão, Bo-
cayi.iva, Gyrnirm, Itanhandü São Lourenco, Ja-
nuaria, Monte Alegre, Itabirito, Maria da Fe,
Born Successo e Eloy Mendes. Ao todo, 16.

Estão sendo construidos ou em hasta publi-
ca predios para os grupos de Trenfedal, Alvino
polis, Santa Maria do Suassuhy, Manhumirim,
Aynipres e Rio Pardo. Ao todo, 6.

No proximo anno de 1927, deverão assirn es-
tar funccionando 228 desses estabelecimentos de
ensino, concluidas que sej am as ob ras r6alizadas
e de que vos darei conta adiante.



76

JARDINS DE INFANGIA
São tres os existentes: dois na Capital -

"Bueno Brandão" e "Delfim Moreira" - que
funccionavam antes do rneu governo, e urn em
Juiz de Fóra - Mariano Procopio - que fiz in-
stallar a 7 de Junho do anno passado.

Por decreto de 13 de Junho deste anno, assi-
gnado em Barbacena, ficou creado outro naquel-
la cidade corn a denominacAo de "D. Adelaide
Bias Fortes".

Procurei introduzir nesses estabelecirnentOs
de ensino reformas que os puzessem a altura dos
meihores que existem no paiz, renovando pro-
grammas, proporcionando ao seu professorado
viagens de aperfeicoameflto, adquirindo material
moderno e meihorando sensivelmente as installa-
cOes desses institutos.

Corn o Jardim de Mariano Procopio e o "Bue-
no Brandão", desta Capital, posso affirmar que o
Estado tern agora estabelecimentos modelares.

ESGOLA MATERNAL

A Escola Maternal "Mello Vianna", creada
pelo decreto 6.833, de 21 de Marco do anno pas-
sado, será installada ainda no meu governo.

0 predio, cuja construcção está a terrninar,
fkará em quantia superior a 1.000 contos de réis.

A sua area coberta, de quasi 4.000 vietros
quadrados, forma cinco grandes pavilhSes, con-
venientemente dispostos no centro de urn terreno
ajardinado para recreio dos meninos, de onde
partem ramp as de accesso as varandas de ligação.

Além de todas as dependencia .s necessarias
ao fim a que se destina, e de installaçôes de ba-
nhos, grande piscina de natação, solario, salöes
abertos para repouso, etc., disporá o predio de
quatorze saas amplas e fartamente illuminadas,
que, pelo systema de communicacão (folding
door), podern formar, quando necessario, urn so
vasto salão. Em urn dos pavilhSes onde se encon-
tram accomrnodacOes para as irmãs de caridade,
a cujo carinho vão ser entregues as crianças, se
fizerarn installaçSes para assistencia medica e
dentaria e para uma pequena enfermaria.
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Corn capacidade para 1.000 crianças, que
irão alli receber desenvolvimento physico, moral
e intellectual, a Escola Maternal reaiizará - es-
tou certo - uma grande obra social, de luminosa
projecção no futuro da nossa gente.

Levará ao seio do operariado mineiro a irn-
pressão consoladora de que o governo de Minas
procura amparar-ihe a familia, dando-ihe casa
educadora de que não ha rival no Brasil e que
tern merecido o espontaneo applauso de quantos a
conhecem.

ESGOLAS SING ULARES

Existem actualmente 2.154 escolas singula-
res, assim classificadas:

Urbanas, 280; districtaes, 1.032; ruraes,
821; coloniaes, 21.

Dessas escolas, são: para o sexo masculino,
511; para o sexo feminino, 350; mistas, 1.293.

Acham-se providas 1.911; vagas, 207; corn
o ensino suspenso, 25; corn installação dependente
de predio, 17.

Das escolas providas, tern professores effe-
ctivos 1.291, e interinos, 620.

Dos professores, 944 são normalistas, 967
não o são.

Existem, além das já citadas, 48 escolas am-
bulantes, das quaes 35 estão providas.

0 numero de logares de adjunctos a escolas
singulares é, actualmente, de 173, assim distribui-
dos: a escolas urbanas, 60; a escolas districtaes,
87; a escolas ruraes, 22; a escolas coloniaes, 4.

Estão providos 114 logares; acham-se Va-
gos, 59.

Dos adjunctos são: effectivos, 40; interinos,
74; normalistas, 30; não normalistas, 84.

Foi dado tambem inicio de execução a parte
do regulamento que creava escolas agrupadas e
combinadas.

Já algumas estão funccionando, corn exito
seguro, em cidades e povoados do Estado.

MOVIMENTO ESCOLAR

Para avaliar o caminho percorrido bastará
confrontar a matricula do corrente anno com a
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de qqatro annos atraz, quandô se iniciou o actual
friennio.
No primeiro semestre de 1922 a niatricul.

a 176.309, para uma frequencia de.
i63.365 alumnos, distribuidos por 2.843 classes
prirnarias, do seguinte modo:

	

143 grupqs uanO.S ..................... 	 I .19 classes
35,districtaes ................... 170

	

Escolas urbanas .............. ........... 	 223

	

districtaes ................. . ..... 	 848
ruraes ..................... 543
nocturnas ........................ 28
infantis (2) ......................... 13

	

Total ................................ 	 2.843 	 classes
Já em 1925, data em que entrava em vigor

o novo Regularnento de Ensino Prirnario, appro-
vado pelo decreto n. 6.655, de 19 de Agosto de
1924, os riumeros são sensivelmente mais elevados.

A matricula no prirneiro semestre nos esta-
belecimentos estaduaes alcançou o nurnero de.
204.638 alumnos, sendo 112.010 do sexo masculi-
no e 92.628 do sexo feminino, distribuidos por
3.342 classes, do modo seguinte:

	

473 grupos urbanos ....................... 	 4.416 classes
23 	 districtaes .. . ......18

Escolas urbanas ......................... 221
districtaes ....................... 910
ruracs ........................... l6
nocturnas ....................... 32
infantis (3) ...................... 19

	

Total ................................. 	 3.342 	 classes

Verificou-se do primeiro semestre de 1922
para o de 1925 urn acerescimo de 28.329 matri-
culados, 39.801 frequentes e o augmento de 499
classes.

No segundo semestre os nurneros se avolu-
mararn. Alcançárnos, so nos estabelecimentos es-
taduaes, a matricula de 211.257 alumnos, distri-
buidos nor 3.433 classes, do seguinte modo:

173 grupos urbatios .................
23 districtaes .................

Escolas urbanas .......................
•	 districtaes .....................
• 	 ruraes ... ....... . ............ ..

noctiirtias .....................
infantis ........................

Total... ............................
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Aiiura-e ahi urn ugrnento de matricula de
34.848 aluffinds corn urn aecrescirno de 580 clas-
ses.

A Secietthi. do Ihterioi verificou, poi'ém, nu-
meros bern mais elevados, apurando a matricula
das escolas municipaes, particulares e federaes
que Ihe enviararn dados estatisticos.

Assim, registrou mappas de 555 escolas mu-
nicipaes corn 27.292 alumnos; de 711 particulares
corn 30.245 alumnos e dos estabelecimentos fede
raes existentes no Estádo, 999 äluthnos.

Desse modd, A rntrieu1a total äiiuFäda, rigo-
rosamente, pela Seëretaria, no segundo semestre
de 1925, registra.os seguintes numeros:

	

Grupos escolars e escolas estaduaes 	 211.257

	

Escolas nlunicipaes. 	 ............... 	 27.292
particulares ................... 30.245

	

federaes ................ .....	 g 9

	

Total ................................ 	 269.793
Estes dados estatisticos accusarn urn augmen-

to dé 93.434 álumnos fratriculados.
Em 1926 os algarismOs por ue Se thedé a

thãrcha ascensional dO éninO em Minàs sdo fnãis
iloqueiites, cotho ides vêi:

MATR1CULA

	

Masc. 	 Fern. 	 Total

	

178 grupos Urbâiiôs (1.552 	 .

	

classes) ................. .46.939 	 43.314 	 9cL303
23 g'rupos ditritaes (133

	

c[as.) ................. 3.996	 3279775

	

221 escolas urbanas ......... 	 9.829 	 7.777	 17.606

	

960 escolas districtaes 	 38.426 	 30.987 	 69.413

	

658 escOlas furaes ...... ..... . 25.15 	 20:017 	 45.632
3 escolas infantis (26 c1as

	

ses) ....... ................. 	 27	 614 	 1.241

	

8 escola nocturnas	 3.079 	 - 	 3.079

	

26 eièólas afiibulânte ..... . 1.094 	 438 	 1.532

	

744 escolas municipaes 	 25.086 	 11.766 36,852

	

.1.042 escolas particulares ...... 	 23.882 	 16.770 	 40.6521 escolas fédëraès (26 ls-

	

ses) ..... ..... ....... ......- 	 --

	

Total .......... . .... 	 179.622 134.962 314.584
A estätistiëa da Secretaria dd interior aédü-

sara, no 1. 0 sérnetre dé 1922, 2:843 classes
matricula de 176.309 álumno.

Em 1926 a etatitica aplira 5647 1asses
coth 314.584 aluñintys, não ge tendo apurâdc ñia-

1.439 classe
130
221
934
656
34
19

3.433
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pas de cerca de trezentas escolas particulares e
municipaes, que não chegaram a tempo.

TOTAL DAS ESCOLAS MINEIRAS

0 total das escolas mineiras é o constante da
lista abaixo, notando-se que algurnas dellas estão
vagas:

Os 201 grupos estaduaes funecionani corn
Escolas singulares estaduaes .......... ...
Adjunctos de escolas isoladas que regem

classe ........... ...................
Escolasambulantes ........... ...........
Escolas particulares ......................
Escolas niunicipaes ......................
7 escolas federaes ......................

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

ESCOLA COMPLEMENTAR DE COMMERCIO,
DE SETE LAGOAS

De conformidade corn o decreto n. 7.114, de
9 de Fevereiro do corrente anno, foi creada a Es-
cola Complementar de Commercio, de Sete Lagoas,
que recebeu meu norne por solicitacão da Camara
Municipal.

Pessoal administratiVO.—E' director do estabe-
lecimento o sr. Nicolau Hasten Reiter, nomeado
por acto de 12 de Marco deste anno.

Inspectora de alumnos - d. Anna Emilia de
Paula, contractada por acto de 10 de Junho de
1926.

Servente - d. Raymunda Maria, contracta-
da para o cargo em 12 de Marco do referido anno.

Pessoal docente. —Estão providas as cadei-
ras de dactylographia e estenographia, portuguez
e inglez e escripturacão mercantil e contabilidade.

E' professor de portuguez e inglez o director
do instituto.

Regem as cadeiras de dactylographia e este-
nographia e de escripturacão mercantil e contabi-
lidade, respectivamente, os srs. José Geraldo Ma-
ximiano e Affonso de Souza Coutinho, nomeados
por actos de 9 de Fevereiro do corrente anno.

Corn animadora matricula abriu-se o estabe-
lecimento, que vae funccionando normalmente.
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ESCOLA NORMAL MODELO, DA CAPITAL
A direccão da Escola Normal Modelo conti-

nüa a cargo do dr. Arduino Bolivar.
A unica alteracão havida no pessoal docente

da Escola consistiu no contracto de d. Maria Luiza
de Almeida Cunha para leccionar geographia, cho-
rographia e Historia do Brasil e trabalhos ma-
nuaes no curso fundamental, e na designacão de
d. d. Edesia Corrêa Rabello, professora do grupo
escolar de Diamantina, e Emilia Truran, profes-
sora do grupo escolar "Henrique Diniz", da Capi-
tal, para prestarem serviços, em commissão, nas
cadeiras de portuguez, francez, arithmetica pra-
tica, desenho e calligraphia daquelle curso, respe-
ctivamente.

A razão de tal providencia foi ter-se elevado
muito a matricula.

0 saldo da Caixa Escolar, em Maio de 1925,
era de 5:887$280.

Foi arrecadada durante o segundo semestre
do dito anno a importancia de 160$000 e despen-
deu-se no mesmo periodo a de 2:882$320, pelo
que se iniciou o anno de 1926 corn o saldo de
3:164960.

ESCOLA NORMAL REGIONAL DE OURO FINO
E director da Escola Normal Regional de

Ouro Fino o professor Antonio Sanches Pitaguary
de Araujo.

Nenhuma modificacão houve no pessoal admi-
nistrativo.

No corrente anno matricularam-se nas escolas
annexas 81 alumnos, a saber:

Na escola para o 1.0 e o 2. 0 anno ........... 46

	

3.0 e 04.0 anno ............ 	 35

	

Alumnos matriculados no urso fundamental.. 	 20
21	 31	 normal.. 	 61

No1. anno ................................ 28
2 . 0	 ................................ 11
3 0 	,	 ..................................
4, 0	 .................................. 13

ESCOLAS NORMAES EQUIPARADAS
Continuam funccionando os institutos de ensi-

no equiparados a Escola Normal Modelo, nas se-
guintes localidades do Estado:

1.685 	 classes
2.154

173
48

1.129
849
26

6.064
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Alfenas, Barbacena (2), Bello Horizonte, Cam-
pania, Carangola, Cataguazes, Conceicão, Curvel-
16, Diamantilia (2), Feiros, Guañhãès, Itajubá,
ItaUna, Juiz de' Fóià (2), Lavtàs, Leopoldina, Ma-
riàiina, Montes Claros, Muriàhé, MiizaiiibinhO, °11r
véirá, Ourb Préto, Palmyra, Pasa Quatio, Peça
nha, Pitanguy, Ponte Nova, Pouso Alegre, Rio No-
vo, Sabàrá, Santa Rita do Sápucahy, São João d'El-
Rey, São João Néporiiücéno, São Sebastião do Pa-
raiso,SérrO, Ubá, Uberaba Viçosa.

Estão sendp fiscalizados, para effeito tie equi-
paracão, estabelecimentos tie ensino corn séde em
Araxá, Formiga, Itabira, Itambacury, Queluz, Ube-
rabinha .e Varginha.

A Escola Normal de Tres CoracSes, por ter se
transferido para TresPontas, está sendo, novarnen-
te, fiscalizada.

EXTERNATO DO GYMNASIO MINEIRO

0 Externato do Gymnasio lVlineiro, adaptado a
lei - federal pelo regularnento mineiro de 30 de Ja-
neiro do correite annO, que fiz para a execucão da
le' n. 895, de 10 de Setembro de 1925, tern prestado
taes servicos a mocidade mineira, que o governo en-
endeu que . era temp-o . tie ihe dar installacãb deli-

nitiva.
Ja liz lançat a pedra fundamental do novo

êdifièid, qué seth ebfiStrtiidO péla firffia Racié &
Rezende, na avenida Paraopeba, pela ithpórtancia

1.725 CO5 I I to' 
Trata-se de urn vasto edificio, projecto dos ar-

rêhitédto S A. M horiä é F. Cucliet, o qü1 cdrres-
ponderã perfeitamente ao desikii id do gOVerfio de
Mirias, de bern installitr 6 nosse pritrieith estaleIe-
cimento de bnsino secundario

Teth o édifièiô, eM Ühj aiidâi uhiëO, 10 sàlas
de ahlas, amplas e bem illuminadas; sendo 6 de
11m,OOX8,00e 4 de1im,00Xll m,40. Aindä no mes-
mo andar, havetá salas Para laboratoFio, tontiguo
a outra sala de àulá, reitoria, sécrétaria, árchivo,
vestiaricj; sala Para professoreS; etc.

Na sala do fundo está collocado o vasto salão
Ie ythnãStiCà, cbftl 	 11m;50, têñdb aós la-
1bs vé'stiârio, sala dé arffiä 	 li tà11ä6è àñi-
tarias.

A fachada, tie bello effeito, é harmonjosa em
relacao ao conjuncto do edificio.

o corpo principal, ao centro da fachada, parte
unica do edificio que possue mais de urn andar,
apresenta uma escadarja que dá para o portico
de entrada, corn seis columnas jonicas, em relacão
corn o vestibulo.

Para os lados do vestibulo abrem-se as gale-
rias da circulaço, que permittem facil accesso as
aulas e depend encias.

o vestibulo segue o hail, de onde partem as
eadas que dão para o andar nobre, no qual se encon-
tra 0 salão destinado a Congregaçao do Gymnasjo,
corn o comprimento de 18,11, 00 e largura de 7m,00 ate
a columna e 10111,5 ate a parede da frente.

Aos lados da sala da Congregaçao ficam duas
salas, uma destinada as alumnas e outra a biblio-theca.

o comprjrneiito total da fachada é de 91m,20,
occupando o corpo principal 30m,00.

Entre as quatro alas do edificio ficará urn
grande pateo rectangular, tendo 59m,00x30nt,8

A matricula do estabelecimento, em 1926, foi
tie 375 alumnos, determinando esse numero a neces-
sidade do contracto de professores para turmas
complernentares

INTERNATO DO GYMNASIO MINEIRO

Corn a extincçAo do Collegio Militar de Barba-
cena, volveu ao Estado o. predio que este havia Ce-
dido ao Governo Federal para o funccionan-iento
daquella casa de ensino.

Tratava-se tie edificjo que, corn todas as suasdependencias, gabinetes, laboratorios, mobiljarjo e
material, tern hoje valor não inferior a 2. 000 contos
de réis. Decidi, assim, restabelecer o antigo e tra-
dicional Inter-nato do Gymnasio de Barbacena, usan-do da autorizacao que me concedestes pela lei n.
895, de 10 de Dezembro do anno passado.

Corn este proposito, determjnei reformas di-
versas no predio referido, tornandoo ainda em me-
Mores Cofldicôes para attender aos fins do estabe-lecimento. 	 -

Essas obras montaram a quasi 200 contos deréig . Póde-se, porérn, affirmar que o actual Inter-nato é dos melhores estabelecimentos do Brasil, cornA. C.-6
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seus 49 salOes, entre Os quaes os destifladOs as au-
las de desenhO, dé gymnastica e de tiro ao alvo; a
bibliotheCa, pharmaCia consultorio medico, enfer-
maria, gabinete de physica, chimica e historia na-
tural, sala de armas e outraS Para o ensino de tele-
graphia 

g
em ho, etc.

Fiz modelar o ensiflo no Internato pelas dis-
posicôes da lei federal n. 16.782 A, de 13 de lanei-
ro dë 1925. Actualmente estão alli thatriculados 88
internOS e 69 éxternoS, tendoo estab1eCimeflt0 Ca-

pacidade Para 300 alumnos internos. A pequefla
matrieua deste anno póde ser attribuida a circuni-
stancia de ha 	

u-ver sido o Regulameflto publicado jo
cos dias antes da abertura das aulas. No dia 13 de
Iunhb p. passado tive o prazer de inaugurar offi
cialmnte este Instituto, que esta entregue a profi-
ciente direccäo do si. professor Firmiflo Costa.

CONSERVATORIO DE MUSICA

o exito do CthiservätóFio de Müsica 	 e fiz

installs' nesta Capital, f 6 surprehendente qu
Abertas as aulas, proviSoriame1it e em p&lUe-

na casa do Parque Municipal, a matricula attlngiu,
em poucoS dias, 403 alumnoS Para osqUàeS nao ha-
via salas em numero sufficieflte na prinitiVa instal-
Iacão. FiI-o transferir Para o edificio qu ád4uiri
por 120:000$0001 na Avenida joao pinheiro, e de-
terffiinei, logo, que se iniciasSe construCcão adequa-
daao ensino. Estou convencido de ter satisfejtO ye-

iha aspiraçäo da gente nlineira.é de estylo classiCO, da ordemo edificio nóvo corynthia, com dois pavimefltOS através dos quaes
se eleva a columnata que sustenta o coroarnento da
fachada, e mode cerca de 24 metros de comPrirnefl
to por.12m,59 de altura. No seu conjUnCtO, obedece
áfórma em U, medindo as alas lateraes, em niédia,
25 metros de comprirnento. Está projectado de fór
ma a se poder, corn o prolongamefltQ dos corpos Ia-
teraes. augmental-o com uma nova fachada dando
frente Para a rua Guaiajaras.

o 1.0 pavimefltO do, edifiio contém, além de
hall e espacpsos corredores, na parte da frente,

administracäoas accommodacöe s Para a,. a saber:
portaria, secretaria, directoria e sala dos pro-

fesrsoreS T14 parte posterior r- duas grandes salas:

de -aula para 0 
curso de solfejo, corn capacidade pa-:
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ra 18 a1umno, cada tima e seis salas menores Para
aula do tocladu. 	 instrurnentale vocal.

No 2. pavmcJiLu a 6 do urn grande salão do
aUdi'c$, qUo occupa toda a :frente dopredio,
clthnl-so a bihliothcca mais seis salas Para cur-

so Uo ttciadoy do iflstrumoiital 0 Ilarnionia.
%1Ufli(Jo do todo o conforto rnodcrrio, rernatado

corn enio e goto, e caprichosarnente ornaments.-
0 cdii.icio tern urna grande tela decorativa no

tccli (10 saläo de uudices, encommendada ao pih-
tor patricio Antonio Parreiras.

(..oin •o pro.Iecto 0 sua cxeciwãc, despCndej'á ol'..tade uCl'CU do qiiatroccntns cotitos de ris.
Cuidando da sua installacao niaterial, dei ao

instituto organizac •ao tJoJiJiitjva Polo Regularnen-
to apprôvad peld docreto n. 7. 198, de 8 de Abril
do 1.92€. 0 qual flãu e 6DPid de outi'o irniIhthitéi
nias trahaho original e autonorno.

U ( ()]] -.C1 . w)rto lu u, poi tile 01 g 1111/ ida cmmolde-. flo\ 0. L tlthi ci do . gi tricks tt iblec irnc ii-lo. 1(,flnc1 I.	 ( 01 tint 1(10 no 9enticIo d i el17 uE'i1sathcnto (Jile C) inpirou
I ui l. uio i J ,uI trnc.nto di1initi.o, o

11 1 LtK10 Nunes ' lot i 011K t \ .ido ha diieco to doinst it utu. scnd iii ictd 	 1fect itrnente director eprofessor ck harnionja
ri tn11Rnl Iui 1111 eife6tiv tddg; ng mesma data,

Pedfl I.. g ui 1 cli u t c tdcii t o iii OLe.ot t 	 t odt. ( iU o (coi c 1 t itu,,i L 	 at i (outin1io (.. a-marinha
Finalminto, na ninm data, lorarn fCitas as

soguititos flOflIeacôcs crcctiv5 sonhorinhj Alice
Alve clii Sifta. profesoj'a do suite10; senhorinha1.11Aracy do Lima Coutinho, ideni do teclado;. Jqão
Hilarie cia Cru; Filho. secre ill-

ar jo : senhorinha Ottilia F.rjiandes, ll tilennic 	 Traccnrn Braga o-
gueira. inspcet,iick alul ilus cI .niia :rLLlit de

'IN IU\ I II LI di Ifl"JU t ) I I. ti .AIULII t 	 I1\ 4 ctU-\ll1 11 d( 1fl.pc toi 	 di iluninu. Joi Jitiib di.. Oh-.V(•ira; portbiro
Fernand	 1c•l}IQ thi, mi mesma data, contra-cthdujiroioi i do piano.

.D. HosaUra dü So uza foi flomeacla inspectora
de alUflinos em 16 do Abril ultirno e
CO 	 d: Maria daneiçjjo, siviI1e. ciii 6 de Miio seguin{e.
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Por acto de 5 deste mez, foi contractada para
o cargo de acomp,anhadora d. Manoelita RabellO,
sendo ordenada a abertura de concurso para o pro-
vimento definitivo deste logar.

Tendo o In5titUtO Nacioflal de Musica convida
do o ConserVator io a se fazer repreSentar no con-
curso de violiflo ao premio de viagem a Europa, rea-
lizado em Agosto do anno passado, o director do
rnesmo Conservatorio confioU ao professor George
MarinuZzi o desemPeflho dessa commiSsão.

A matricUla do Conservatorlo no anno cor-
rente é de 428 alumnoS.

INSTITUTO DE CEGOS

Acudistes ao appello feito em minha ultima
ensagem em favor da creacãO de uma escola pa-

ra cegos em Minas GeraeS, autorizando o Executivo
a instituil-a pela lei n. 895, de 10 de Setembro do
anno passado. Promptamente tratei de realizar es-
se pensameflto e de attender a vossa autorizacäo.

Fiz adaptar o antigo predio do GrupO CesariO
Alvim para o novo estabeleCim1t0, de accordo corn
a orientacäo dos mais entendidoS. Despendeu o go-

de réis, mas fez obra di-verno mais de cern contoS
gna de relevo.

Encommefldei, ao mesmo tempo, na Europa e
no Rio, o material necesSario a installacão. Organ'-
zei o regulameflto, que submetti ao estudo critico
de autoridades no assumPto, e seu depoimento me

eiu traduzido em paginaS de enthuSiasmo pelo no-
vo institutO

0 ensino constará dos seguintes cursos; pri-
mario, fundamental, normal, musical e technico
profiSSioflal - os dois primeiros obrigatorios, e os
tres ultimoS, de livre escoiha dos alumnOS.

Simultafleamente corn o ensinO intellectual, Os

alumnOS, conforme o sexo, se exercitarão nos se-
guintes mistereS fabrico de vassoUras, escoVas, es-
panadores e artigos similareS, empalhacão, colchoa-
na, tapecania, tecelagem, encadernacão, cartona-
gem, modelagem, typographia, carpintaria, afina-
cão e reparos de piano, jardinagem,. trabaihOs de
agulha e em machinas de costura, prendas domes-
ticas, artefactos de vime, arte culinaria e outros
que forem julgados uteis. 	 -

Fiz instituir, no regulamento, as reuniOes de
caracter familiar, corn leitura de jornaes, revistas,
paginas escolhidas, audicao de musica e de radio-
telephonia, palestras historicas e literarias, narra-
cöes de viagens, etc., sessöes essas que tern por fim
proporcionar aos alumnos mornentos de vida aff e-
ctiva, como Si no proprio lar estivessern, corn am-
pla liberdade de pensamento e troca de impressoes
arnaveis, em envolvente conforto familiar.

Comprehendendo que a educaçao do cego deve
fazer delle urn elernento autonorno na vida, capaz
de viver por si e se dirigir, fiz incluir no regula-
mento disposiçoes que tornam o Instituto, na opi_
niäo de urn dos seus julgadores, casa a altura das
mais modernas da America do Norte.

Foi este o alto pensamento que tentei realizar,
para corresponder assirn a urn indeclinavel dever
de solidariedade hurnana e aos sentimentos do po-
vo mineiro, cujo coracão járnais se desinteressou
dos fracos.

ESCOLA DR PHARMA CIA DR OURO PRETO

0 decreto n. 7.200, de 9 de Abril ultimo, que
approvou o Regulamento da Escola de Pharmacia
de Ouro Preto, teve por objectivo adaptar esse es-
tabelecimento a reformá do ensino, publicada corn
o decreto federal n. 16.782 A, de 13 de Janeiro de
1925.

A directoria da Escola continua confiada ao
dr. Jovelino Mineiro, tambem professor do estabe-
leimento.

De conformidade corn o novo Re gulameijto que
introduziu modificacôes nas cadeiras da Escola, fo-
ram designados os professores dr. Joäo Baptista
Ferreira Velloso, dr. Claudio Alaor Bernhaus de
Lima, dr. Gornes Freire de Andrade, dr. Jovelino
Mineiro e dr. Alberto Coelho de Magaihäes Gomes,
das cadejras de historja natural, chimica mineral
e organjca, de hygiene e microbiologia, de pharma-cologia, L a e 2.a partes, e de bromatologia e chirni-
ca industrial, para regerern, respectivamente as de
botanica geral e systematjca applicada a pharma..
cia, zoologia e parasitologia, de chimica geral e mi-
neral, organica e biologica, de microbiologia, hygie-
ne e legislaçao pharmaceutica, de pliarmacia gale-
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Süggri, corio fórmä cápaz de attrahjr as es-1
colas abandonadas professorádd competente que os
normalistas, nomeados para as escolas . riSraès e dis-
trictaes, tivessern vencimentos iguaes aos que tra-baiham n grubs ürbãñó. 	 .

Transformastes em lei a minha lernbrança, e
já em 1926 o numero de normajjstas que rgem es-ti
colas districtaes e ruraes é superior, de 198 profes-
sores, ao numero acusado eni 1925.

Cuidando proseguir na mesma orientacão, liz
incluir na proposta de orcamento para 1927, que
vos será enviada, verba bastante para o pagamen-
to desse augmento de vencirnentos no proximo an-no.

"Assim, irernos provendo de mestre5 capazes
aquellas eco1as. Damos aos dip1omados a opor-
turndade facil de collocacôes convenjentes Lvan-
tamo, nos reconcavos do vasto interioj do E.tàdd,
confiança mais firme no preparo da sua gente
comprehendendo que o gOverno projecta páia as
escolas ruraes e dos districts o prestiglo dos seus
cuidados e b amiiai ro das' suas vista, Os profesores ensinarão corn estitnulo e serão 'ntelhorès combatenteg nesta campanha coflectjva, 	 -

0 ensino - das populaçoes ruraes dçve mere'er
grande carinho. São ellas -o major nümero. Edu-
can do-as — farernos obra de pura democracia."

'Corn estas exjressoes, fechei a minha ültima
Mensagèin, neste capitulo. Hoje, näO tenhO'jñà6
niotivos a major paia repetiI-a. 	 -,

ThTSPEcçAO ESCOLAR MLU\TICIPAL
'Eu

Durante o periodo de 1. 0 de Janeiro de 1925
a 15 dO Junho deste anno, fof a hisecçao escolat
municipal cUidada corn b maximo dOveIo' pelo go-
verno do Estado, que preentheu as vagas ei'ifica-
das e VOz novas nomeacöes de accordo corn 'as •ne
cessidades do ensino publico priniario, e, assim,os
cargos 'de inspèctores escolares etão-quasi" tbdor
providO, prestando coristañtement as autoridádes
superioreg contas dassuas attribuiçoes. 1 - v -- - 'ti

Corn 	 thhih exeiéicjh dé dniihjstra4adr
devo accentuar, porém, que a fiscalizaçAo da es.



La

colas mineiras näo tern dado a estas, corn pOUCa
excepcôes, a assistencia que o Estado .poderia e de-
veria esperar. 	 -

INSPEGcAO TECHNICA DO ENSINO
0 EstadO continua divididO em 33 circumSCri

pçöes, das quaes so uma não está provida.
A fiscalizacão tern sido feita corn regularidade

e efficiencia, e a prova e que, no periodo de 1.
0 de

Janeiro do anno passado ate 15 de Junho do cor-
rente anno, entraram iia Secretaria do Interior
2.896 relatOrios, sendo 2.425 commUns e 471 es-
peciaeS. Derarn os refericlos relatorios origem a
expedicão de 5.358 officios assim distribUidos 799
aos inspectores technicoS regioflaes, 913 aos inspe-
ctores escolareS, 2.572 aos directores de grupoS es-
colares e profesSores e 1.074 a divesoS. Foram Ia-
vradas 526 portariaS e officios de e ogioS e 110 de
penas.

Além dos inspectOres technicoS que exercem
seus cargos nas circuiyiSCrjPcoes, ha dois que tra-
baiharn simultafleamente na da Capital, dois que
foram designadOS para servicoS na Secretaria, urn
que promoVe a respectiva aposentad0r, outro que
está subrnettido a processo discipliflar por abando-
no de emprego e dois que inspeccioflam estabele-
mentoS de ensino normal.

Conforme accentUei na Mensagem do anno
passado, a inspeccä O do ensino deve ser, antes de
tudo, uma campanha de enthusiaSmo sincero e
creador.

meu governo reiteradoNesse sentido, tern o 
ordens constantes aos inspectOres a seguir, trans-
crevo urn dos avisoS que Ihes foram dirigidos pela
Secretaria do Interior, o qual traduz perfeitamente
o rneu pensarnento a respeito do assumpto.

"Iniciados os trabaihos nos grupOS, escolas
prirnariaS collegios e Escolas NorrnaeS do Estado,
a Secretaria do Interior julga opportuflo e vern
fazer aos in-spectores technicoS regionaeS, orgamS
de fiscalizacäo do ensino, este aviso, que é tambern
urn sincero appello, e cujo curnprirneflto recorn-
menda, como directriz da sua actuacão no corrente

anno.
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Dentro da alçada que Ihes traça o Regulame..
to, tern Os inspectores regionaes urn campo largo
para cumprir o seu dever. Näo é uma pagina fria,
para ser friarnente entendida e praticada, a que o
Regulamento reservou a sua dedicaçao e ao seu
enthusiasmo. E a Secretaria, ainda uma vez cia-
mando ao espirito destes altos funccionarios para
realizarem corn intelligencja 0 que a lei intelligeji..
temente Ihes manda e o patriotismo confianternen..
te Ihes acena, acredita que vae bater a portas ge-
nerosas, já felizmente abertas a iuz de urn grande
e nobre esforço em favor da instruccäo do povo
flilflCjio.

A fiscalizaçao do ensino precisa, dia a dia,
receber urn influxo novo de for ça. Não póde parar,
nem circumscrever_se a moldes mecanicos e estrei-
tos. Tern de ser energia e rnovimento, resplandecer
mesmo de vida e de exaltaçAo, para que o ambiente,
em que se exerce, fique sempre impregnado do bri-
Iho e do calm' deste impuiso.

Ao chegar a escola, nAo deve esquecer-e o
inspector regional de que é, au, a figura oriena-
dora, que indica as faihas, mas aponta Os remecljos,
e leva assim o runio novo a seguir, como a centehF.
do estirnulo, para o mestre e para o alumno. Veri-
fica si o professor vae acompanhando, através das
leituras officiaes, o rumor da actividade que agiLa
as rodas do ensino e si está ao par do aperfeicoa..
mento que os novos methodos lhe traçarn. Indaga
do programma, observa a sua execuçao, procura no
adiantamento da classe o exito e a projecçao do
trabaiho educativo que a escola apresenta.

Realizados, dentro da sala, urn a urn, os pre-
ceitos que o seu claro juizo indica e o Regularnento
lhe marca, dá o inspector outro passo adiante e vae
certificar-se, no meio social em que vive o estabe-
lecirnento, si esta escola all realrnente floresce, si
a Associaçao das Mães de Farnilia, si as festas e
as caixas escolares e outras esplendidas iniciatjvas
encontram alerta e accesa a solidariedade publica
e si todas fazem da vitaljdade do ensino o vertice
de incidencia a que vão ter as mais fortes corren-
tes do enthusiasmo coliectjvo. Transformase então
o inspector no conferencjsta, que a todos fala e
transmjtte o mesmo fluido renovador, conversando,
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tro de diplomas, de horinaljstas..é 5 -iiará verificaçadeinvaljdez de fiuiccionarjos de eñsiflo.1 	 'ci

NO me mo Ieriodo, realizoij o Conseiho Supe-
rior da Ihstruccão-15 sess6es ordinariis, 4 etraor.
dinarias e 2 eseciaes; di ciitiu e ju1gouc4Ø proces-
sos, sendb 27 sobré materiacdiscipljnar 8 reféren:
tes a livres e appareihos didacticos e 5 i relatios
regi tro de diplomas de normjjstas.

Em cónsequencj de paecer d'd Cohséli-jô Su_bperior; fdranj ápplicadãs. as'seguihtese 	 disëipJiñares: 	 de exoñeracäo, 9; de i'emocâo 3; deadthoestaç, 1. 	 •
Opinou o Onselbo Vela absolvjcão dé ties

accuados; coriverteu em duligencja o julgahithjt dq6 Processos; adiou o julgarnento d 4 e deo1'éü2 , i administaç0 	 ' 	 - c 	 I

Foi, ainda, de paiecér (Pe 'se ap rovãSsefi 3I nios didacticos e opinou pela n tpp1ovac&dec4
CONSELHOS ESCOLARES c.

1./aè crecendopoi too o Estàdoó iuerck
conseihos escolaie c hluniclpaes' m cujo patriotiimo 66nfi61ara cie ' mIrestth caloroo4jh-i5u1soaó ensihó nos repectjvh Muiuicflid.

Thho cetea de 4ue 6s" ;donii5 nAo esq1.cefn è 'não equecero esa kia'ncl' prth qi' 11ie
cabe. A adhiihjstradä ( lhs dispensa. o hiais altdapreéo e oüvC sem pre corn deferencj as 'iias sug-gestôes. 	 -. 	 - 	 -	 -

Vreis adiante a listà dds ñiuiiicipio em quejá foram installádos og doiiséil4bs é cô1L.'aré: -
Alern Paiahvba Abre Can1po Ars'uahy, Abae-

te,Ai ceburgo, Alto Rio Doe, Antonio Dias Araxa
Ar-giiaiv Acnias Vittuosas Alfenas Aruru ,)oca,Areado, Bm Dsna ho, ' BóthfirnBarhaCena Borda
cia Matta Bambuhy Baependy,, Born Successo,
Brej dsA1mas, Brâzopolis, Cataguaes, Contagem,
Cambuhy, Caeté, Caldas, Caraiigola. aratiia,
Caib Verde, Curvello, Carandahy,. Camno Bello,
CassiaConceicão, Caracol, Cambuquira, Conceiçao
do Rio Veide. Conquista, Campos Geraes, Campes.
tre, Carmo do Rio Claro, Christina, Dôres da Boa
Esnerança, DivinopolisDjamantjna Entre Rios,
Estrella, do Sul, Espinosa, Eloy Mendes, Fructal,
Fôita1a, Guahhãe, Gua*ué: Guarara: i Guarane-

iWy, Gia'o Mókol, Ità'ecerica Itãbirito,

ongregando os spi+itos cla-
emfim, envoiVer tia campahha aros, desejafldo,

unanimida da populacãO.
Seuifld0 este caninho, de alma levantada,

p'elo equilibrio das attitudes. e impri-
irnpondo-se
friiio 'ernpre, princiia1eflte um nota de f1a'

raite fjjeflcia bratica a ac4ão cjue dc envolve,
ó inspect' rei0nàl nã sómente presta a causa,'
4ue tern tiôs hoinbro, urn servico qeiãO Inorre.
Ell realiza tambern, por assim dizer, o trabaiho
pessoal de le\aitame0 da su propria missãO, e
m ve de deixara imreSã0 de qIe é pequena o'

apagada a sua tarefa, dá-lhe ao contrario linha
lurninosa8to0 niais alta e mais nobre.

Esta direëtHêsz ialta em uitos avisOs spar-
sos publicadO n,	 o an" pà 

m
ssado. 	 -

Mas a Sereiria resolVêu agora, e de modo'
nai"Clr0, darlh'ste noo relevo, sob a fórm'
d e nrneida40 aoS inspeCtores regiOflaes por-
que eritende que em materia 'de ehsiflO, conlO nou-
tro càmPOS 

de actividade, o nosso Estado vae se-
réñatñentejumphand0.'Não se déve, pois. deixar que se apague O.U.

rnèmsO 
empalideca o fu Igor desta grande cruzada."

CONSEL? SUPERIOR PA INsTRucc4o

ComIöe5e o Conseiho Superi0 da InstrU-
cção de de mernbros, sendo tres dc officio e osel

dernaiS de nrneacäo do góvel'flO.
Os treS de officio são o Scretarlo do Inte-e

rior,o directOr da iñstrUCcáo e o dièCtor da Esèola
Normal Iviodelo. 	 -	 -

rganAssirfl oizada esta corporacão, em 16 de
nno findo, passaram a fazer parte del-Janeiro do a

O ' SFS 
drs. Sandoval SoarS AzevedO, Lucio José

dos SantO e ArdUi0B0 membrOs de of ficio,la
drs. PolycarPo d 1\ilagalhaes Vjotti, OswäkO de
Mello CampO, AnofliO Affonso de Moraes e Af-
fonso dos Sant6 e profeSCS Francisco Amédée
péret, ntOñió RaTmünd0 da PaixãO e João Ba
ptista deASSiS Martins, niembloS de nomeaca

- 'f'Dë 1.° de Janeiro de 1925 para cá, fofam in-
staüIad0s 86 rëeSSOS dicipljares, 14 proceSO5
sObrroS e tpparèlh0S ciidaëti&O, sobree li 

	 regiS



•sua execução. Os • primeiros mezes de experiencia
vierarn confirmar a grande importancia da inspe-
ccão medica em nossás escolas, näo so pela neces-
sidade de uma fiscaliiaçAo sanitaria individual dos
alumnos, sinao tambem pela opportunidade exce-
pcional de se ihes proporcionar, corn uma intensa
propaganda e esmerada educacAo sanitaria, ele-
mentos imprescindjvejs a uma vida futura sadia.
Nessa ordem de consideraçöes, em face do elevado
numero de alumnos das nossas escolas primarias,
fui levado a creação de urn corpo de enfermeiras
escolares, convenientemente habilitadas para o fim
a que se destinam, tendo cada uma sob sua directa
fiscalizaçao sanitaria cerca de 600 alumnos.

Terá a enfermejra como principaes fun-
c.çöes: incutir no alurnno habitos de hygiene
e fiscalizal-o na pratica dos mesmos; surprehen-
cler no seu estado inicial as molestias contagiosas
escolares, tomando as medidas prophylacticas con-
venientes; encher, na parte que ihe competir, a fi -
cha sanitarja individual dos alumnos; apresentar
ao medico escolar, por occasião da visita deste, os
aluninos que durante a semana se mostrarem doen-
tes ou por qualquer fórma suspeitos; ir, todas as
vezes que necessarjo, e devidamente instruidas pelo
medico escolar, a casa do alumno não so para inda-
gar dos seus habitos de asseio, como para levar re-
comrnendaçoes hygienicas especiaes aos respectivos
paes; proceder as pesagens e medidas :anthroporne
tricas periodicas dos alumnos; distrjbujr alimen-
tos aos alumnos necessitados; fazer o serviço esta-
tistico de accordo corn as intrucçoes do medico es-
colai-, etc.

Para preenchjmeiiLo dos logares de enfermei-
ras foi realizado urn rigoroso concürso,tendo sido
norneadas as candidatas que meihores condiçoes
apresentararn relativarnente a aptidão physica, in-
telligencia, instrucçao e educaço Feitas as no-
meaçOes, passaram as enfermeiras a frequentar in-
dispensavel curso de adaptacao, que ora se realiza
sob a direcçao do medico escolar da Capital.

0 serviço já possue em cada grupo da Capital
urn pequeno gabinete corn balança, toesa, archivo e
material necessarjo.

Urn dos primeiros objectjvos da inspeccão sa-
nitaria escolar foi dar combate as verminoses que,

lndayá, Ibiá, ItambacUrY, ItanhanUi, tuyutaba,
Inconfidencia, Itaüna, Juiz de Fóra, Januaria, Ja-
cutinga, JaguarY, jequitinhonha, JequerY, LeopOl
di, Lima Duarte, Luz, Lavras, Lagôa Dourada,
Manga, Mar de Hespanha, Muzambiflho, ManhUas-
sü, ManhUmirim, Muriahé, Monte Carmello, Minas
Novas, Marianna, NepomUceflo, Nova Lima, OurO
Preto, Ouro Fino, Oliveira, Pirapora, Pomba, Pra-
dos, Piurnhy, Patos, Passos, pitangUY, PouSo Ale-
gre, piranga, Pouso Alto, Prata, Pedro Leopoldo,
Passa Quatro, Passa Tempo, Poços de CaldaS, Pal-
myra, Paracatñ, pecanha, paraopeba, Jequy, Pa-
trocinio, Ponte Nova, Perdöes, Palina, ParaguaS-
sü, Queluz, Rio Espera, Rio Preto, Rezende Costa,
Raul SoareS, Rio Branco, Rio piracicaba, Rio No-São Domiflgos do
vo, Rio paranahyba, Rio Casca, 
Prata, São João d'El-Rey, Santa Luzia, Salinas,
São João vangeliSta, SabinoPolis, Sao Joao Ne-
pomuceflo São Gothardo, Santa Rita do Sapucahy,
São Manoel, Santa Barbara, Santo Antonio doGoncalo do Sa-Monte, São Manoel do Mutum, São
pucahy, Santa Maria do SuassuhY, Sacramento,
Silviafl0Pol5, São Romão, Serro, São Francisco,
TombOs, Turvo, Tres Pontas, 

Tupacyguara, Tira-
dentes, Tres Coracoes, Theophilo Ottoni, TJberaba,
lJberabiflha, lJbá, jrginop0hS, Varginha, Vicosa,
Ferros, Santo Antonio do Monte e Mercês.

Ainda naO os possUem os seguintes mUfliCi
pioS AlviflPPolis, ArarY, Ayrnorés, Bicas, BocayU-
va, BoteihOS, Brasilia, Cachoeiras, ampanha, Ca-
pellinha, Carmo do paranahyba, Caxambü, Clau-
dio, Corintho, Coromandel, Extrema, Formiga,
Guapé, Gymirim, IbiracY, Itabira, Itajubá, Itama-
randyba, Itanhomi, jacuhy, João pinheiro, José
Pedro, Machado, Malacacheta, Maria da Fe, Ma-
thias BarbOsa, MirahY, Monte Alegre, Monte San-
to, MonteS Claros Nova Rezende, Pará de Minas,
ParaizoPoliS, Pedra Branca, Rio Pardo, Sabarã,
Santa Catharifla, Santa Quiteria, São SebaStião do
ParaizO, S. Thomaz de Aquino, Sete LagôaS, Syl-
vestre Ferraz, Tiros, Tremedal, Virginia.

INspEccAo MEDICA ESCOLAR
Creado no anno findo, vem este servicO fun-

cjonan do dc accordo corn o planq e1ab 	 par.

L
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peias.peSqUiS intensamente na
popUacaO. escolar, con as suas permciOSaS coflSe
quenCi. Nesse sentido tern sido feita a rnedicacão
verrnifug após exame cterjolOgiC0.

o dr. Ernani, Agricola, director estadual da
ConimiSS.ão Rockfell?Y, de concerto corn o sr. dire-

•etor de Hygiene do Estado, pretendefldo secundai
osesfoc9s do goverflO neste partic1lar, trata de
oganiZar os trba119s de hygiene e de pophyla-
r

xi , escolar em Oliveira, Queluz, Itajubá, J3arba-

cena e lJbã.i-'or sua vez, a iniciativa particular está se fa-
ze

-ndo sentir neste irnporta1t assuPtO.
Alérn das escolas da Capital, a adnifliSt1'a

ção ten conheCimei?0 da existeicia de pbstoS me-
dico noriiii0S esëoI.re dé Itajubá, São MaLh'US
(Jii'z deFóra), Sacraflieflto, Uberab, BaenendY,
Syl7stre Ferraz , Mercês, Mohte Santo, AreadO,
PompéO, Araxá, Poco. de Cia e Sao J95,0 'I'E17
Rey. Em Ubrdbinha já se conta uma phamaCi
escolar.

ASSISTFThJCIAPE1YTA1IA

• A admirlistracao tern; igualmeilte, scienci €i
•institiicao de gabineteS dentarios nos grupoS "Ba-
rão do Rio BrancO",-da Capita', de Juiz de Fóra,
Tres- CoracSeS, LavraS, CarmO do Rio Claro, In-
dayá, Rio ,Branco, Varginha, Alfenas, CatagUa7e,
PornpéO, Guarará, Poços de Caldas e Nova Lima.
Ha diversoS outros grupoS no Estado, em que, não
obstante a faith de gabineteS proprios, vem sendo
executados taes servicOS.

CAIXAS ESCOLARES

• Para , Se ter uma irnpressão do surto a que at-
tingiram as CaixaS Escolares, basta examinar os
dados que seguem

1922:

97

1924: - - 	 0
Receita.................. ........ .....- 447757$712
Despesa...............	 140:87107

1925:
Reccita ............................. 	 692;561$05ô
Depesa ............................ 	 .268:515$412

0 saldo que passa para -o anno de 1926 é de
-424:045644.

Cumpre notar que estes dados ' não exprimërn
corn perfeição o movimento, pois de muitas Caixas
não chegarám a Secretaria os balancetes e de ou-
tras foram elles devolvidos para correcção, não
tendo voltado.

Existem registradas na Secretaria do Interior
407 Caixas Escolares, sendo 191 aiifleñs a grupos e
216 a outros éstabeIèëimento 	 -

A Secretaria, entretanto, somente poude' apu
rar o rnovimento de 250 del1a sendo, pois; de crèr
que a receita total tenha sido, em 1925, bern 'supe-
rior a 700 contos. -
	 -

Vão a seguir Os quadros demonstrativos domovirnento. 	 - -

p.

•	 Receita.......... ............... .....

- 	 Despesa .........-: ...............

1923:
' 	 1.- 	 • 	 --Receita (inclusive saldo do anno an-

kTi9T): ...............
DespeSa 	 .............. .-. . .........

12 :9'-'
3 .; 921 $085

199 3S6$683
7.j33$28



----

Quadr() deiflOflStt/O do fl1OST1flflh0
tias Caia5 Escolares ail1e 	 iOS
grupOS duiraut c 0 anlI0 tie!

- 	 CAIXA

- 	 - 	 -
2 Abbadia do PitanguY 	 32600 	 2842000 	 2262602 	 1$000baet 
3 Abre Campo.......... 	 13

	

.1:2402480 	 1:6522330 	 4:4 038 30 	 1:4295260

4 AguaS Virtuosos. ., 	 .574964 	 2:8228	 2: 2242365 	 2:2132600 	 105$993

5 Mom Parahyba....... 	 2:3

	

.03318341 	 1:8948900 	 2:9146905

.3:7558 00 5:83687656 AlfenaS ............... 	
1:7006300 	 6:0818065

7 Antonio Dias..........4052110 	 1
2:13

6 05000 	 1:1072210 	 1:0322900

SAr0600ry.............4018800 	 :..8 00 	 1: 558700 	 78900

gArassuahy.............3:0038600 	 1:8928270 	 1:7192250 	 3:1766600

lOAraXó .................2: 	 1

	

231283 	 7022367 	 1:43f31O5 	 2:6078700

11 Areado................1:4332266 	 23:63 00 	 1:1572280 	 2:62:2466

	

.2$52 	 1720(0 	 292400 	 6.98832
12 AventureirO........... 	 64	 08000
13 AyuruoCa..............1308750 	 2	 1(26200 	 1888550

14 BaependY .............1:108293 	 62 	 1:3352

	

3	 1:8932450 	 2:0858111

15 Bainbuby..............302000 	 1:51:18500 	 9042000 	 251
9748930

11 Borb000lla.............1708530 	 2:6188656 	 2:1325400 	 80(9

17 	 Olegarlo Macid 	 7:4 53216 	 6:77(5100 	 4:36 :8500 	 9:9052416

18 	 B. do Rio Branco 	 18981 141361056 	 4:2102600 16:98584377:15
19	 AffooSo Penna 	 5:3708670 	 41558000 	 2:0648000 	 7:4618670

20 . S. Brandiio........17:4958175 	 4:1381200 	 2:5342100 16:7496175

21	 H. Diniz......... 	 2:1238800
.4:6068690 	 65098742	 2:0108440 	 9:1058950

22	 B. Macahubas 	 2:1167: 54363(0 	 1:0048600 	 8:0628500

23 . A. dos Chagas 	 36 	 38700 	 8:129$200

	

3:7878(57 	 6:1.U$0i1 	 8070	 7:8112158

24 	 F. Salles..........6:6898200 	 :538700 	 2:12

25	 B. Monteiro 	 t8

	

9355300 	 3:3785200 	 1:404870:) 	 2:9088800

2 Bicas .................2:3688230 	 s*200 	 33$800 	 2:6601600

27 Born Des, 	 1648500 	 1 :9518604 1 2: 	 79$6000398100

28B0t01h0s ...............1:2658607 	 1:4528300 	 1:2018900 	 1:3298000

29Brazo oils .............278103. 	 2:2742100 	 2:4615201:1 	 3:6818005	 1:1118604

30 Cabo Verde...........2:4628110 	 3:9725100 	 2:7508000

31 CachodiraS ........... ..- 	 - 	 -

	

..6523286 	 0838164
34CaetO  .... ............ 	

4948800 	 1:1418420

33 Caldas..................5798300 	
2:3302600 	 8128790 	 1:03751.10

34 Cambuhy...............2268775 	 1:2128900 	 4 5 48000 	 1:02(8675

9SCsmbuquira............605270 	 2:8388500 	 28000 	 2:3687002

3OCamPaflha..............7688000 	
3875800 	 511800	 1:1448500

-
3 Campo Bello ..........1:2908305 	 1:8888940 	 1:49(8650 	 1:653861837 Campes r
3) Capella Novs............1:0328160 	

1:4848160 	 1 :7385070 	 7575950

40 Capellinha..............1338480 	
2(48010 	 1502100

81 	
1978380

41 CarandahY.............6838810 	 1:8638920 	 1:04000 	 7018720

42 CarangOI° ........ ....

	

..- 	 - 	 - 	 -
43 CarmO do Motto 	 - 	 - 	 -
44CarmO do Rio 	 8992 	 1:1793100

3 	
1:3566600 	 1:146$392

Claro 	 1:353
45 Cassia ..................82686(0 	

1218000 	 1:2528600 	 7008000

4600tagUaZeS............2:0482323 	 5:50827e0 	 7:4453230 	 1118770

47 Christina ..............1:391:213 	
7088300 	 873$500 	 1:2263213

48C1a'diO................1:9108002 	 9648600 	 6788200 	 2.1.998282

49 Concoiç5O do B. Ver-

	

0918275 	 4108000 	 515
de .................. 	 1

..6000 	 7964275

SoConquiSta ..............3433500 	 :5708000 	 57886 0	 1:3440	 8840

51 Contagem .............1:9448020 	 3:2338600 	 1:0308150 	 1:1478490

S200TiflthO.............. 	 2:44

	

.1:7618000 	 1:7568520 	 2:4238520 	 1:004
3918 	

8500

53Curvello ................0718975

	 2:3438800 	 1:7618920 	 2:25

035	 2:7118050 	 8868405	 48580

	

1:9888370 	 1:0998030 	 2:53
54Diamafltiflb...........78800

	 5498600
0055 DiooySiO ................08000 	

5148000 	 5595920 	 2658060

56 DivinOPOli e ...........

	

- 	 - 	 -
57 Dores do Boa Espe-

rançS................1:12615
l8DôreS de Campo 	 3198470 	 1:1748300 	 4535200 	 1:0408570

5gEntre Bios....... 	
316

	

........1368114 	
1:1:1068400 	 0608214 	 1828300

	

60Ferros.................1:2041175 	 1:4868300 	 1:317$°60 	 1:4332315

	

Al Pormida...............8661 	
3:2408100 	 2: 3576480 	 1:1992281

	

Saldo	 Receita 	 DI5PCSOSal do

	

de	 I	 de 	 de 	 I pal0

	6924	 1925 	 1925 	 1926

0
SEDR DA CAIxA

0
01

63 Fruetal..............
64 GuanhOes ........ ....
65 Guaranesia..........
66 Guaran..............
67 Guararl..............
68 Guaxupé .............
69 Ineonlideneia........
70 Indavil.................
71 Itabira...............
72 Itajubl. .............. .
13 Itapecerica...........
74 Itailna................
75 Ituyutaba............
76 Jacutinga ............
71 Jaguary..............
78 JapSo................
79 Jequitinhonha........
10 Juiz de Fóra.........
81 Lafayette..............
82 Lagôa Donrada.......
83Lag6a Santa.........
84 Layras................
85 Leopoldina...........
80 Lima Duarte.........
87 Machado.............
85 Manhuassd...........
89 Mar de Hespanha....
90 Marianna ............
01 Marianno Pr060pio...
92 Matheus Lerne........
03 Mathias Barbosa.....
94 MemOs................
95 Mirahy...............
96 Monte Santo.........
97 Montes Cinros........
98 MuriahO ........... ...
99 Muzambinho.........

103 Nepomuceno..........
ioi Nova Lima...........
102 Oliveira..............
103 Onca.................
104 Ouro Fino...........
105 Ouro Preto...........
106 Palma................
107 Palmyra..............
108 PorO .................
109 Paraoatd.............
110 Paraguassil...........
ill ParaisopoUs..........
112 Paraopeba............
113 Passa Quatro.........
114 Passa Tempo.........
115 I'assos................
116 Patos.................
117 Patroelnio............
118 Peçanha ............. .
119 Pedro Branca.........
120 Pedro Leopoldo......
121 Pequery..............
122 Pequy .......... ......
123 PerdOes ..............
124 Piau .................
125 Piranga...............
126 Pirapora.............
127 Pitaugny ...... .......
128 Piumby ..............
120 Pocos de Caldas......
1311 Pomba...............

A 5 c.-7

	• Saldo 	 BeSeita 	 Despesa 	 Sal do
de	 de	 Para

	

1924 	 . 1925 	 1925 	 1926

	

1:6134000 	 2:6988000 	 1:020$860 	 3:2822400

	

2718300 	 3:2518500 	 5348600 	 2:0888200

	

4:5138552 	 1:4448525 	 1:4268700 	 4:5338377

	

1:4448000 	 9258000 	 .2906000 	 2:0796000

	

0008000 	 3:3178000 	 6308240 	 2:6866760

	

2:3028200 	 9758300 	 2:0068900 	 1:2708800

	

3848300 	 2408000 	 3458600 	 2788700

	

000s000 	 1:3718900 	 5918000 	 7808000

	

7068471	 2:3008802 	 1:4212350 	 4:6818923

	

1:3548100 	 3:2938300 	 1:358$00 	 3:2908000

	

877$00 	 2:73480:0 	 2:2698810 	 1:3918700

	

1:3208384 	 1:8038 0 	 1:2768060 	 1:8478324

	

1:2068610 	 1:5428600 	 1:9508150 	 8108000

	

1:3246247 	 2:7278840 	 1:3191600 	 3:1028687

	

6238824 	 1:4166097 	 9584400 	 1:0946521

	

5658900 	 1:3318000 	 1:4128903 	 4888000

	

5:3938350 	 5:2656950 	 2:5468110 	 8:1138190

	

4898600 	 3:2438409 	 1:8668780 	 1:8668319

	

1108000 	 4738000 	 1972600	 3858400

	

110418685 	 1:3568600 	 8316100 	 1:5864855

	

5:0638128 	 7:7528270 	 7:475$300 	 5:3108098

	

6:9848400 	 2:7408900 	 1:1558400 	 8:0608900

	

8738300 	 2:9518256 	 1:1238200 	 2:7008356

	

0002000 	 2:5478100 	 1:4688600 	 1:0768500

	

0008000 	 6838000 	 2398000 	 4448000

	

4:7506525 	 3028000 	 1:4898000 	 3:5728525

	

9618790 	 4:1258000 	 1:7868790 	 3:3006000

	

1308410 	 9618401 	 7238110 	 3088101

	

4568900 	 2688500 . 	 1618500 	 5638900

	

1:3318150 	 1:3488400 	 878$00 	 1:1848480

	

5298100 	 1:6908000 	 1:6116380 	 6078720

	

1:6708000 	 2:2221300 	 1:6018100 	 2:3008200

	

8:3358700 	 1:7638001. 	 9322680 	 2:1668020

	

148563	 3:1058000 	 8251900 	 2:2036663

	

9758722 	 3:7738626 	 2:1088797 	 2:6408551

	

1:07789 5 	 5:3348000 	 2:5068930 	 3:845$665

	

1078090 	 3628000 	 4408800 	 1188290

	

5:2668821 	 3:0928400 	 3:2851700 	 . 7:0732521

	

2188900 	 2:0046900 	 1:4238354 	 8008446

	

3:0411000 	 2:7338700 	 2:4638300 	 3:3108300

	

3:4728068 	 3:1788103 	 9:7141350 	 4:9358821

	

1:5338650 	 3:2218930 	 7238940 	 4:0318640

	

9208850 	 1:9408139 	 2:0008539 	 8198420

	

1068891	 3:4218245 	 1:374*000 	 1518136

	

1:0508700 	 1:9858000 	 2:1228940 	 0218760

	

1:7248000 	 . 0008000 	 0008000 	 1:7246000

	

1:7208500 	 1:0205400 	 9648400 	 1:7768500

	

2058200 	 4:3248200 	 3:8348300 	 7858100

	

1:3108570 	 3:1058900 . 4:6978200 	 2:7258210

	

1:7758884 	 1:4948600 	 1:1708240 	 .2:1008224

	

8118350 	 9976000 	 7788750 	 1:0398600

	

169$528 	 968$099 	 1:06.1000 	 758527

	

3:3288777 	 1:6898398 	 2:2678620 	 2:7508555

	

0006000 	 1:8378300 	 1:5048000 	 3338300

	

3818870 	 1:1028300 	 . 8148795	 6698375

	

4208900 	 9:3088602 	 7948400 	 8438993

	

4188050 . 	 8378400 	 479840 	 7768050

	

5438020 	 3:2225000 	 3:1078100 	 6578920

	

2:1378883 	 1:3432600 	 1:4308900 	 2:0508583

	

1:6438564 	 3:2978309 	 4:25'8680. 	 6858180

	

1:432104f 	 3:92588514 	 2:2078110 	 3:1508741

	

808400	 2:0928900 	 1:4728700 	 7006600

	

1621200 	 7778800 	 7908800 	 1492200



2:0641

2:292
5:897

.100

	Saldo	 Roceita 	 DespeSa 	 S aS d o

	

do 	 do	 de 	 I 	 pare

	

1924	 1925	 1925 	 1926

Total ............. . 264:623$256j 317:9998450 255:75940611 386:8684689

9. a seegao da Socr '̂,taria do Interior, 26 de Junho do 1926.

Claudioflor Lopes.

SDE DA CAIXA

11110-P60 	
......

B2Ponte N.......5:1594308
Porto Sto. Antonio53	 828893€

L34Po.isO AAlt
legre..........2:151$49

135 Pouso 	 o ............14101
136 pradOs... ............. 	 2318121
187 Prata.................1:637847
138 QuelUZ................2955440
139 Resaquinba 	 2:34484

............39835
140 Recreio................
141 Rezende Oosts ....... . 76S$OC
142 Rio Branco...........1:488821
143 Rio C3SO .............888431
144 Rio Bspe,ra ............000801
145 Rio 14o'So........... .1919861
146 Rio Piranicaba 	 31184
147 Rio Preto ............ .1:20583
148 Rooheilo .......... .....52086

741149 Sahara..... ... . ... .....81
150 SabinOPO11 ...........
151 SacramentO............j:8608(
152 SalinaS................1:35281
1 S. Anna do Jaoaré53 -154 S. Barbara............2:2778
1558. Cathat ins, ......... .10:3518
116 S. Luzia ........ .......321
157 S. Maria de Itabira 	 3364
158 S. Quiteria ........... .2:3581
159 S. Rita do SapucabY 	 3:0261
160 S. AntoniO do AmparO 	 4941

161 S. AntoniO do Monte 	 2:231
162 S. Domingos do Prat a	 446
163g. Geraldo .......... ..503
164 S. Gon4iLIO do Sapu

	

cahy ................ 	 2:271
165 S. Gothatdo ......... ..331
166 S. JoSo yangeliSta.. 	 2:80
167 S. Joaod'El-ReY .....	 .5:821
168S. Jobo NepOmneeno 	 38
169S. José da Lagôa 	 35
170 S. ManOel.....-. ......
171 S. Mathells ......... ..6
172 S. Sebasti5.0d0 Parai-

.

so ..................
173 Serro ...................1:01
174 Lets Lagoas .......... ..1:81

	

175 Sylvestre FerraZ 	 31
176 SilvianoPOlis ..........

	

..	 11
177 Theophilo Ottoni...
178 Tiradentes ......... ......2
179 PomboS................ 	 7

.8:0
180 Tees CoraçOeS ........ ...

125 l'rn n.V5UOCC ........... 1:1181 Tres PonIeS............1:2

l83TurVO ..................—
184 Ubl................... .:909450 	

6808100

185 TjUberaba 	 2:4964800
4:593$900
-

186 berabinha ....... .... 1:..23
843248500

985

187 Vaha..rgin............
188 VespasiaflO............0004000 	 1:4854000

189 ViçoSa. .......... .....
190 Virginia..............254600 	

03543014:

191 Virgin opOliS...........0004000 	
1:4628400

tot,

a ô a a a au5 a a a a aa a a a a a a a a c'i a a a a (=A I-	 .c2'O
rJSa a 'a it) '0' N'a 'a coc6s 	 .

IL
= - - 	 a a I a aESP a 88 8T-- aa aaa'0 — a a — N. Co C) C) 0' a' a' 00

Cq'V	 I (21 00 .4109141'CoC14'0'N. C) 'C a' co in C) Cl)V —	 —M.'0't- C") CO

- - - 	 a a a' a a a a 	 a a' a' a' a' a

	

• - 	 - 	 - a' a a a © a' a' a a a a a a a a aCS 	 a co it) a a a C') CO 00'-' 0 iS) a' a'a iS	 1,'

C'flCc'aCO00 ,- N. C-S f) C) .0' itS a to a co S C' —IL	 ',________ ----------
a'a0	 01-

z0	 —I	 II 	 I! 	 II
IL

	

II	 a:
o	 .

IV
Cd

as	 Cd

-7
CS.
Cd	 11:0

CS
5-) 	 .	 ...... 	 ......c4I'V	 --•.-:---x

'V.P
• .9o: 	 Qo1

	

000	 CP -6	 0- .	 U)	 CS- 
-* 	 .OS)'O.

- 	 . 	 - 	 CSC)i.. 	 I- 	 -.,- 	
.-.

•'., C--i M v in 'a N. Co 0' a — 0 C') 0' Sf) '0
SO.I.WflN

2:3798320
6:1518900
1:5008800
2:507$192
1:287$600

9068900
2:7054933
2:8208000

514300
2:9034299
2:0288750
2:342$310
1:1604224

594900
2:164$150

4334500
1:0474425

394740
8178754
7044140

8:0314310
4734900

3:7548422
00:5494800

2474900
2968000

2:6024380
3.027$362

I 	 5964740
I	 2:2444400
I 	 2254290

7018300

I 	
1:4464000

0	 5604230
12:805$469
.0 	 5:5754144
0	 1:4214921
10	 2458313
10 	 2074000
10	 3:0794546

00	 2:4378920
68	 4:0784941
20	 2:1844894
40	 6854160
100 	 6408795
00	 8:5714100
100	 238000
100. 2:0014500
500	 1:3388800
500 	 3:1104500
800	 1:0164400

.850 	 5254350

880	 4388905
250	 5408110
(500 	 7684500

(200 	 2704700
1100 	 1:3894300

	

1:3558400 	 0O5O

	1:0408300	 684461

	

2:5434100 	 955891

	

1:3878600 	 711481

	

1:9374206 	 868471

	

7904300 	 92547

	

4908850 	 47889

	

1:5804000 	 1:02482

	

.2:3088750 	 1048$C

	

4:0154300 	 322181

	

1:3378000 	 1:065$

	

2:6948006 	 2:6348:
1:6458500 	 1:48181

5468000	 4248

	

1:1588400 	 1:4168

	

1:0308590 	 1:5108

9448010 	 3584

	

3:8804000 	 3:7081
6688000 	 1:5461

	

2:8388691 	 1:362
2:5068850 2:088

	

1:6814144 	 1:6
1028050 	 0

3:0104
188705000 	

3:1
6	 1
6298200 	 1

1228000	 I
3298900

1:1898300 	 1:
1:9454894 	 2:;9148551 	 4:

4:9904500 	 1:9

3:1398500 	 1:6
4:538$489 	 1:1
2:6908270 	 2:1
1:2134100

5268305
4:1688300 	 I

2788000 	 I
3:4034200 	 2:
2:3:94600 	 :l:
4:8498000 	 2:



- cC'
0 cu 'a• s-  C-4ca'

Cl)

ii
V it)

cl
in

cfl'0'V -

.)

(1

Cd

a'
V -

V V
a'

V •'

102'
a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a if) a a a a a a a a C'l if) a if)
a - a in r- I- a r- C'l in ' C'l in a a N a -

m a' '0-' C'l Co in ' a in a m a ci) 'a in a
.- in 'a m ' a' m 'a Co am in m -

cq

a aa'n aaaaaaa Nina
in in 'a Co C'l Co in a 0' in a a' c' a

N w if) I 	 0' 'a in 'a a I in 0' N
CN N I C'I ' m CO . in N I C' a-

13
a a aa a a a a a a a a a a 181 aa a in a a a a a a a a a in a a a  a ain a r- N ' a 'a c'l a a in in N Co N Co in a a

N a 'i 0 m N 'a n ' in a' m 'a -' m c' 	 .- a 'a ' N in ' m Co in N in a-c', .-. if 	 .-'	 N N C'I 	 C'I - -
aaaaaaaaaaa-aaaaaaaaainaaaaa aaainaaaaaainac'1inaa'a aCoin nlC-mic)inN -.'anICo'm- innmoN*ainsain'IT -mina'c'1r- cq 'aCo0'inc'CominQin.- .- 	 4

ma 
it if)

CN am UN [ 10
a' ' C) N Co ' 'a N  .-'N'-'- c'IeI1	 111111111H m 	 rl	 Iin

cn
.g V 	 I Ii-... 	 1 	 I 	 I 	 I
Co

0
0.
U
0

0

•	 C's •

-.1 100	 cd

• h.

:

cd:

I0 En Cd w o-

- i_.i 0 .0 0.-.

••
cl

	

.0. 	
•

	

•	 : : • : • 	 • o"' • •
V	 ••0

Z3 	 U

	

• •0•: 	 :ce0	 to

2

	

o0 0 E 	
ce--- 0

ELI
-

so.iuflI

.0..• ............

:•:::::::

:o:::::.:.:o::::

:	 : :	 •	 : : : :0 • 	 :

cc

110	

r-

ol al
. :

C;
.VV0OOICaCa

CII
• 	 .. 	 • ...........N....

cd

•	 iN 	 $-. .............
• :ov • bcV • •b • 0 	 •

• 	
.	 • • i) •) 	 • .

:Z. 	 •° •

:
•	 .-=;-.	 .

:oo	 CoiQVVV

:.Co0o.

0 0E 0 	 CU)

Cd

O0	 ..........
CI) Cl) (I) Cl) Co Cl) (I) (I) Cl) Cl) Cl) (I) Cl) Co - - I

'a N Co a' a- iN ' in 'a N co ON a - iN
' in in in in in

0
0.
U
0
0

0

V

'a)
U)

S0WflN

Cd

CdU
•0

V

'V
'Co



104
105

ENSINO PARTICULAR E MUNICIPAL
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Os dados coihids- sobre frequéneia e maticula
de alumnos nas escolas estaduaes, si bern que mos-
trem o alto grau a que, felizmente, vae attingindo a
solução do probIrna'ëducaciona1 em Minas, não
são nem podern ser o indice unico por que se deve
medir o trabaiho de aiphabetizacão da nossa gente.

Não possüirnbs ainda o registro das'escolas
particulares e municipaes espaihadas por todas as
partes do Estado.

Inaugurarido na minha administracão este sei-
viço, obtive resultados surprehdndentes

O registro veiu revelar que o numero de alu-
mnos matriculados nas escolas estaduaes déve ser
accrescido de urn outro algarismo eloquente: o da-
queues que estudam nos estabelécimentos -parti-
culares e municipaes. Assirn, teremos idea 'clara
de quanto ternos carninhado nesse sentido.

A ultima Mensagem noticiou o registrO, ate
30 de Junho do anno pasado, de 1; 610 escolas, sen-
do 737 municipaes e 873 particulares.

Ate 7 de Junho do corrente anno, a Secretariä
do Interior havia, porém, registrado 2 . 128  escolas,
e dado baixaern 150, que se fechararn,estando-f-
fectivamente registradas 1.978, sendo 849 munici
paes e 1.129 particulares.

O augmento sobre o do anno anterior foi dè
378 escolas. A Secretaria continuou a registrar
novas, depois da ultima apuracão feita, já devendo
ser superior a 2.000 o numero de registros na hora
em que esta Mensagem vos e apresentada.

- Em seguida, encontrareis o quadro das escolas
rnjinicipaes e particulares do Estado, por muni
cipios•	 -



	Municipios	 I Municipaes IPartaS
I — i-- InjI	 IC)I
IU,ICSI	 CflII
I	 I	 I	 I c 	 I- II	 1._I v I 	 I•C) I In

CSI 	 I I 	 CS 	 CS

	

.	 JsI	 I	 I.,.	 10

-

4O Caracól..... ...... I	 -411
 Carandahy.........I

-
-

42 Carangola ......... .. 	 -
43 Caratinga....... 	 -

	

...	 -
44 Carmo do Parana-

hyba ............ ..- -
45 Carmo do Rio CIa-

ro ...... .........-
46 Cassia ............ .5 	 1
47 Cataguazes ........ ..I 	 I
4SCaxambd ......... . 2 	2

-4O Christina .......... .. 	 -
50Claudjo.............- 	 I
51 Conceiçao ........ ..- -
52 Conceiço do Rio

Verde..
53 Conquista
54 Contageni ......... ..- -
55 Corintho .......... ..- -
56 Coromandel ....... ..- -
57 Curvello .......... .- -
58 Diamantina 	 2
59 Divinopolis ........ ..-
60 Dôres da Boa Es-

perança ......... ..-
61 Eloy Mencles......
62 Entre Rios ........ ..
63 Espinosa ............-
64 Estrella do Sul 	 -
65 Extreina .......... ..- -
66 Ferros ............ ..- 	 -
67Forniiga ............- 	 -
68 Fortaleza .........
69 Fructal ........... ...i

-70 Gro Mogól ....... .I 
79 n.......71 Ouanhes ......... ..- -

'.Juajjc ............ .- 	 -
73 Quaranesia ........ .5 	 - 	 2
74 Guarany.......... 	 -.. 	 -
75 Guarará .......... 	 -..	 - 	 376 Guaxupé......... 	 - - 	 9
7
77 Gymirim............- - 	 4S 1bi	 .............. .- — -
79 lbiracy.. ...... .... ..— 	 — 	 3
80 IflConfjdencja....... .- 	 I -

10
CS

0
U
In
C)

101l
CS)

'C...

rCJ

0
C)

E
Z

-- 76 7
4 6 - - I
2- 3 7 5
3- 3- 6
4 - 1 3 2
7--- 97
3 - 	 1 .4 	 4•
3	 1 	 438
4.	 7 	 1	 8

21 	 I
16

3
I 	 4

4
4 3-
3 4-
2 	 I	 I

14 	 2	 1

3-
3 2-
I

- 2
4

12 	 62
63
4 -

I

—91
5	 1	 5
4 21 12
2 16	 4

-- 4

-34-76
229
-83
-34
23	 4
2 14 	 5

3
- 3 2
4	 1	 4

2
3	 4	 4

	

- 12 	 8
3	 8 12
-64

	

-3 	 1
2! 5 — 1 	 3 6
3 1- 4 3 5
2 2 - 1 3 3
1	 1- 324
- 	 1------ 	 1
9- - 	 1 9 1
8 5 1 - 8 6
3 1- 2 3 3
5 3- 2 6 5
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Quadro demonstrativo do regitro 4 ue

ta Secretarla, dam escolas niunici-
poes e parliculares do Estado.

Nurnero das escolas regis-I , I
tradas 	 I	 i..

IE 	.

Municipaes I Particulares I 0
Iu 	 1(11

	

rJ)1 	 II	 I	 I	 1IUIC 	 I
U	 I	 I	 I

cd	 CS CS H I CS

In	 .- OO
I 	 II__

1
2 Abaeté ...... ..... ..- -- 	 4 - - - 	 4
3 Abre Campo ........- - 	 2	 5	 4	 7	 2 16
4 Aguas Virtuosas 	 - - 1 2 - - 1 2
5 Alérn Parahyba 	 - 	 3 7 6 7 1 10 14
6Alfenas............- 	 - 	 1	 5	 5	 1	 1	 11
7 Alto Rio Doce 	 - - 	 2 1 	 1 6 2 8
8 Alvinopolis........- - 	 3 - 	 3	 2	 3	 5
9 Antonio Dias.......— - 	 2 - - 	 2	 2	 2

lOAraguary ........ ..-- 	 3	 4 12 - 	 2	 7 14
IlArary ............- - 	 2 	 1 - 	 1	 2	 2
12Arassuahy .........1 	 2	 8 - 	 I - Ii 	 1
13Araxá ........... -. 	 - 	 2	 3 	 5	 92 17
14 Arceburgo ....... ..- - - 	 2 - 	 - 	 2
15Areado...........2 - - 	 4 - - 	 2	 4

inl6Ayorés.......... 	
.

	

..1	 11	 2	 2	 1 	 12	 5
17Ayuruóca......... .

	

.2 -1	 2 	 1	 1	 1	 5	 3
-18Baependy.......... 	 6 	 1	 1 - 	 6	 2

l9Bainbuhy ......... .- — 	 - - 	 4 - 	 4

20Barbacena .........- 	 2 	 9 15 	 5 21 	 11	 41
21 Bello Horizonte 	 - - 	 25 - I - 26
22:Bicas 	 -
23Bocayuva ......... .- - 	 6	 1 	 2	 2 	 6 	 5
24 Born Despacho 	 - - 4 2 - -.- 4 2
25Bornfini ........... .- - 	 6	 1	 1	 3 	 6	 5
26 Born Successo 	 I - 	 3	 2	 2 3 	 4	 7
27 Borda da Matta 	 - - I I - 1 1 2
28 Botelhos...........- - - 	 3 - -- 	 3
29 Brasilia .............1 	 1 - - - - 	 2 -
3OBrazopolis......... - - — - - 10 - 10

	

Cabo Verde........- - 	 4	 3	 1	 2	 4 	 6
31 Cachoeiras ........ ......8 	 4	 8
32Caeté ............. .I 	 - 	 3	 1	 1	 1	 - 	 3
33 Caldas............ - - 	 1.	 5 - - 	 2	 5
34CarnbUIly ......... .- 	 1	 7 - - - 9 -
35cambuquira ....... .- - 	 2	 3 - --- - 	 3
3ôCampanha ........ .- - - 9 - - 4 9
37 1 Carnpestre ........ .- - 2 - - - 	 I
38 Campo Bello.......- 	 1	 8	 3- 	 2	 8	 5
39Cat11pOS Oerae 	 - 9 1 - - 9 1

Municipios

I

Numero das escolas regis-
tradas
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das escolas regis-i
tradas 	 E l.

Municipaes Particulates
Municipios - 	 ------- 

V u

0 I Iiit
12	 2	 2 13 	 4
15	 2	 4 15 	 681lndaya ...... .......I -

82!tabira .............. - 2 - 5
3 ItabiritO 	

- 	 - 7
84ltajubá ............1 	 6 7 

2	 1	 1	 3	 3
85 ItambacurY 	 -
86ltanhandd......- 	 1	 2	 3 - - 	 3 3

...
87ltapeCe r1ca..... 	3.....2 	 1	 7	 7 - 	 10 	 7

88 ltatina ...........- - 	 2	 -

89ltuyutaba .........- - 	 1
9	 7 -- 3 9 10

goJacuhY............ 	 2	 8	 3.i - 	 1 - - 2 V I

91 Jacutbnga ......... 	 - 	 3.2 - 6 1 -
92JagUaTY ..... ......- - - 2 -
93 januaria ...... .....- 	 8	 3	 3 - 	 8	 6

g4jequery ........... .- 	 1 - 	 2	 s - 	 1	 7

gsjequitinhonha......- - 	 - - 3 -
- 7 6 7

96 joO Pinheiro..... 	 - 	 1 .8 	 2.- - --
97Jos6 Pedro ....... .2 	 1	 5	 9 	 8 381
98 Juii de Fóra...... 	 5	 3	 7 12.- 4 4 27 2
99Lavras ...... .......6 - 	 1

100 LeopOldina.........- 	 - 	 3 2 - 10

101 Lima Duarte...... 	 ( 	 2	 3

	

.- - 6 	
3 6 4

IO2 Luz ......... ...... 	 -2 	 4	 - 3

3 - 	 3 1

.- 2 1 1
103 MachadO........... - 	 - 	 6 3

iO4 Ma1acheta ..... ...- - - -
	 1

105 Manga ....... .'... - - 	
-

106Manh	 ........- 	 3	 5	 6	 2 	 2	 8 10
m.......- 1 6 2 	

- 	 3
107Manh1m1n1
108 Mar de 1-lespanha 	 1 - 5 - 	 3 6 4

109 Marianna ..........- - 	
4 2 ( -- 2

iloMatia da Fe....... - - - 2 - - 
ii Mathias BrbOSa 	 - - 2 2 1 2 2 5

1i 2 MerCêS ........... ....- 	 I	 I - 	 2	 1	 3
5 - 	 5

113 Minas Novas........ 	 - 	
- 

3 6 1 - 3
114 Mirahy 	 ...........- -115 Monte Alegre ..... 	 2.- - 	

2 - 7 2 9
116 Monte Carlflell°" - 1 2 1 1 - 3 2
ll7 Monte Santo ...... 	 1	 8	 1..I - 9 2 - 	 40 2

118MOnte5 ClaroS 	 8 8- 7 	 -

119MUriah .............- 	 8	 5	 2	 1

120 MUzam	 ...	 3 3

	

b10....- 	 1	 2 10 	 1	 1	 3 42

121 NepO° .	-
.- - 3 3 - -

122 Nov.a Lima........
m	 ..... .- 	 - 	 8	 1	 8

123 Nova Rezeflde.. 	 - - 3 - - - 3
124 Oliveira............-2	 4	 8	 3	 6- 9 8 2 1 9 11

125OuroFino......... 	 - 	 - 	11

log

NiitiierPde escolasregis-	 tradas

.

	

Muflicipios,	 .

	

Municipaes 	 Particulares, '.
IVV

V
C1 En

V 	 _ 

V

Cd

	

M 	 C1

cc

E 	 -.	 ..

- - .4 8 . 	 3 4 44126 Ouro Preto 	
- 	 10128127PaIma.............-
	 2	 3	 4 .. 3	 7

	

lmy.......= 16
	 i	 ' -, 16-2l29Pará................- 	

2 - 	 -130 Paracàtd...........-
	 1 	 - 	 I - 3132 Paraisopolis...... 	 -133 Paraopeba........ 	 I

131 Paraguassd..

Pa 	 ra.......

........- 	 - 	 -
..... 	

- 	 2	 . 	 2	 3	 2134 Passa Quatro 	
... 	

- 	 . - '1 	 2

	

- - 	 V - 

V

135 Passa Tempo......

	

..- 	
- 	 - I 	 .I36 Passos..... 	 11........= -
	 - . 	 - 	 6137 Patos ......... .s...
	

6	 12	 4
V 	

- 	 I
138 Patrocinlo 	 2

2 r 5 - 2
	

7
2

139 Peçanha ............- 	 V -

	
- 	 I .140PedraBanca... 	

-141 Pedro Leopoldo... - - 	 - - 	
.	 -142 Pequy .............

.: 	
2

	

= - 	

V143 Perd6es ........... ..-
	 9	 2

1 • , 	 - 	 9144 Piranga 	
- . -I45Pirap6ra..... 	 - 	 2	 2

	

.....= 	 6	 6ni
146 Pitan guy 	 6	

-
3147 Piuhy. - " ........-

	
1	 1' 	 4	 5
2 14 - - 3 14.148 Pocos de Caldas 	

=	 4 .149 Pomba ............. .... 	 5	 3	 5...- -
	 I. 2 - 	 7150 Ponte Nova....'.•, - 	

.4 43
V

151 Pouso Alegre.......'-
	 2	 1152 Pouso 	
- I -

7 - - .6 - 7
2	 1	 1	 3

'	 5 	 5	 3 10
153 Prados 	 3

-I54 Prata..,..,,,. 	
= -155 Queluz ........• 	 - 	

-
3	 1	

3.	 . .
1	 3156 Rezende'Costa. 	

- 	 - 	
4

158 Rio Branco 	 14 • 11

	

14	 2
157 Raul 	 V 	

1	
10 	 4	

.	 5. 15 14-	 -159 Rio Casca 	

•-
. .	 - 	

i160 Rio Espera..... 	
: — 	 4	 2. 5 	 3 11

2	
42

161 Rio Novo.... 	

- 	

1	 2
162 Rio Paranahyba., 	

- 	 - - - 	 -163 Rio Pardo ........ ..-
	 - -2
	

1
3

l64Rio Piracicaba... 	 4-
165 Rio Preto 	 8 1 -

	 __166 Sabará ............ ...- - - . - - 
V

lô7Sabinopolis .... ..	 2...- -
	 2 - 	 '	 8168 Sacramento .... .....- -
	

8 -
	 - 	 5 • I169 Salinas........... 	 ....-

	 5170 Santa Barbara......- -



lit)

Numero das escolas regis- nE
tradas 

a a
MunicipaeS ParticUlarsS e

MuniciPiOS 4)	 I

Cd
Cd

0

E	
c

--------- 	 -- - 	 -- -- 	
-- -

171 Santa Luzia do Rio

	

das Veihas...... . - - 	 4	 4- - -  -
l72Santa Maria do

	

Suassuhy ....... 	 I - 	 I - -
	 1	 1

473Santa Quiteria.... ._ - 
	 2	 1	 2

I74S.RitadoSaPucahy - 	 - 2 - - - 2
175 Santo Antonio d o

Monte.. ...... ..-
176 SAo Do ingos dm	 o

Praia 	 9	 2	 9 3

	

2	 3
177 S. Francisco.......1 	 - - -
178S. Goncalo do Sa-

	

pucahy ......... 	 1	 4

	

.I - - 	 - - 1 3

179S João d'El

	

GothaidO...... 	 5 - 	 6 25.- I - -
480 S. 	 Rey.. 	 I - 	 5 20
181 S. JoAo Evangelista - - 	

- - 4 - 4

182S. JoS 	 nlU-o Nepo
no ...........- .- 	 7	 1	 2 - 40

183 S.
ce
Manoel..
	 2 - 	 2

184 S. Manoel do Mil, 	 2 3 2—
- -
	 I

5 2

185 S. Romã o........- - 	
I -

186 S. SebastiSo do Pa-
raiso ..............4 - 	 8	 4

187 S. Thomaz de Aqui- -
no 	 8	 1	 I

188 Se 	
-

rro
189 Sete Lagô 	 2aS .......- - 	 2	 3	 1 	 2	 4

190 Silvestre Ferraz... - -
191 SiIvianOPOIiS ...... .- - 	 3 - 	 - 	 3 -- 

192 TheophilO Ottoni 	 - - 8 8 - 	 6 8 14

193 Tiradentes ..... ....- - - -
	 1	 1 - 	 2

194 Tiros ........ ..... .- 	 1	 2 - - 	 1	 3	 1
8 -

195 TomboS ............- 	
- 	 S

196 Treedal......... . - - 	 4 - - - 4 -rn
197 Tres CoracoeS.... - - 	 2	 6 - 	 1	 2	 7

2 4 - 4 2 5
198 Tres Pontas ....... 	- 
199 TupaCyguara....... .I - 	 3	 3	 2 - 4 3

200 Turvo 	 2.............. 	 1	 1	 4	 3	 42

	

4	 6

201 Ubá ............. - 	 6 24 	 4 14 	 6

202 Uberaba .............- 	 8 19 	 1	 2 11 22

2O3Uberabiflha ....... ...2	 1	 9 	 4 	 i	 1 12 	 ô

	

... - 	 4 	 7	 2	 1	 2 10
204 Varginha ......... 	 1
205 Viçosa ..............- - - 	 2 - 	 2 - 	 6

	

206 Virginia ............- - 	 2 - - 	 2 	 2	 2

207 VirginOPOlis........ . - - - 	 1	 3 - 	 4- 
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ESCOLAS REGISTRADAS
RESUMO 	 Das n1unicipes são:

Urbanas....... . 74
Ate 7 dejunho ........ 2.128 Districtaes..... . 56

	

Escolas em que se deu 	 Ruraes......... . 719 849

	

baixa ............... 	 450

	

E s C o 1 a s registradas, 	 Das particulares Sao:
	constantes do presen-	 Urbanas....... . 596

te quadro........... 1.978 Districtaes..... . 161

	

Municipaes 	 849 	 - 	 Ruraes......... . 372 1.129
Particulares.... . 4.129 1.978

1.978

"VIDA ESCOLAR"
A Secretaria do Interior fez editar este anno

mais urn numero da "Vida Escolar", que, apenas,
havia sido publicada nos annos de 1917, 1918 e
1921.

A publicacäo deste anno, porém, apparece sen
sivelmente meihorada. E' urn exemplar que muito
recommenda a competencia e zelo do seu organiza-
dor.

Entraram neste numero OS flOVOS municipios
creados pela reforma administrativa, corn suas es-
colas e photographias de predios escolares; todos Os
collegios, escolas ruraes, gymnasios, institutos de
ensino profissional do Estado, etc.

Este trabaiho constitue novo indice em que se
p6cm em evidencia as energias todas que accionam
o desenvolvimento escolar do Estado; ministra in-
formaçoes sobre a educacão popular; lembra novas
medidas necessarias ao ensino; patenteia aos olhos
do publico o emprego dos recursos pecuniarios que
se Ihe exigem; contém, finalmente, dados estatisti-
cos, indeclinaveis Para quem quer se dirigir comse-
gurança.

Esse esforço deve continuar.
ASS0cIAç6ES DAS MAES DE FAMILIA

As associaçOes das macs de familia, cuja fun- -
dação tive a ventura do provocar no nosso Estado,
appellando para a collaboração destas na obra do
ensino, começaram a formar, no meio da gente mi-
neira, o que se poderia chamar a "consciencia edu -
cativa do nosso povo". E' a primeira luz que o mo-
vimento irradia. Não basta, porém, Para a obra do
ensino, que e tambem obra do tempo, o so especta-
culo desse enthusiasmo.
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As associaçöes' das maës de familia devefli 	 rio Escolar e produccöes populares do Cancioneiro
	crear-se, agora, a sua arregirnentaco, a sua finali- 	 Infantil.
	dade pätica, oseu progamma, marcar os traços da 	 As conferencjas populares focalizariam asm-

sua actuacão. Dado oiprimeirO impulso, é preciso ptos altamente praticos: assumptos instructivos,
não se deter. Resta coñtinual-o, sacudindo-o ainda claros, uteis; palpitante e, sempre que possivel,
corn mais força.

Sendo a ecolaCiUal a esco1 ciavida, os 	
esses themas seriam ac

	

fessores e os paes evern conjugar o pensamentode

	

	
luminosas. 	 mpanhados de projeccôes

As festas mnntis poderiam ser mensae e or-
tál maneira que a crianca,erncasa, encontre ganizadas em series. No primeiro mez, o primeiro
mestfe e, na escoia, urn pae.

	

A familia e a escola são, pois, elementos har- 	
anno se encarregaria de or ganiza1 .. s; no Segundomez, 0 segundo anflö... Assi

	

monicos, ambos credores, precisando ter affini- 	
, todas s criançs

	

dades estreitas, entendimentos mutuos, ideaes corn-

	

	
iriam tomandb parte nas exhibjcoes do estabeleci
mento, sem distinccôes de especie alguma.

muns. Centro da mai alta irradiação, precisám fun- 	
0 segundo objectjvo 	 interesse dos jaes pela

dir-se tanto uanto possivel, como Si fossem duas 	
escola 	 flO seria difficil alcançar.

0 professor, por exemplo, convidaria os paes
andes almas ; unidas para a mesma crença e Paragi

o mesmo fim, que e, no caso, a alpliabetizarcãO do	 do alum no a assistir a algurnas das suas provas
oraes. 0 convite seria attendido e os paes teriam,

0.
Este entendimento se poderá conseguir Si o ma- 	 dest'arte, uma irnpressão pessoal do adiantamento

dos filhos.
gisterio tiver em vista, para a sua obra social, e si Tor occasiäo das provas escriptas, a professora
as associacôeS as mães de familia incluirem desde
já no piano pratico de sua arefa, na o±1ita da ua 	

poderia mandal-as aos paes, acompanhadas de uma

actuacão pratica; entre outros, Os seguintes obj- 	
circular em que Ihes faria perguntas como estas:

ctivos: 	
- 	 Está satisfeito corn este resultado? Si nao está,

a) devem ser multiplicados os pontos € 	
quaes. Os motivos provaveis
Iho fala muito a respeito da do LflSUCC55 ? Seu fj..

tacto entre a familia e a escola; 	 -	
esc

b) os paes devem. interesSar-Se 'realiTlente 	
hal-o no trabaiho escolar? 	

ola? Costuma auxi-

pelo trabaiho escoir do filhos; 	
0 terceiro objectivo 	 corno verifjcar si os

contar corn aip 	 -	 estão collaborando corn os professores - p0-

	

C) os professores. precisa
lidariedade efficaz e corn o auxilio contiñuo dos 	

deria ser obtido coin uma approxirnacao mais in..
tima entre a professora e a casa do alumno.

	

paes dos alumnos;deve ser orgaiizada a assistencia infantil 	 Serfa desejavel qiie a professor visitasse, de
d)

Para as criancas, sob varios a 	 cumprindopectos,

	

	
vez em quando, 0 • anibiente em que vive o alumno,
Para conhecer pessoalmente as sUas tendencjás.

aos paes zelar pela frequeicia escoiar.

	

0 primeiro objectivo - meio de convivencia 	 mestre, abrir-se-jam as
Isto é facil. A indole do floSSo POVO é acoihe-

	

entre paes e mestres - teria facilmente o seu exito 	
dora. Para deixar entrar o 
portas como os

	

corn a organizacãO de uma serie de reuniôes na es- 	
,	 coraçoes.

organizaçA6' da assisten-
cola, orno, 	 xemp1, coiccefos, ëbf enas p0- 	 0 outrô objectjvo -

pulares e fétas infantis. 	
' 	 cia infantil - nao seiia t

	

Os convite, as familias serirn feios 1óro- 	
seguir. 	 ambem difficil de con-

	

As. euniöes deviam ser curt 'e le- 	 Nas suas reuniôes, que se deveriam realizarprios alumnds.

	

yes, Para agradar e simples, modestas para que 'a 	 mensalmente, a Associacao das MAes'de Familia dis-

	

pobreza tambeñYPldesSe sorrir nesse ambiente 	 cutiria. amplamente todos Os assumptosclamao 	 ü	 e as re-

	

Nos concertos poderiam tórnar parte Os paes 	 ces qe por Ventura ti 	 a fazer deve-

	

ou pessoas extranhas a farnilia que reunissem titu- 	 riam ser feitas, flO de publico, mas no gabinete do

	

los de arte; as criancas cantriám côros do - Hynd- 	 director do estabelecirnento.



• A AssociacãO tomaria a seu cargo A jnstitUi
ção do prato de .sôpa, do copo de leite, etc., para as
criancaS desvalidas; nomearia uma commiSSão para
verificar quaeS as criaflcas que, realmente, neces-
sitarn de auxilio, evitando a exploracão de paes
vadios e procurando sempre afastar desse donativo
o cunhO de esmola, que arnesquinha e constrange,
auxiliando, assilfl, a Caixa Escolar syndicaria dos
motivOs da ausencia reiterada das criancaS fisca-
lizaria os cinemas e empenharse pela divulgacão
de bons films, 0Iligando-Se contra os que prejudi-
cam o sentirnento religioso ou o civico das crian-
ças, condemflafldo os films charnados policiaes, que
descrevarn ou pintem impresSioflantes scenaS de
crimes, ou aquelleS em que o escandalo occuPe lo-
gar de relevo e salienCia cuidaria de divulgar lei-
turas moraeS e instruCtiyas, accesSiveis a todas as
classes; ficaria sendo, em remate, urn orgaflismo
consciente, util e articulado. E' o que me occorre
dizer da finalidade pratica.

Reconheco que, em diverSOs centrOS escolares,
alguns tracoS deste programma já tiverarn urn vigo-
ros alento de vida. São, porém, impulSOS isoladoS,
faiscas indeciSaS é indispenSave l a coheSão das von-
tades, a perrnaflencia do fogo que anima a idealida-
de creadora.

Foi fundada esta Associaão nas seguintes lo-
calidades:Abre Campo, Aguas VirtuOsaS, Alérn Parahyba,
AlfenaS, Antonio Dias, AraguarY, Arassuahy, Ara-
xá, Areado, Ayuruoca, Arcos, Abbadia dos Doura-
dos, Agua Boa, Alto Rio Doce, Barbacena, Bello
Horizonte—Heiirique Diniz, BarãO do Rio Branco,
5ilvianO Brandão, AffonSO PeTina, Bernardo Mon-
teiro, Francisco Salles, OlegariO lVlaciel, Cesario Al-
yim, Barão de MacahUbas e Assis das ChagaS,-
BicaS, Born Despacho, BrazOPoliS' BocayUVa, Born-
fim, Borda da Matta, Born SucceSSo, Brasilia, Bre-
jo das Almas, Cabo Verde, Cachoeira, Caldas, Cam-
buhy, Carnbuquira, Campanha, CampeStre, Campo
Bello, Capella Nova, Carandahy, arangola, Carmo
da Matta, CarmO do Rio Claro, Cassia, atagUaze5,
Christina, Conquista, Contagem, Corintho, Curvel-

s Geraes, Caracól, aratiflga, Candido-lo, Campopolls, Diamafltifla, DionYsiO, DiviflOP0liS, Dores de
Santa Juliana, Estrella do Sul,Campos, Pores de 
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Espinosa, Estejos, Ferros, Formiga, Fortaleza Fru_
rta1, Guãnhães, Guarany, Guarará, Guáxupe, GrãoMogol, Gym jrjm, Indayá, InConfidencia, Itabira,Itajubá, Itapecerica, Itadna, ltu yutaba, Itingu-,Itabirito, Jacutinga, Jaguary, Japäo, Jequitjnho
nha, Juiz de Fóra, Januaria, Joaquim Felicjo, Ja-• guarass, Jacuhy, Lafayette, Lagoa Dourada, La-vras, Lima Duarte, Luz, Mañhuassü Mar de Hes-panha, Mariano Procopio, Matheus Leme, Mer-
cês, Mirahy, Monte Santo, Montes Clans, Muriahé,
Muzambinho, Manhumirim, Mathias Cardoso, Man-ga, Monte Carmello, Minas Novas , Monte Alegre,Mutum, Nepomuce Nova Lima, Nova Ponte, Ne-yes, Oliveira, Ouro Fino, Ouro Preto, Palma, Pal-
myra, Paracatd, Paraisopolis, Paraopeba Passa
Quatro, Passa Tempo, Passos, Patos, Patrocinio,
Pecanha, Pedra Branca, Pedro Leopoldo, Pequery,
Pequy, Piau, Piranga, Pirapora, Pitanguy, Pium
hy, Pocos de Caldas, Pomba, Pompéu, Ponte Nova,
Porto de Santo Antonio, Pouso Alegre, Pouso Alto,
Prados, Prata, Passagem, Pinhal, Porto Novo,
O.ueluz, Rezende Costa, Rio Branco, Rio Casca, Rio
Espera, Rio Novo, Rio Piracicaba, Rio Preto, Ro-
chedo, Rio Pardo, Sabará, Sabinopolis, Sacramento,
Salinas, Sant'Anna do Jacaré, Santa Barbara, San-
ta Catharina, Santa Quiteria, Santa Rita do Sapu-
cahy, Santo Antonio do Amparo, Santo Antonio do
Monte, São Domingos do Prata, São Geraldo, São
Gonçalo do Sapucahy, São Gothardo, São João
Evangelista, São Joäo d'El-Rey, São João Nepo-
muceno, São José da Lagoa, São Matheus; Serro,
Sete Lagôas, Sylvestre Ferraz, Silvianopolis São
José do Pied, Santo Antonio dos Campos, São JoAo
da Chapada, São Romão, Silo Pedro do g Ferros,Sao Francisco, São João da Gloria, Santa Cruz das
Arejas, Theophilo Ottoni, Tiradentes, Tombos, Tres
Coraçoes, Tres Pontas, Tupacyguar Turvo, Ubá,
[iheraba, Uberabinha Varginha, Viçosa e Virgino-polis.

IBLIOTHECAS
Está organizada a bibliotheca éscolar nos gru-pos das seguinteg localidadeg:
Abaeté, Abbadja do Pitanguy, Abre Campo,Aguas Virtuosas, Além Parahyba, Alfenas, AntonioDias, Arassuahy, Araxá, A'

A. A. C.-- ca, Bello Horizonte
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Monte1r0,_Ba

_Henriq Diniz, 	 e1,
- Barão de Mac Mad

ahUb, Francisco

Salles, AssiS das hagas, SilVian0 Brafldão, BaräO
do Rio Branco, AffOnSo penna, Olegario
CesariO Alvifli e B 	 , Cabo

	

ernardo 	 P0lendY
BICaS, Born ëspaCh0, Botelho, BraZO 

erde, CaldaS, CambuhY, Campo BelloV	 o do Rio
Capella

Nova, CarandY Carmo da Matta, Carm
Claro, Co1qu1Sta, ontage11, Corintho, Cur vello,
DioflYS1O, Bores da Boa Esperanca, Bores de Cam-

poS, 
FerroS, ormiga, Fortale, Fructal, Gua-

nhães, Guarafle5a, GuaxuPO, 	 agUarY, Ja-
lndaYá, ILtabira, Ita-

jubá, ItapeCeri, Ita1fla, Jacutinga,
pão, Jequitinho1ha Juiz de Fóra, LagOa Santa,
Lavras, Lima Duarte,

 Machado, ManhuasSU, Mar

Respanha, Marianfla,de

	

	 Mariano ProCoPiO, Mer-
ces, Montes Claros, Muriahé, Muzambuitho, Nebo-

Oliveira, Onca,
rnuceflO, Nova Lima, 	

Ouro Fino,

Ouro Preto, Palnhta, PalmY r
l

a, Fart de Minas, P-
racath, pragUaSSU, ParaizoP0, paraopeb Pas
sa Quatro, Pas -

sa Tempo, Patos, PasSoS, PecaL'fla,
Pedra Branca, Pedro LeoPO1d0, PeqUerY PiâU, Pi-
rapora, pitaflguY, piumhy, PoçOS de CalciaS, Porfl-
ba, PdnhtPéO, Ponte Nova, Porto de Santo AntOfli,
P0US0 

Alto, PradOs, Prata, QueIUZ, Recreio, Rio
Branco, Rio CasCa, 

Rio Espera, Rio Novo, Rio Pi-
racleaba, Rio Preto, Rochedo, Sabará, Sabin0P0
Sacramehtt0, Salinas, Santa Barbara Santa Catha-

rina, Santa 	
San-Quiteria, Santa Rita do SapucahY,

to Antonio do Monte, São oingos do Prata, SAO
Goncalo do SapucahY,

SAO João Evangelista, São

JoãO 
dElReY, Sao João NepomUCeno São José da

Lagôa, SAO MatheUs, São SebaStião do Paraizo,
SerrO, Sete LagOaS, SylveSire Ferraz, TheoPhilO
Otton, TomboS, Tres Tres PontaS, Tupa-
cyguara, Turvo, TJbá, Uberaba, Uberabiha, Var-
ginha, yiçoSa e Virgin6polill.

MUSEUSC

PossUem niuseUs escolares os grupoS dos loga
res seguinteAbaeté, Abre CamPo, Aguas VirtUosas, Além
parahyba, Alfeflas, Antonio Bias, AraSSahY, Ara-
xá, Areado, Bello Horizonte - Olegario MaCid,
CesarioAm, BarãO do Rio Branco, AffoflSo Pen-

-a, Silviaño Brand.
enriqUe.. DiniZ, Barão 3e

Macahuba Assis da hagaS,F1S Sall es , e

1-17

Bernardo Montejro - Born Despacho, otelhosBrazopojjs Cabo Verde, Cldas, Campo Bello, Ca-pelia Nova, ca ]rmo do Rio Claro, Conquista, Cont.
gem, Curvello, Dionysio, Pores da Boa Esperanca,

	

Bores de Campos, Ferros, ores, 	 Fortaleza Fru-ctal, G uanhães, Guaranesia Guarará Guaxupe

	

dayá, Itabira, Ifajubfi, Itapece 	 aiinarica, It, Ituyu.
Ltaba, Jaguary Japao, Jequitinho Juiz de 

Fóraafa yette L:agOa Santa, Lavras, Lima Duarte, Ma
nhuassd, Mar de Hespanha Mariaiina, Mâriano
-L'rccopio, Mercés, Montes Claros, Muriahé, Nepo

	

muceno, Nova Lima, Qliveira,	 Muria
 Ouro Fino,Palrn, Plrnyra, Pará de Minas, Paracaté, Pra.guassO, Paraopeba Passa Tem1io, Passos, Patos,

Peçariha, Pedra l3ranca, Pedro Leopoldo,' PqueryPiã.u, Pirapora, Piurnhy, Pocos de Caldas; Pornbã,
Ponipeo, Ponte Nova, Pouso Alto, rads, Que1u
Rio Branco; Rio Casca; Rio Espera, Rio Novo, Rio
J17'acjcaba Rio Preto, lchedo, abará, Sabinoo.
ifs, Sacrarrpnp Salinas, Santa Quitéria, SantaJjta do SapuCah y Santo Alitonjo do Monte, SäoPomingos do F'rata, São Gpnçalo do Sapucahi, SãoJoão Evange1jst So João Nepomucejio São Jqsé

Pa
cia Lagôa, 	 Mateush, São Sebastjão do ,raiso, Serro, Sete Lagoas, S ylvestre Fejraz, Theorphilo Ottoni, Tombos, Tres CoracOes Tres Pontas,
Tupacygjj Turvo, Ubá, Uberaba UberabinhaVarginha e 'Vi-irginopoj5

LIGAS DE BONDADE

A Liga de Bondade vae florescendo nos Joga
res abaixd relacionados:

Abaete Abre Oarnpo, Agus Virtuosas, AléthParahyba, Alfenas, Antonio Dias, Aragua ry, A ras-
suahy, Araxa, Areado, Ayuruoca Arcos, AltoFabrjca Alto Gurutüba Barbacena Bello H 

a
pri-zonte .Olegarjo Macjel, Cesario Alvjin, Bàrão doRio Branco Affonso Penna, Silvia no Brandão,Henrique Djnj, Barão de Macaliubas, Francisco

Salles e Bernard0 Monteiro -, Bicas, Born Des-pacho Boteihos Brazopojj Bairro dos Mac,I3airro dos Campos, Bajrro de São Luiz, hados
BarraGrande, Boi'da da l\atta, BandeirantesBorn S 	 arrOsouccesso 	 m 	 ,

Cabo Verde,, Brasilia, Bruado

	

Caeté, Caldas,. Cambuhy .Cathbuquj 	 Ompestie
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Campo Bello,Capella Nova, CarandahY, Carmo d
Matta, CarmO do Rio Clary,

Cassia, atagUazes,
Christina, Conceicão do Rio Verde, Conquista, Con-
tagern, Corintho, Curvello,

Campos Geraes, Candi-

dopOliS, 
Coneeicão das AlagOas, CarandahY do Li-

vrameflto, Corrego das Almas, Conceicão da Barra,
CConceicão do Curra1i0, 	

oPaCabana, CorregO
Corrego do Sacramento Crystaes, Diamafl-;

tina, DyoniSlo, Pores da Boa Esperanca, DôreS ded'Anta,
CampOs, P VicoSo, Diamante, Dias, Pores de San-

Eloy Mendes, ngenheir0 Correia, Es-
ta Julianateios, Ewbank daCámara, Estiva, Ferros, Fructal,
Fortaleza, Formiga z Fazenda Rennó, FabriCa do

o Guanhães GuaraflY, Guaraflesia,Cedro
, Guarará,

GuaxuPé, inconfiden, Indayá, Itabira, Itajubá,
ItapeCerica, Itaüfla, Ituyutaba; Ibiá, IbitUrufla,
InhahY, ItapeVa, ItingUY, Itanhafldü, ItagUara, Ja-
utinga, JaguarY, Japão, Jequitinh0fll Juiz de

Fóra, JequitahY, Juatüba, Lafayette, LagOa Doura-
da, LagOa Santa, LeoPoldifla, Lima Duarte, Lamba-
ryzinho, Lassa

Machado, ManhUaSSü, Mar de
Hespanha, Marianna, Mariano ProcoPio, MatheUa
Léme, MonteS ClaroS, Muriahé, Muzambinho, Mi-
nas Novas, Moeda, NepoflTluceflo, Nova Lima, Nova
Ponte, Oliveira, Ouro Fino Ouro Preto,	 , OlegariO

Palma, PalinYra, Paracatl, ParaizoPoliS,
Maciel,Paraopeba, P sa QuatrO, Passos, PatoS, Pecanha,
Pedra Branca, Pedro Leopoldo, PequerY, Pequy,
PerdOes, Piáu, pjranga, PiraPOra, pitanguY, Pium-
hy, Poços de CaldaS, Pomba, PompéO; Ponte Nova,
Porto de Santo Antonio, Prados, Prata, Palmeiras,
Padre Gaspar, Passa Vinte, pinhal, Porto Real, P1-
ranguinho, Queluz, Resaquinha, RecreiO, Rezende
Costa, Rio Branco ,  Rio Casca, Rio Espera, Rio
Novo, Rio Piracicaba, Rio Preto, Rochedo, ResaCa,
RibeirãO do Elvas, Rio de Pedras, Riacho dos Ma-
chadoS, Rodeiro, Sabard, SabinOPOlis, Salinas, San-
ta Barbara, Santa Catharifla, Santa Luzia, Santa
Maria de Itabira, Santa Quiteria, Santa Rita do Sa-
pucahY, Santo-

 Antonio do Monte, São porningOS do
Prata, São Geraido, São GoncalO do Sapucah y, São
(nthardo, São João Evangelista, São João d'El-Rey,

epomUCCfi° São José da Lagôa, São Ma-São João NtheuS, São SebaStião do Paraizo, Serro, Sete La-
gOas, Sylvestre Ferraz, SilviafloPolis, SanatoriO,

, São FrancisCO, São Fran-São Braz do Suassuhy
isco de Oliveira, São Goncalo do Arnarante, Ski
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Joaquirn da Serra Negra; São JoAo do Gloria, São
José do Congonhal, São José do Picñ, Sdo Pedro dos
Ferros, São Lourenco, Santa Cruz das.Areias, San-
to Antonio da LagOa, Santo Antonio do Rio das
Mortes, Serra Azul, Sapucahy, Sobral Pinto, São
Sebastião dos Torres, Tiradentes, Tombos, Tres Co-
racOes, Tres Pontas, Tupacyguara, Turvo, Tabocas,
Tuyutinga, Ubá, Tjberaba, Ubeiabinha, Urucania,
Varginha, Viçosa, Virginia, Varzea do Marçal,
Vargem Grande, Villa Albertjna e Victoria..

"RE VISTA DO ENSINQ"
Não foi em vão a esperança corn que o nosso

rneio escolar recebeu a publicaçAo da Revista doEnsino.
Optimo instrumento de propaganda da instru-

ccão, a Revista. do Ensino leva a todo o professora-
do do Estado liçOes praticas, excellentes paginàs de
pedagogia, proporcionando-Ihe meios de cultura e
despertan do, no rnagisterio, mais apurado gosto
pelas cousas que dizem respeito a sua nobre pro
fissão.

Mesmo de fóra das nossas fronteiras chegarn,
sempre, confortantes elogios para essa publicáção,
cujos exemplares tern sido procurados em diversos
centros de cultura do paiz.

Pouco a pouco vae séndo feita a Revista corn
alguma preoccupação esthetica. Os professores de-
vem estimal-a, como urn intelligente compendio,
que defende Was modernas e prOpaga conheci-
mentos indispensaveis a formação de elites no ma-
gisterio publico estadual.

HYMNARIO E CANCIONEIRO
Folgo, deveras, de poder annunciar que já se

acham publicados o Hyrnnario e o Cancionejro man-
dados organizar para as nossas escolas. Esse gran-
de repertorio cornpOe-se de cerca de 800 paginas
(letra e solfa), distribuidas .por quatro tornos, dois
para o Hyrnnario, e dois para o Cancioneiro,

Escuso .encarecer os beneficios que essa opu..
lenta e variada collectanea vae pa 	 e conti-
nuará a prestar aos professores e aos alum nos as
nossas escolas, de todas as categorias - desd as
infantis ate as normaes, 	 -y 	,
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I O

' 6 411e têii h iáñüseadb essa bbra tecem

'b iiais eiiiecidós ë justbS lotivores, não so ao. es-
fofço, Mas a jntelligehèia e ao critefio postos na
execucãQ da mesmä, pOr setis orgaiiizadOres; que
deFafti èabal 	 hipñhó a complex e délicada td-
ëf ue 6 ôvrnf flies commetteu.

Em prazo relativamente exlguO se colligiU o
öpiöd cabedäl de compôsicóe cöm1oi1flte5 dos
jitatio vAiffidg.

NâO e liinidiI i o b tràbalho dos orgariiza-
dores: foram incorporadaS a todos os volumes,
principalmellte à6s dôis do CanCi6flei'0, muitas
composicôeS poeticas e rnusieaes, adrede feitas e ri-
gorosarneilte medidaS e das que ja existiarn diper
sas, a maioria dellas gravemente deturpadas quail-
to a grainniatica quafltt) a rnetrjca e quanto a mu-
sica_-foram eonvenientelTienth corrigidas e accorn-
modadas as conthcóes physicas dos alumnos que
cursam as èscOlas do . Estado, tanto as ;primaria5
ëomo as norrnaes Outra preoccUPà60 do goTerflb,
assirn interpretada pelos organizadores, fol a de
imprirnir urn cunho menos regional ao trabaiho,
incluihdo no mesmo cornposicôe da lavra de au-
torës hão apenas mineiroS, mas de outros Estados.
Essa OrientacãO foi elogiada pela imprensa de ou-
tras unidades da federacãO.

Otitrd aspebtó theritorio da obra, que a dis-
tingtie das congefieres o a singulariza. é terem os or-
ganizadores sabidó collocar as cancOes no ponto de
vista infantil e rião no uroprio, vedando, -nor corn-
tilëto a ihterferénci dë composicOes mijito apre-
ciaveis quanto a estylizacãO ë a thea&alidaTde, due
eram, em rera, as que figuravam no repertoriO das
nossas escolas.

Quantas vezes nas visitas frequenteS que, no
desrfiheribo d ffiiTh tttribnie5e offiCiáës fiz a
grupos e col do F qtn fiii renosamP 	 im-'s
nresiOhad2 neth irniroDriedadë das delodâs e
tâthbthfl pelo toth e*cessivatheflte alto è fóféádo em
IÜè tenis cañtorë x iidim o seitimentós não
pessoaes 	 fnmas por utre inculcados'

Quantas vezes a inn66ei1a e a andidez inge-
nua da alma infantil se exprirniafli emhnguagern e
em rnuuca absolutaPleflte abei rantes da sua psv-

eii1ôiidO ánoith dé thof dê st10
improprios, tanto sob o iioito ck i's 	 iIQ

Como .L e	 iciä1hlt -- t3b o 1iohtO de IiAta da
educacão dos sentim6d0

Para obiar a
os dois f 	 u

e inconêhieflte, procuiOU-se
aproveithr path iorilegiOs pôesiaS e m-
sica8 de cuñho simplê, tarito cônhecidas,, como
desconheCid, nas quae se traduzissem fiéhneñté

•as emoce5 	 da alma da criahca - poesias e
musicas, emfim, accessiveis a jntellige11 	 e a sefl

sibilidade infantil.SO asihi e consegiiira '4u6 os alumiflOs can-
tern con i Ciefltemente e corn prazer, exprinffdndo sen-

tipientos propriOS corn voz e gesticulacäo proprias,
e no vosticaS e reflexaS.

Os quatro tOmos formaram dois grossos volu-
mes, de cerca de 700 pagiflas, contendo hymnOs e
cançOes, redigidbs, 'escoihidos e, adaptad0. corn o
mesiflO criteriO, dentre o qU° xiste de melhOr fibs

.nOSSOS comPo5it0r e poeth— elles . figuram, en-
tre outros, Francisco Braga, Joao . Gothe . Junior,
J. Julião, CustOdiO Goes, BarrbsO Néttó, Vi1l. L-
bos, Arnaud Gouvêa, Eduardo Souto, Màicello Tu-

Ramos de Lima, 3oubert de Càivalh0, F.pynarnb Losano, Frei Basiho Rower, padre João Lehmanfl,
Francisco Nunes, iei Peth o Siriz 1 g, Pedro de Cs-
tro, Celia de Miranda Ribeiro, BeatriZ SiPa, Eus-
torgio WanderleY, AläriCO Paes Lemè, etc.

Alern dos hymnos e eancOes tradicionaes e pö-
pulares (mas alguns ainda assim remodelädos no

luiram:se mtiitps oigine eteto e na soif a), inc 
alguns dos maiS forthoSOS e inceressante5, tradüzi-
dos e harmOniZados cohvenienterfiente para ger6in
ntoatlts pelos nOSSOS joen5 patriciOs.

Esse vultosO e cornpleXo trabalho, so exequiVel
corn um  elaboracao longa e o concursO de muitas
geracôes, foi executado em pouco . iT .aiS.dQ urn anno

pOr 
dois profesSqres da Escola Norm?.l Modelo, d.

Branca de Carvaflo e dr Ardin Bolivar, e rep-re
senta considervel esforco, valioso serviQPr5tad0
a instrUCcao so em 1inas, rnds em todo o Bra-
Ml, onde nunca se realizoU flern e emprehende u si-
iier iábälhO taO ièleváiie 6 thëritoiO.

WROS ESd6hAPES

oWi adQUitidO0	 jara 65 	 gru-
ê së6l iiât1a 181 000 ltvrb delèitüf&, sèh-
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'do do 1.6 anno 104.000, do 2. 11 alino 54.000, do 3.
anno 17.000 edo 4. 0 anno 6.700.

Para o corrente anno foram adquiridos
210.500 de leitura, sendo para o 1.0 anno
112.500, para o 2. 0 anno 60.000, para o 3,0 anno30.000 e para 04.0 anno 8.000.

Estes 210.500 livros importararn em ......
320:200$000.

Para premios aos alumnos que concluirarn o
curso e para as bibliothecas escolares foram adaui-
ridos 5.950 livros.

Mandei organizar para prernios urn livro corn
feitio especial, capaz de crear na infancia mineira
vivo sentirnento de patriotjsmo e de exaltado or-
guiho pela historia da nossa terra.

Foi seu organizador o dr. Dj alma Andrade,
que ihe deu o norne de "Brasil - ditosa patria".

Igualrnente, mandei reimprjrnjr o Iivro "Me-
daihas e Brasöes", do dr. Mario de Lima, no qual
vibram paginas eloquentes e vivem grandes figuras
da historja de Minas.

Parece-me que iniciei assim a realizaçao de
urna tarefa quasi civica. No Brasil, as escolas cos-
tumam receber livros que não se recommendam
pela feitura material. , No aprendizado de leiturá, a
criança brasileira recebe das mãos do mestre, no
compendjo defeituoso e mal impresso, a sua pri-
meira, mas flagrante e quasi definitjva noção demau gosto, quando é certo que nesses livros deve
haver collaboracão intelligente entre editores e es-
criptores, paginadores e typographos, para obra de
esthesia que conquiste o coração e a intelligeneja
do alumno no seu prirneiro contacto corn o ambjente
escolar.

A Secretarja forneceu as Camaras, para esco-
las municjpaes - 4.097 livros de leitura, attenden-
do aos questionarjos devolvidos.

São os seguintes os municipios que receberam
livros para suas escolas: Aguas Virtuosas, Antonio
Dias, Araguary, Ayuruoca, Barbacena, Bicas, Cam -pestre, Christina, Capellinha, Diamantjna, Fructal,
Guaxupé, Ibiracy, Indayá, Itapecerica, Jacutjnga,
Jacuhy, Januaria, Malacacheta, Nova Lima, Oh-
veira, Paraopeba, Pedra Branca, Pouso Alegre,
Prados, Piranga, Prata, Passa Quatrô, S, Thoma
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de Aquino, São Sebastião do Paraiso, Pornba, Tres
Pontas, Tupacyguára, Virginia-, São Manoel, São
Domingos do Prata, Salinas, Inconfidencia, Theo-
philo Ottoni, Eloy Mendes, Queluz, Peçanha, Fer-
ros, São Manoel do Mutum, Rio Preto, Raul Soares,
Mar de Hespanha, Cambuquira, Formiga, Campos
Geraes, Fortaleza, Pitanguy e Divinopolis. 	 -

MOBILIARIO ESCOLAI?
• De Janeiro dé 1925 a 31 de Maio do corren-
te añno, foram distribuidas pelos grupos e escolas
do Estado 12.608 carteiras, que custaram approxi-
madarnente 700 contos de réis.

E o Estado realizou corn a firma Garcia de
Paiva contracto para o fornecimento de mais 15
mil carteiras.

0 vulto que esse serviço vae tomando tern des-
pertado a attenção de varios industriaes desta Ca-
pital e do interior, que se tern proposto fornecer
carteiras do typo adoptado.

Distribuiram-se, igualmente, 306 quadros ne-
gros, 339 taihas, 31 relogios, 165 capachos, 159 ar-
marios, 158 escarradeiras, 96 mesas, 415 cadeiras,
35 machinas de costura, 13 mobilias para gabinete,
15 porta-chapéos, 12 lavatorios, 12 sofas, 6 pianos,
500 bandeiras nacionaes e 4 machinas de cinema.

Foi ainda adquirido em 1926 e está sendo dis-
tribuido o material seguinte:

	

1.200 reguas de borracha . ............... 	 2:520$000
1.200 compassos para q. n ............... 4:800$000

	

1.200. esquadros ......................... 	 6:600$000

	

1.200 trar.seridores ....... ............... 	 7:200$000
1.200 tinteiros de vidro de uma tinta..... . 8:280$000

	

200 relogios de parede ................. 	 11:200$000

	

200 limpa-pés de arame.... ... . ........ 	 1:740$000

	

200 capachos de côco .................. 	 2:510$000

	

1.000 tympanos .......................... 	 3:850$000
100 sinetasde bronze ................... 2:900$000
100 baldes esmaltados .................. 2:280$000
200 cestas para papel .................. 540$000

	

100 resmas de papel almasso ...........	 I :145$000

	

10.000 caixas de giz branco ............... 	 21:800$000
5.000 col1ecces de Historia Natural 	 16:400$000

	

100 caixas metricas .................... 	 6:000$000
12 duzias de copos de vidro 	 120$000

200 sapolios ............................ 	 .76$000
20 vasculhos............................ 70$000

200 metros de aIgodo grosso 	 260$000

	

200 vassourasde5fios................. 4	 705$000



Idéth, idem, no giiuo de Jacuhy, melhoràmen-
tos què thOntaiam it 22:7-19000.

Idem, idem, no grupo de PirapOra, coneerto
na irnportaflCia de 1:137600. 	 . i 	 I-

Idem idem; no grupo escolar de,Mariauo}rq-
copio, concertos na importancia de 10 :1-14833

Idem, idem, nos predios dos grupos centraes
de Juiz de Fóra, concertos e meihoramentos na liii-
portancia de 16:383$600.

Idem, idem, no predio dogrupo escolar dEn-
tre Rios, concertos na importancia de 5:404$500.

Idem, idem, no grupo de. São Gothârd& - con-
certos na importancia de 6:000$000.

Idem, idem, no grupO "Franieo Sälle", de
iel1O -Horizonté, ëOncertO ñä iihortäncia de .1.
1:518$000. - 	 - -

Idèm, idem, no predio ëscolar dë General Car-
neiro, municipiO de Bello Horizohte, concertos na
importancia de 2176350.

Idem, idem, no grupo escolar de- Palmyra, con-
cértos na importancia de 3:494$600.

Idëm, idem, no. grupo escolar de Turvo, con-
-certos na importancia de 14:804$000.

Idem, idem, na Escola Infantil "Dlfim Mo-
reira", da Capital, concertos na importancit de
1:402$390. 	 -	 • . -

Idem, idem, no gruo escolar de Divrnopohs,
concertos ña importaitëia de 1:600$600. -

Idem,idem, no gruo ëscolar de Santa Barba-
ra, cohcertbs na importäncia de 2 :750000.

IdM, idem, no giupO escolar- de Pedro Leo-
poldo, concertos na importancia de 2:8449956-.'

Idem, idëm, ña esdola de Engenho Nogueira.,
da Capital; concertos na .importancia de 3 :777$ 600.

Idem, idem, no Dredio da escola de CarlOs :Pra-
tes. da CaDital, - meihorarnentos na importancia de
17:631$896. - 	 ' 	 . ..	 -

Idem, idem, no predio da escola de Santo Anto-
nio do -Leite, municinio de Ouro Preto, concertos na
importancia de 3:324$2001 •- 	 : 	 - 	 - 	 -

• 	 Idem, idem, no grupo escolar. 'Henriqu Di-
niz". da Capital, concertos na - iniportaneia - de
800$000.

Idem, idem, no predio scolar de Conego Ma-
rinhö, ñuñiditdO de Jâüáia,hcertos ná'imor-
tancia de 2:414$750. 	 " -
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too , ereeS 	 ã oa1ho .. •	 - 	
l65000

100 litros de tth,ta azül preta 	
396$0(P

200 caixas. de penflaS ...................
660Q00

UJO latas de cteUlifla...... 	 9.............. 520$0
S00$000

0

200d±iasde10	 ....................
400 düzias de ¶api de loua 	

5205000
4700

200 duziaS da iapis . Fab " ............ 
200 duzias de canetas ......... .........	 560S000

11.000 cadern0 	
SOtâreS........ ....... 	

l:120$000

6.000 folhaS de papel pardo.. . - 	 124$500
900000

50 vidroS do gomma arabiCa .. - 
50 caixaS de gil de côr ....... ......... 	 3:8005000

175$000

etrosdq aniagens ...................
100 collCC 	

de soltdOs geothetIic0S 	 6:0000Q0
2.000

1.266 cóntd0 	 eèjCO5 ....... .
i&000$000

1.000 cata de Parker; 
..................

22:400000

300 CUTSOS de 	 thogtaphia do Brasil 	 lO:800S000

3 Q 	 e HistoruadrOs de 	 Pattia........ . 19:200S000

00
300 Quad 	

de ilistotia Mineira 	
15000$000

'a o cdSiflO de arithhe

3	 tica e linguagem .................. 9:600O000 colle c	pá 

cólleC

50	 .......................
55000

tinteirO de 2 tinta ..................
650 000

100 nbvel1° d bábat1te..... ....... ... . 200000
0

• 200 folh s de iji ; 	bdrr0 .. ............ 	
.90000

.500 envelOPPe s ..........................
169S000

- 	 de penaS. .............
375000

- 150 kilos .de sabäo especial ............
2lso spanad00000

t) 	
dè cuadr05 de flit0rjâ

Natural.. ......................
9t300OOOlo

951 globOS geograPhitos peqfle*0S.....
.-	 19:407S500

251:668000
Total .............................

-	
Além desSe material, objecto de. çoncurrencja

forath comprados e em 1925 e 1926,
1.400 mapPas do Brasil, 20736 maPPas diversos,
129 globos geograPhc0S alélfl de 700 mapPa de

iiás. 	 - 	 -

- CONCERT° MEU0MTOS
oram executadoS no prëdid do grUO escolar

de Müzambio concertos pi imortaram em

6682$500.-. 	 -	 -Itiem, idem, no prediO esdolar Dr. Lufld, eon-

• tos orcadOs em 1 :442500:
liem, idem, no predlo ecoiar de raquaraSSu,

r m 	
de Caeté melhoramefltos na importan-

ufliciPio
'-ia-de 2:504665. -Idem, idem, no grupO de BaePendY, concertos

13 que ficara em910O . ..
:Idem, idem .ao- predio ecolr. tie ItambacurY,
ertoS oradOem 914$000 - -



126

Idem, idem, na Escola Infantil "Bueno Bran-
dão", da Capital, meihoramentos na importancia
de 14:376251.

Idem, idem, no grupo escolar de Ouro Preto,
concertos e nielhoranientos na importancia de
19:637$382.

Idem, idem, no grupo de Pirapora, concertos
na importancia de 1:249$612.

Idern, idem, na Escola Normal Modelo, meiho-
ramentos na importancia de 10:488$181.

Idem, idem, no grupo escolar de Tr'adentes,
concertos na importancia de 1:666$685.

Idem, idem, no predio escolar de Vargem de
Jurema, municipio de São João Evangelista, con-
certos na importancia de 523.600.

Idem, idem, no grupo escolar de Corintho, con-
certos na importancia de 7:668$400.

Idem, idem, no grupo "Affonso Peniia", da
Capital, concertos na importancia de 5:660$000.

Idem, idem, no grupo escolar de Paraopeba,
meihoramentos na irnportancia de 11:441$645.

Idem, idem, no predio escolar de Vargem da
Palma, na importancia de 3:281390.

Idem, idem. no grupo de Paracatü, conce'os
na importancia de 2:382$812.

Idem, idem, no grupo de Itapecerica, concertos
na importancia de 1:117130.

Idern, idem, no grupo de Resactuinha, munici-
pio de Barbacena, concertos na importancia de
9:635$000.

Idem, idem, no grupo escolar de Onça, muni-
cipio de Pequy, concertos na importancia de
2:390$000.

Idem, idem, no predio escolar de Carioca, mu-
nicipio de Park de Minas, na importancia de
3:333$213.

Idem, idem, no predio escolar de Rodeiro, mu-
nicipio de Ubá, na importancia de 6:202184.

Idem, idem, no grupo escolar de Lafayette, na
importancia de 812.$200.

Idem, idem, no predio escolar de Nova Baden,
municipio de Aguas Virtuosas, na importancia de
6 :S9100O.
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Idem, idem, no predio escolar de Serrinha, mu-
nicipio de Passa Quatro, na importancia de
3 :685585.

Idem, idem, no grupo escolar de Borda da
Matta, na importancia de 5:466$388.

Idem, idem, no grupo de Jacutinga, concertos,
na importancia do 929115.

Idem, idem, no predio escolar de Vera Cruz,
municiPio de Pedro Leopoldo, concertos, na impor-
tancia de 1:500000.

Idem, idem, no grupo escolar de Santa Rita
do SapucahY,.COflcert os na importaiiCia de ......
16:983900.

Idem, idem, no predio escolar do bairro de Per-
nambuco, rnuriicipio de Bocayuva, concertos, na im-
portancia de 1:381$488.

Idem, idem, no grupo escolar de Pequery, mu-
nicipio do Bicas, concertos, na importancia de
11:820$580.

Idem, idern, no grupo escolar de Bicas concer-
tos na importancia de 1:119$700.

Idem, idem, no grupo escolar de Cachoeira, con-
certos na importancia de 4:937$960..

Idem, idem, no predio escolar de Buritys, mu--
nicipio de Sete Lagoas, concertos na importancia
do 2:523460.

Idem idem no predio escolar de Venda Nova,
municipio de Bello Horizonte, concertos na impoi-
tancia de 2:993$780.

Idem, idem, no grupo escolar "Silviano Bran-
dão", de Bello Horizonte, concertos e meihoramen-
tos, na importancia de 7:289$400.

Idem, idem, no grupo esëolar de Tombos, con-
certos na importancia de 4:026$673.

Idem, idem, no grupo escolar de Pouso Ale-
gre, concertos na importancia de 9:048S000.

Idem, idem, no predio escolar da Colonia José
Theodoro, municipio de São Joo d'EI-Rey, concer-
tos na importancia de 3:640$155.

Idem, idem, no grupo escolar de Muriahé, re-
form.a na irnportancia de 1:611000.

Idem, idem, no grupo escolar "Barão do Rio
Branco", na Capital, meihoramentos na importan-
cia de 2:761900;
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Idem, idem, no grupo escolar de Indayá, con-
'certos na importancia de 18:900$000.

Idern, idem, no predio escolar de Pohte Alta,
rnunicipio de Campanha, - concertos arrematados
por 3:400000.

Idem, idem, no grupo escolar de Sacramento,
melhorarnentos na importancia de 2:288$000.

•Idem, idem, no grupo eseolar de Virginia, con-
certos na importancia de 11:996$000.

Idem, idem, no grupo escolar de Chacara, mu-
nicipio de Juiz de Fóra, concertos na importancia
de 8:073924.

Idem, ideni; no grupo escolar de Brazópolis,
concertos contractados por 19:888$930.

Idem, idem, no grupo escolar de Oliveira, con-
certôs pn 	 dotractas por 41:200$ OOO, mas aihda não
loram recebidos, estando o recebimento dependen-
do de que o empreiteiro meihore estes serviços..-

Idem, idern, no grupo escolar de Carmo da Mat-
:ta, rnunicipio de Oliveira, concertos na importancia
de 18:554$000-..;

Idem, iem, no grupo escolar de Barbacena,
-repaOsna importancia de 17:546730.

Idem, idem, no grupo escolar de Miràhr, con-
certos na importanbiá de 4 :252O85.

Foram executados pequenos reparos dé cara-
cter urgente nos grupos escolares de Patos, Virgi-
nopolis;-São João Nepomuceno, Perdôes, ão José
da Lagôa, Lagôa Dourada, Japão, Passa Quatro,
Santa Quiteria, Capté, Antonio Dias,, om Despa-
cho, Areado, Sahara, Sant'Anna do Jacaré, São Do-
m- iigos do Prata, Fructal, Além Parahyba, Rio
Branco e Itaüna e no grupo escolar do districto de
Piacatuba, municipio de Leopoldina, sommando
tiid6 a imnportancia de 2:562$300.

COLLABORAçAO DAS ESTRADAS DE FERRO

Para a regularidade do serviço de remessa de
livros, appareihos de ensino e mobiliario, a Secre-
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taria do Interior pediu a collaboracão das estradas
de ferro.

Essa cooperação consistiria n&isenção de ar-
mazenagem para os despachos daquelle material e
na preferendia para o seu transportef competindo
as estradas avisar a Secretaria senpre que osvö-
lumes não fossern procurados.

Tenho p prazer de assignalar nestajVlensagem
que .todas as estradas. attenceram promptamente
ao pedido do governo, respondendo-ihe em termqs
grandemente expressivos . - Graçaa a essa coopera-

o serviço do fornecirnento do material esc9lar
.está sendo feito corn excepcion reguaridade. Ces-
saram as reciarnaçOes. Oi despaèhos não fcai
mais perdidos a procura dos destinatos.
- Não poderia; portanto. deixar de consignar a
ree'aiicia do taes serviços ao ensino e a publica
mamfestação do meu reconhecimento pela collabo-
ração recebida. 	 - -	 -	 '- 	 -

- 	 ESCOTISMO 	 -- 

0 esdotismo é a ecola e dsiliña que a
mocidade aprende liçöes de enthusiasmo,de elvis-
mo e de crença. Nos paizes de civilizacäo mais adi-
antada, as associaçôes de escotismo -florescem co-
mo nucleos magnificos de ensinamento e-de for ça.
Achei que devia prestigiar, entre nós, essa prqvei-
tosa instituicão, ate então entregue, apenas, 4o iso-
lado esforço da contribuicão particular.

Pronovi, assim, a funaçâo 'do batalhào de
escoteiros junto .ao Gymnasio Mineiro da Capital.
Os resultados são promissores. Os alumiosbraça-
rani a idea corn alvoroço, sendo do eperr que o
exemplo fructifique, creando-se novos batalhöes em
outros centros escolares do Estado. - 	 -,

coNmuc çAo DE PREDIOS EsCoL4REs

Na construccão dos nOvbs predio esco1res,
tern o governo procurado attender a todas as con-
diçôes necessarias para -fazer da escola o ambiente
propiclo a formação do homem
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0 estylo acanhado ë frio dos nosos prèdio
escolares vae sendo substituido por outro, corn ex
pressão de born gosto. E' indispensavel imprimir
as casas de instrucção, onde se formam tantas. al-
mas, esse colorido ate agora extranho, pará ser,
junto de todos Os requisitos que a hygiene e a pe-
dagogia aconse1ham, a nota delicada exigida por
uma razoavel concepcão d'arte.

Já é tempo de uma campanha para a conquista
deste triumpho. Numa escola, onde amanhecem no
alumno as primeiras Was generosas do Bello e do
Bern, o lado architectonico do edificio, a hygiene,
os seus requisitos pedagogicos, devem andar entre-
laçados, para que ahi se consiga o ambiente dese-
jaco, de conforto e attracção.

Obedecendo, tanto quanto possivel, a este pen-
samento, o governo construiu numerosos predios
escolares, em alguns dos quaes poude realizar esse
objectivo.

Pelo quadro adiante vereis, em cifras, a con-
cretização desse pensarnento.

Relacào dos pretlios escolares coitstriii-
dos c cm cons1rucçio em 1926

LOCALIDADES: 	 CONTRACTO

Càreassti ........................... 	 25:000$000
Mar de Hespanha ............. . ... 	 216:030$000
Piedade ........................... 	 42:657$189
Bomfim ............................. 81:989$240
Espinosa .......................... 58:154$100
Alto Rio Doce .................... 109:800$000
Paraisopolis ....................... 	 257:179$178
S. JoAo Evangelista ................ 	 49:443$588
Araguary ......................... 154:044$400.
Calafate ......... .................. 	 88:625$959
Monte Carmello .................. 	 1O7:OOOOOO
S. Romiio ............... .......... 	 62:554$000
Nova Rezende .............. ...... 88:620$000
Ituyutaba ........................ .171:571$100
Queluz............................ 239:453$395
Sant'Anna da Vargem ............ 33:339$306
Pinhotiba .................... .....	 11:852$000
D. Pedro II .................. . .... 	 523:781$278
Montes Claros ..................... 	 146:712856
Presidente Soares .................. 	 28:000$000
Florestal...... .................... 	 .15:189$100
S. joodaVigia ..... ............ 	 32:224$000
Campanha ........... ..... . ...... 	 126:000$000
Villa Luz .......................... 	 41O:000$000
Bocayuva ..... ................... 	 164:900$000
S. Lourenço .................... 	 125:000$000

I.00ALIDADE S. 	 CONTRACTO
Rio Pardo ......................
Itanhandd ........................... 76:500$000Gym irim ......................... .402:653$561Arassuahy ..................... ..269:2595OOProvjdencja ................. ......31 :000$OuO

	

Sete Lagoas ..... ............ .... 	 445:000$000

	

Aymorés .......................... 	 95:239$352
Januarja.........................103:941$500
Sant'Anna ........... .............. .40:405$000Eloy Mendes ...................... 128:000$000Monte Alegre ..................... 118:500$000Rio Paranahyba ................. ..98:633t740
Manhuinjrjrn.....................145:619$958
S. Maria do Suassuhy .......... . 	 111: 343,5343Maria da Fe ........................ 126:500$000
Cassia.........................139:971$986
Lagoa da Prata .................. 	 45:'C00$000Fama ........................ 	 ..42:000$000
Caxarnbtj..........................304:717$f,16

	

Alvinopolis ........................ 	 144:484$134

	

Tremedal ......................... 	 .58:2t9$693Born Successo ..................... 116:700$000
Itabirjto.........................150:000$000

	

Lagoa Santa ........... ........... 	 406:000$000

	

Pirauba ..... .... ................ 	 .38:OOOOOO

	

Rua Pouso Alegre ................ . 	 57:929$451

	

Jacuhy ....................... 	 57:9$451

	

Cajuni ............................ 	 .41:730$IO()

6.328:468$674
Estâo orçados e corn planta organizada os se-

guintes predios escolares: Jatobá, em Bello Hori-
zonte; Campos Geraes; Santa Thereza do Bonito,
em Peçanha; Pairneiras, em Ponte Nova; Rio No-
vo; Ipuyuna, em Caldas; Jurumirim, em Rio Cas-
ca; Chacara, em Juiz de Fóra; Raul Soares; Gua-
ranesia; Heliodora, em São Goncalo do Sapucahy;
Minas Novas; São Francisco; Manga; Monte Bel-
lo, em Muzambinho; São Vicente do Grama, em
Vicosa; São Pedro dos Ferros, em Rio Casca; Rio
Paranahyba; Antonio Dias; Sarzedo e Neves, em
Santa Quiteria; Conceição da Pedra, em Santa Ca..
tharina; e ljberaba.

SECRETARL4 DO INTERIOR
A Secretaria do Interior, ainda sob oregimen

do Regulamento n. 2.492, de Marco de 1909, com
pe-se de duas directorias distinctas: Directoria da
Instrucçao Publica e Directoria da Secretaria do
Interior. 	 •. 	 --

A. c.-9 	 -
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Em consequencia da organizacãO da DirectO-
na de InstruccãO, cujos encargOs foram considera
velmente augmentados pelos Regulafliefltos do En-
sino PrimariO, Normal e SecundariO, impoz-Se o
desdobramento da 6. a secção, conforn1.6 ô decretO
n. 7.008, de 13 de Novembro de 1925, elevandO-Se
a 9 as secçôes da Secretaria.

CORPO CONSULAR

• Corn a solicitude dé sempre, côntinüa a Secre-
taria do Interior a prestar as informacöes qtle ihe
são solicitdas pelos srs. consules ii.elativaiñeflte
aos repectivoS subditos, encaminhando ao Governo
da União certidöes de obitos, pedidos de iiätura-
lização e outros informes.

Foram reconhecidos os seguinteS donsules
pelO décreto n. .975,, de 11 de Setem1rO de 1925,
o sr. William Pollard, corno vice-consul interino da
Ingtetra, em Morro Veiho; pelo deêreto n. 7.021,
dd 3 de Rovembfo de 1925, osr. Arthir llaás, como
consul dos Paizes Baixos, em Bello Horizonte pelo
decreto n. 7.017, de 2 de DezembrO de 1925, o sr.
GOdfrey Ligley Napier Hoggard, como consul ge-
ral de SUa Magestade Britannica; pelo decreto n.
7.050, dé 4 do tiiéiñô the, o sr. Posignan Henri
Arthui Matiè, cøth consul geral d Fianca pélo
dethetan. 7.062, de 22 tambem de tiezëinbrä, o'sr.

'Suk6yukf Akomátsü, cornO consul geràl do Jaão;
ieio decréto ii. 7.175, de 19 de Marco ultimo, 'o Sr.
William Pollard, comb vice-consul da Grã-Breta-
'+iha, Mn Morro Vefflo;e l decretO n: 7.21, d27
dè Abril findé, o sr. Waiter Schimid, conlo vice-
ëonthil da Allemanha, em Juiz de Fóra.

EMPESTJMOS MUICIPAS

Os emprestiflios as CamaraS para meihoramen-
tos muniëipãêS têM fito a properidade das nos-
sas cidades, saneando-as, corn servico de agua e
è*gôttOs dandO-iheS cönfórtO' corn o gervigo de
lu; 1rindb1hOsfl0/as possibiiidadèS coinO'sèrico
de força motrz

Dè a&ioido óiri 'a lei ñ. 87Ô, de 1924,. f64m
concedidos os seguintes emprestirnos:
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Cffidi dë Paracati'i L 50 :0000oo, con-
forthe döhtraéto de 26 dé Setiir de 1924; tendo
aind obtid& niis 50'00' 0$000 )1 cohforme contracto
dé 16 dé Juñho do anno passado. Toda a importan-
cia emprestada destina-se a sei".f1os de electrici.
1âdè.

Coth dA êinprestixiOs addicidnaes, ficou d mu-
hiéii6 éofriô 	 •

A' Camara de Guapé - 150:000$000; éni 10
dé FeveieiId de 1925, tis tjtiàes se destináin aos
seriçös de ãbastécirnento d'agiiá pOtaveI; Fade dè
exgotto è elëêtricidade; a seretri exècutados nã sé-
dd'dO mufiiciiliti. 	 • 	 •

	

A' Cathara dd F0Fmia 	 500000000, eili
J1 de JatieiF& dó ahno passadô, desthado ãos ser-viço de 1ii e força eleetricas.
• A' Camaiä de ! Paraiopo!is - 220:000$000,

d6Aifiaildbs a fenOdelaçao' do seriiç'o de aba gt€dl-
mefitO d'akba DbtaVel tia cidâdOé àbtecirnento aSéd do' d1sti'it6 dé COficelèão do g Ourds..

• A' Camara dd MAPde HeS B--4OO 00000,
em 12 de Fevereird 06- aññdad destijjadtjs
ao abástéCiménto d'agua e , r6de ,  de exgOtto a ci-
dade e aos distriCto de Averitureiro, Penha Loiiga,
Engenho Novo 6 Solèdà.de. Coin éste emprestimo
ficaiafn' elevados os èncargos do muriieipio Para
corn ôEstdo a 620:000$000.

A' Camara de Varginha - 650:000$000, em
16 de Féieeiro dO ai no ãssãd dos quads...
379 :900Q00 se detiiffim âos sërviços de abasteci
hierito d'àgua e rêdë de exgte, e o restante,...
270 :100IWOO,- ii unificação da divida pâssiva do
thOniëipio 	 • 	 • • 	 • 	 - 	 S

• 	 A' CainaFa de S. MàiiOel do MCtum -- .....
200 00Q000; erii 9 de Märço dO ánno findo, para
serviços de electricidade. 	 •

• A' Cähiara dé Si Domingos do 'Pratà
30:000$000, em 12 dãquelle inez, destinadô äos
serviços de saneamento do distiicto dd Dionrsio.
Coin etè ëiFstimo 0 mUriicipio eleva os seus
eompromiagos para cOrn ' Estado ao tOtal d
210 :OQOSOOO 	

':

	

• A? CL ainth de Paraopeba 	 60 OoOo 'ëth
19 de Marco do anno preterito, para serO dé
iIlbhiuiicaO electriea 1 e 1 ihelhdiafiieht69 1 iiOs distri-

	

etOs d AFaçáe C6idis15tifgo 	 •
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A' Camara de Ubá - 250 :000000, em 24 de
Marco do anno findo, destinados aos serVicOs de
abasteCimento d'agua e saneameflto da cidade. Fi-
caram, dest'arte, os encargos do rnufliCiPiO eleva-
dos a 906:000$000-A' Camara de TheoPhi10 Ottofli_400 :00000O,
em 27 de Marco daquelle anno, destiflados a rêde de

a do municiPio fieou elevada aexgottOs. A divid 
560 -000$000-':000$000 1A' Camara de Barbacena - 500 :000$000, em
28 de Marco de 1925, para servicos de electricidade
ê abastecimento d'agua. Deste ernpreStimo.......
322:466$981 se destinam a estes servicOs, e o res-
tanté a unificacão da divida passiVa do muniCiPlo.

A' Camara de Mirahy - 190 :000000, em 31
de Marco do mesmo anno, para agua e rêde de
exgottoS em sua séde e no districto de Dôres de
Victoria. A divida do muniCiPlO de MirahY flea
elevada a 296:524$414, provefliente das quotas de
86:049$251 e 20:475$163, de empreStimos feitos as
CarnaraS de Cataguaze s e Muriahé, pelo seu des-
membramento destes rnuniciPio5.

A' Camara de Rio Novo - 160 :000000, em
3 de Abril do anno passado, destinados a sanea-
mento do rnuniCiPio 110:00o$000, e os restantes
50:000$000, pagameflto da divida do munieiPiO pa-
ra corn a Companhia Forca e Luz de atagUaZe5
Leopoldina.Os encargoS ficam elevadoS a 410:000$000,
corn os empreStimos anteriormente concedidos.

A' Camara de CatagUaZes - 500:00o$000, em
6 daquelle mez, para servicOS de reforrna do abas-
tecimeflto d'agua e exgottos da cidade e agua e
exgottos em seus distriCtos. Elevam-Se, assim, os

iCipio a somrna total de..cornprOmissOs do rnun 
913:950$749.A' Camara de Monte Alegre - 200:000$000,
em 15 do mesmO mez, destinadOs aos servicos de
iuz e força electricas.

A' Camara de Itaüna - 250:00o$000, em 16
de Abril do anno proximo findo, destinadoS a am-
pliacão dos servicoS de agua na séde e aos distri-
ctos de Cajurá e de Itaguára e rêde de exgottosi
na .séde.A' Camara de Parã de Minas 300 :000000,
em 20 do mez acima referido, para reforna dos
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sêrviços de abastecirnento .d'agua e exgottos na
We.

A' Camara de Rio Branco - 165:000$000, em
22 de Maio de 1925, para abastecimento d'agua e
saneamento da cidade.

Corn esse ethprestimo ficaram elevados os en-
cargos do rnunicipio para corn o Estado a:.....
610:000000. V 	 V

A' Camara de Santa Quiteria - 110 :000000,
em 23 de Abril do anno preterito, destinados a in-
stallação de luz e força electricas.

A' Camara de Itajubá - 250:000$000, em 24
do mesmo rnez, para servi ços de abastecirnento d'a-
gua, ficando os ncargos do municipio elevados,
corn os emprestimos já contrahidos, ao total de
1.180:000$000.

A' Camara de Diamantina 	 400:000$000,
em 20 de Abril do anno referido, destinados aos
erviços d'agua e exgottos da cidade!

A' Camara de Carangola - 500:000$000, em
15 de Maio de 1925, para reforma dos serviços de
abastecirnento d'agua e rêde de exgottos.

A' Camara de ItanhandCi - 100:000$000, em
27 daquelle mez, para serviços de abastecimento
d'agua na séde e nos districtos,

A' Camara de Além Parahyba - 320:000$000,
em 16 de Junho do anno findo, para serviços de
abastecirnento d'agua e rêde de exgottos na cida-
de e nas sédes dos districtos de Pirapetinga, São
Sebastião da Estrella, Volta Grande e Angustura.
Os encargos do municipio ficam elevados a.....
881:281S000, a vista do emprestimo anteriomen-
te feito.

A' Camara de Estrella do Sul - 150:000$000,
em 18 de Junho, destinados aos serviços de abas-
tecimento d'agua, exgottos e luz electrica.

A' Camara de Indayá - 200:000$000, em 19
de Junho, destinados aos serviços de agua potavel
a séde do municipio.

A' Camara de Contagem - 65:000$000, em
22 de Junho, destinados aos serviços d'agua pota-
vel e instaflação electrica.

A' Camara de Alfenas - 500:000$000, em 23
de Junho, destinados 465:000$000 para rêde de ex-
gottos e serviços de electrjcjdade e 35:000$000 pa-
ra pagarnento da divida passiva.
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Prestou oEstado dessa -forma alta hornenagem
a sua artiga Capital, dando-ihe possibili dad es de
viver sem as difficuldades que 1heentrava am - a
acçäo adpiinistrativa, pelos encrgos c9ntrahidos
em razo da sua antiga .situaçäo.. 	 -

-	 4
ARCHIVO PUBLICO

Q Archivo Publico Mineiro, destinado, orno
accentuci ii .. ultima Mensagem, a representar pape
efficient no aperfeicoamento da nossa cultura his-
torica, nãoestá ainda saifatoriarnente inst1Iado.

rcA "Revista do Ahivo" foi receneihente pu-
b1icada.E' urn repoitorio intéressante 2 da naior
utilidade para quantos se dedicam. ão conhecimento
do passadol historicode -Minas. -	 .

DIVISAO ADMINISTRATIVj4.
Pelo decreto n. )7.067, de 5de Janeiro docor7

rente anno, foi marcado of dia 14 de Marco uItino
para a installação do rnunicipio de Itanhomi, do
sorte que, do 36 niuffldipios?creadbs pela lei n.
843, de 7 de Setembro de 1923, apenas falta o de

esqu1t'para3e istahar

4 'I1VSTALLAçAODE DISTRICTOS
Foram tambem insWIddos os seguintes distil-

ctos adrninitrativos, creados pela lei acima citada
- De' Chanaan, municiio d6 Viçosa,' em -I-: de

Outubro de 1925, conforme o decretO n.-6-9'45, de
31 de Julho deste anno; 	 -

.de Caéting, muhicipio d'São Sebastião do
Paraiso, conforme of decretq n. 5 6.936, 4e31 çi Ju- -
iho do. mesmo anno, em 14 de Outubro findo;

do So José das Perobs, 1 rninicipiode São GS-
t hardo, em 1 do, Novembro ultini p, 4e cordo corn
o decreto n. 6.946, de 18 de Ag'osto.doannopàs-

- 	 -qde Gnardinha, municipio de São .Sçbastiao do
Paraiso, em 8 dc Novembro pass ado, conforrneo
decreto n. 060, de 28 de Agosto dé .1925;

A de Argenita, municipio de raxá, em 1O.e
Janeiro dq orrente anno, de accordo corn o deere-
to n. 7.048,de 2 de Pçiro de 125

r de Sete ,Lago. 	 250:000$00(), 
A' 	 IC 

m 30 dJi'iñho & rfio 	 ado, sendo Fd esthd0s

22,2:160403  para os sevicqS de agut , ç exgotl0',
g - 1

o restante'236Q7 ara agame 	
cia di-

vida passiVa. :O00000,

pm 1.0 de Julhq do anpp findo, 11 s d'T'
acquisicãO de uma empresa de orça Iuz, e nat.
rial . e1eCrLCP.

A' Camara de 1tapeceriCa 70:9 oQP0Q, em
23 de Julho do anno passaq, para srvicOW dee1e-
ctricidacle. -
J . A' Camara de Leopoldifla— 320:00Q000, em

3 de AgostQ de 1925, destinadOS aos serYic O .d
dgda & exgottOs do thuniCiIi0 .	-•

D accqrdo corn a lei n. 889, de 1925, foi fèito
A Prfeittr de B. floiizntc o ernpreti0 de
l.200:00O$090 p

faser\cQ5 de agua a Caital'

	

tendo sido 	 jriâdo 6 r&speCtivo &mtraeto e m 5

O'UFc no'ànn0 acinia hferido.
•	 1,	 •	 •

De 270 :000 000 	 ref eitUra Pade Aráxá, em 8
,	 .1

de JarielrO do corrente anno, destinados a servicOs
e aV 	 o1OS e 'uméflt(41 de instaflacäo ele-

'
I 400 :oo0qq a prefei1tUra de abuqU,

em 2' de Maio ultimo, paa agameflto d ua di-
1 1vida para corn Bhèo de Crdito Real de Minas

--'3 	 -"	 --(era na importaflla de, 3QO :0009p0 e reSpeCt
vos jüros,'e o'esant 	

ra obra,deSa1tQ,
fjafldO essa etflCia lliviadt dafaXa de

F' 	 14'. 	 I 	 -

bitual 	 mutuos commUnS

	

no 	
e muito mai- nerosa

-- 	 -, fl,,, 	 y	 I

So que a do Estado.

RESGIS4Q DE GONTRAPTOS,
Em 24 dd Junl'o de'19251f01 rescindidó o'cbli-

S	 - 	

.

de emprestlmo de 120 :0000O0 f 
5

eito a mu-
tracto

	

1	 S	 - 	 •" ' 	
-' 0 P

nicipalidade de Ouro Fino, em 4 de Marco daqie.ile
anno, p3or, entder que não ,dee1ia1 ss'aii' ao Es-
tadoo0 siiço de arè'cadcã0, l 	 a leios te 	 d

	

•	 , P 	
-qi 	 i

respectVa. 	 -' 	 -.
Em yirtudedO decret 1L 6.757, d O de lie

d I 24, foi prp'do o contcto 'due l-
zembrn_tj.dm INa cre'dil(i a Caa 4e Ou1PretO0 1ehito
d 628 885'TO7' 	

" I 	 )
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- de Ewbaflck, municipio de Palmyra' em 81
de Janeiro ultimo, conforme decreto n. 7.076, de
12 desse mesmo mez;

de Boachá, municiPiO de Caratinga, a ser

installado em 1. 0 de Agosto do corrente anno, con-
forme decreto n. 7.234, de 21 de Maio proximo
findo;de Grupiara, municiPlO de Estrella do Sul, a
ser installado em 30 de Juriho deste anno, de accor-
do corn o decreto n. 7.720, de 27 de Abril findo.

• TRANSFERENCIA DE DISTRICTOS
Foram transferidos do municiPiO -de Caratin-

ga para o de Itanhomi, conforme o decreto n.
7.668, de 5 de Janeiro deste anno, os districtOS de
Floresta, Cuieté e Turumirim, de accordo corn a
disposicão da lei n. 843 já citada.

Do municipiO de Caeté para o de Sabará, o
districto de Cuyabá, pelo decreto n. 7.069, de 5 de
Janeiro findo.

SUPPRESSAO DE DISTRICTO
Tendo sido supprimido pela lei n. 843 o dis-

tricto de Doliarina, municiPiO de Estrella do Sul,
foi seu territoriO annexado ao de Santa Rita da
Estrella, do mesmo municiPiO, pelo decreto n. 6.999
de 2 de Outubro de 1925, por ter se verificado
estar o territoriO daqueie exdistriCtO mais pro-
ximo do de Santa Rita da Estrella, na conformida-
de do art. 38 da lei acirna ref erida.

LIMITES INTERM UNICIPAES
AcudindO ao appello que VOS fiz em minha

ultima Mensagem, modificaStes a lei n. 843, de
1923, retirando do Presidente do Estado a fun-
cçäo de arbitro nos litigios de divisas entre mu-
nicipiOS do Estado.

Passastes a attribuicäO para juizes de direi-
to, escoihidos pelo Presidente do Estado, median-
te remuneracão paga pelos interessados no litigio
e da qual se f aria deposito previo nos cofres esta-
duaes.Entretanto, O regimen estabelecido pela lei
ii. 898, de 1925, näo tern dado na pratic9 0 resul-

tado 4üe esperastes. Basta que uma das prtés näo
assigne o termo de compromisso ou não faça de-
posito para que o pleito não seja decidido. Não
ha na lei sanccão para a Camara Municipal que
não acuda ao juizo arbitral, e Os litigios se eterni-
zarn corn prejuizo sério para o interesse publico.
E' necessaria urna providencia. Alvitraria a corn-
rninacão de pena de confissão tacita, ou de reco-
nhecimento de direito alheio, a parte que não
viesse no termo de quinze dias, depois de scientifi-.
cada do acto de designação do arbitro, assignar o
comprornisso.

o Presidente do Estado, nessa conjunctura,
decretaria obedieneia as linhas extremadoras dis-
putadas pelo municipio que tivesse promovido o
arbitramento.

Uma providencia decisiva é indeclinavel,
porquanto a incerteza das divisas traz graves per-
turbacôes aos servicos administrativos, policiaes
e judiciarios.

Além disso, a camara desertora desnuda a
falta de confianca na legitimidade de sua preten-
ção e, peor ainda, descobre o desejo inconfessavel
de continuar a locupletar-se corn proventos fis-
caes que deveriam pertencer a outra.

Outros inconvenientes de ordern moral não
seria mister fazer resaltar. 0 rneio,adoptado pela
sabedoria do Congresso deverá cortar cerce taes
rnotivos de dissidios perturbadores da indispensa-
vel cordialidade entre os municipios mineiros.

CIRC UMScRIPcOES ELEITORAES
A lei n. 649, de 1.0 de Setembro de 1925,, di-

vidiu o Estado em 12 circumscripçöes eleitoraes,
corn a discrirninaçäo dos respectivos municipios.

A lei n. 843, de 1923, reformando a divisão
administrativa do Estado, alterou aquellas cir-.
curnscripçôes corn a creação de novos municipios.

A approximação das eleiçôes para a renovação
do Congresso Mineiro aconseiha realizar a divisão
politica do Estado.

ELEIçoEs FEDERAES
• Pelo decreto n. 6.912, de 5 de Junho do anno

passado, foi marcado o dia 12 de Juiho para Se

I
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proceder aeleiçãode 2 deputacioS.PeI0 1. 0 dItricto
federal, sendo eleitosos drs. GudesteU Pjres e Al-

	

bertind Drummond. : 	 =
A I9le Jjnhi6 'de 1925, conforme 6 deëreto

n 6.921; d 16 de Junho, procedeu-se a eleição de
ii dputado pelb 2.0

 districto federal, sendo elei-
t d dr Jose Francisco Bias Fortes

Ajrirneiço de Marco realizoi-Se em plena or-
dem a eleição do candidatos a Presidencia e vice-
Piesidiicia 'd Repüblica.,, 	 •;; 	 r 	 r	 . -	 .	 -

Mais uma vez o povo mineiro demon , _st ou,seu
interesserpela alta rnagistati.ra . do paiz, accorren-
cq. as. lrnS. para suffragar o nome prestigio9
do. dr. Washington Luis Pereira de Souza.

E, por grande generosidade a mim dispsa-
da pö ëiéS, me distinguiu' corn sua c6nfianca,
expresá m otos; para ice-Presidente da Repu-
bliéa.'45- 	 . 	 S

moral muito expliCa\el, não
Qbstante não ontr oppositor a mi 1a , andidti-

 me impIhu a passar o governo as mãos do ii-
lustre, vice.Presiçlepte . To Estado-Lsr. ' dr. Qiegao
Maciel —para que corn a erei de cle su espi-
cLtp ieslucido pidisse ao pleito.

ELEIcOES ESTADUAES

.Pelodecreto n. 7.102, del-S de-Fevereiro findo,
foram marcadas as eleiçôes de um senador esta-
dual e. de dois defrntados estaduaes, sendo suffra-
gados: senador, o dr. Alfredo Sá q deputaclos os
drs. 'CicerO Ribèiro de Castro e Flavio 'de t Mello

	

. 	 '-iI 	 )	 s 	 ''.• 	 S
	Santo$.	 '

	

I.... 	 S	 . 	 - 	 )' 	 S	
-

No dia, 7, de. Marew dQste anno efectuou-se a
eleiçãol dO . FreidQpte e .d0.vlce-Presidente d-Es-
tado. 	 ... 	 . 	 ...• 	 ,

Os nomës dos cañdldatos' drs. Antonio Car-
los Ribeiro de Andrada e Alfredo - Sá - äsegura-
ram por seu passado politico, por 'seus predicdós
pessoaes, a.unidde confortadora cia politica de Mi-
nas.

Todos receberarn corn applauso essas candida-
turas.' Correu calmamente a eleiçäo per todà partë.
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0RG4NLZAcA0 JUD.CI41I4
S 	 ' X 	 .2	 '

A organizacão .j udiciria do Estado acha-se re-
gulada pela lei n. 912, que sanccionei'em236 Se-
tembro do an 16 passado. 

O ante-proj ecto, da autoria do illustre minis-
tro dr. Arthur Ribeiro, soffreu,no Congresso algu-
mas alteraçöes.

Näo hotivê modificácôes de relevo 'no appare-
iho judiciario.	 -

S,. ,. 	......

TRIBUNAL .DARELAQAO
O quadro de iulzes deste Egregi q Tribunal não

soffreu alteração, continuando ete a mahter o alto
prestigio que ihe. advern da operosidade,,cultura e
probi1ade de seus membros.

A lei n. 912, de 23 de Setembro do anno pas-
sado, que approvou a nova ornação judiciaria
do Estado, extinguiu, em sea art 297, á Ca1mara
Eleitoral, passando as suas attribuicôes para Cri-
miral.

Pelo art 8 0, letra b, creou-se o logar d€ cri..
äo privativo dos serviços crirninaes e do eleitoral

Fiz logo o provimento do cargo. 	 -
A citada lei dispôe, no seu art. 14, que os des-

- embargadores seräo nomeados. ,pelo Poder-Executi-
vo, dentre todos Os juizes de direito em exercico no
Estado, mediante proposta do Tribun em lista deal, 
vinte nomes, 'sendo quinze dos juizes.ñiaisanigoS
e cinco dos que se tiverem salientado or' suâ reeti-

	

dãoe saber.. - .A 	 Sc

liAs nómeaçöes se farãb dntro de 60 dias, con-
tados dorecebimentoda1iSta, sendo que uma, pelo
menos, em quatro_ de11as será 'por . antiguidade.

0 tribunal realizou, durante o anno de 1925,
191 sessôes, sendo:

Caniaa Civil 	
'

Criminal.............. 87

	

EIetoral 	 I	 ' 14
Camaras 	 Reunidas ... .; .'. . . .. •.....

Distribuicão	 1

Foram distribuidos I .5O9feitos:
AppellacOes 'civeis .............•362

criminaes ............... ...... .393
Aggravos ................ .-'.264
Deq i s. •..., • ,. • ,........ . ...,.. ..,., .-5_
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Suspeicöes civeis 	
3

318Recursos de ;habea5C0TP1' .............. 
pronUnCia e impronuncia 	 103

Confl:ctos de jurisdiccO civel ..... ..... .S
crime ............

Processo tie responsabilidad 	 ............. I

JvlgamentoS

0 tribunal proferiu 2,077 julgarnentos, assim
clistribuidoS

CamaraCivil. .............................
AggravoS ................ ............ .... 	 29

E mbargoS .......... ...... ................. 184
Diligencias ................................ 403
ConflictoSde jurisdicc5o ... ........... ... 5

suspeicoes ............................. ... 2
RestistroS TorrenS ......................... 	 4

Camara Criminal:
Habeas-corpus origiflariOs ............... 	 157

Recuisos ..le 4habeaS .00rPus >> .............. 309
proilUfleta e imprOflUfiCia 	 100

AppellacOeS .................. .............. 379

Diligencias .................. .............. 157
Reclan1aceSde antiguidade ................. 2
DesaloraifléntOS ...........................
Processos deresponsabilidade ............. 4

1112
Camara Eleiforal: 27

Recursos............ 
DiligeñciaS .. 	 ...	

30

.Presidenci,a: 	 /
Recursos de juradoos. ............ .... .. . 15

PROGURADOR GERAL DO ESTA DO

Continua corn proveito a frente do Ministerio
Publico do Estado o dr. Francisco Cleto TocaiO

Barreto.

ADVOG'ADO GERAL DO ESTADO
No exerciciO destas funcçöes está o dr. Jose' de

Castro M.agalhãeS prestando relevantes serviços a
meu goVerflo. -

DIVISAO JUDICIARI4.

A lei n. 879, que sanccionei a 24 de Janeiró
de 1925, estabe1ecei a nova divio judiciaria do
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Estado, correspondendo aos reclarnos mais palpi-
tantes do interesse publico.

Para administracão da justiça, o territorio do
Estado foi dividido em 126 comarcas, que consti-
tuem outros tantos, termos judiciarios, 52 termos
annexos e. 895 districtos de paz.

EstAo installadas 120 comarcas, 28 termos an-
nexos e 806 districtos.

As seis comarcas não installadas permanecem
corn a categoria de termos annexos, o que eleva 0
numéro destes, actualmente, a 34, installados.

Sao estas as comarcas e termos dependentes de
instaliação:

Comarcas - Alvinopolis, Bambuhy, Jacuhy,
Monte Carmello, Itamarandyba e Tiradentes.

Termos: - Creados pela lei n. 663, de 1915:
- Caxambu', Claudio, Cambuquira, Extrema, Gua-.
rany, Inconfidencia, João Pinheiro, Passa Tempo e
Perdöes. Creados pela lei n. 879, de 1925: Antonio
Diás, Areado, Bicas, Carandahy, Eloy Mendes, Gy-
mirirn, Guapé, Ibiracy, Itabirito, Luz, Manhumi
rim, Mirahy, Sabinopolis, Tupacyguára, e Virgino-
polis.

Dos 214 municipios em que se divide e Estado,
aperias 36 não tern fôro.

INSTALLAçAO DE COMARCAS

920

As 8 corn areas creadas pelo art. 6 da lei nu-
mero 879, de 24 de Janeiro do anno passado, foram
todas installadas, nas datas e em virtude dos actos
em seguida notados.

Itaüna, a 18 de Outubro, dia marcado pelo de-.
creto n. 6.986, de 22 do mez anterior; Guaranesia,
a 4 de Dezembro, conforme o decreto n. 7.033,
de 13 do mez anterior; Guaxupé, José Pedro, Jequi-.
tinhonha, Brazopolis, Rio Casca e Aguas Virtuo-.
sas, a 1.0 de Janeiro do corrente anno, de accordo
corn o dec. n. 7.035, de 13 de Novembro.

Das restabelecidas pela lei n. 663, de 1915,
restabelecimento este ratificado pela ja referida
lei n. 879, de 1925, foram tambem installadas as
comarcas de Lima Duarte, Bocayuva e Cabo Verde,
a 1.0 de Janeiro ultimo, consoante determinaçAo do
dec. n. 7.034, de 13 de Novembro.
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•	 - INSTALL.410 Dl TERMOS. 	 -

D69 19 termos cjcadoS polo art.; .
da lei II J 

879; do 1925, o1'al1l inslatiados os do San-
ta Quthria, 'a 1 do Novembro. d Ia maruatdo )i0

doe. ii. 6.985. do 2 .le SeterfiW ; Espinosa ePc-
ru Leopoldo, a :.t do Janeiro ultimo, de cofl.tO11fl1
ci 
dade 00131 0 Ut.'e. Il . 7. 052, do 7 do niez antiiu 1'.

Raul Suares. na . rnesflla data dos d; us precedent es

Ui' accurdo 1" '111 0 L1C. IL 7 .057, do 14 do Di'zofl1

bro. .. 	 •
.c\iIidL 110 flWSlllO dOt 31 (10 .Jaiieiro e na iOrma

(10 oi'dciU.ti') I 10k) dec. 7. 053,  do 7 do L)czelllbJ'O,

f ham tamhcm instaihidus us termos do Capellinha
0 S .,i, 1 ,.E\aflgdhja, creado ' pola lei a. 66:3, do

INSTALLAVA-Oi DE. D1ST1IGTOS
-	 0 aFt. ,5. dL hin. 8-1, do 7 do ct'thhro.de
12 	 d 1 poL 1 iO	 Ili t dP 1 10 	 011111 11'-t L di 	 do' 
1 '1 1(I)) IlL uu U di"t' lItt)., jiii lot 1111 ( , ii,idera
jid;arios pelo 	 1.' da aëtual lei do iii
Vi sj udiciria.

Ak a pOoSeitte iktUt. 1o1'LIU. dos 97 dist i'ict.
i;1i'i'id. UIshdktUOS Os seguintc

Ewbank, da cOmarca do Palmyra, a SL (10 Ja-

110100, cOfllO, d0t00UO10 (I dcc. ii. 7. 076, di; 12 (10

no- m mcz : (pitUd. IhL C0fl1tU'CL di; l'iunthy. a

2 do. i"ovcroir', LEO acuoL'd) cufll (I tloc. a. 7 . 1 .17,

UL I 	 LIII UI flI0 fl/ , 	 J ( '-I 	 i i( I ( I) L, (IL (I)

I(uLI'ca d i cLol uiilo , 1.1 	 ,1.,,.,. a 1.1 iii; Aliril, 1105
lii rio" (1) iki 1 7 1 ) t), UI ) (Ic \1 (t(l) 1O( 111 1k.
ula con1ai'e1 1c I 'itangUy. in'. mesnu'. data do pi'c-e-
dontc, 'coj1.0ilfltC o dcc . a. 7 .176.' do 19 do mc/. an-
torior Areflita, da comarca - do Araxa, a 21 do

in'. f;rfll0, do thee :'n 7.196, d 6do flIOSflIO11 	 -; lbiraeatu, e ljk'.hV, d a cuma)Ca domc 
	 S Fran-

a 15 do.iunlio. i aosigmLdo Polo iice. 1 Ii.

7231, do • • IS do Maiö:  CaburU. da conarc
do S. Joio.'' dEl . ltt'y. a30 do Maw. data niarci'.d.'.
1,010 dcc. 11 . 7 . 2:2 do iS do flIeSflIO flW7, 0 Itnflho--
Pm IL t''fl1U' 10 ( trttuigaa I 5do .Junho, 0n10
dotO'ITh)°'° dcc'. a. 7. 235 -dc 28 de'Maio.

) nleriorflicntO. foi'a*i mta1Iadu os do- V&
melhlu;\ cEllo. dL cofl11tl'CL dc' Rio • Casca. a SO do
Maio di; 1925; . UentcñariO e 5:' Fraii 	 ui5CO do fl-

maytá, da comarca de Aymorés,.a 24 de Outubro,,e
..Veadinho, da comarca de aratinga,,,a 15 de No-
vembro. , 	 .	 •...,.

ENTRANCIAS 'JJE'äOIvIARdAS

Pela legislaçao anterior, lel i '.' dè de
Janeiro de 1925, tinhamos lO6comarcas de l.a en-
trancia, 18 de 2.a è 2

A categoria de 4. entrancia, que desapparece-
ra corn a Iei n. .375,. de 1903; foi agora restaurada

• pela nova organização judiciarfa. 	 -,
A tabelia A da lei n 912 classificou aomar-

cas da seguinte maneira: 	 •	 : .
4•a elitraiicia . 2; 3,a ntiaiiia LO 11;

trancia —i- 55, e l.a entrânia
Passaraü 4 ehtranc1a as dua'Uhic de 3.

ntiib istate BélIci HOrizolite 	 Üi de FM-a.
FOram éIevada'á ategOri de3.' dé'Baibâ-

cena, Carangola, Cataguazes, Curvello, Itajubá,
Lavras, Muriãhé Otiro Fin Pnte Nova, Ubá e

Conservaram a mesma categoria, que ,tinham
de 2. eritrancia as deAIéh Par1iyba, Diamantina,
Montes CIaros, Odrö Preto, Queldz Joäo d'El-
Rey ëhëToiiiiiloOttôiii. 

tâ,sarah 1." . i 2.a as d Abèté,
Alfenas, Aragiary, Arassuahy 5 M'ax'.ftina,
Cassia, Conceição, anti e Rios, Frro,' órii,
Guanhães, Itabira, Itapeceriè 	 'Lbb1-
diiia,'MànhtIãsd', Mar de ii 	 tha,' iVtarianna,
Montê ñto; Müzambinho, O1ivéff'a iffrrà Pa-
rá de Minas, Paraisbjjoli, Pàssci Pt&, '1ith,
Pitafiuy, Pitimh, PçOs do CaIda,POuiiba; Pouso
Alegre, POusci AItO; Rio BaiO,'Ri NoVd,Sabaá,
SantaBarbari Santa- Luzia Sfitã Ritdc'Sa
cahy, S. Domingos do Prata, S. JoAo Nepomucë-

.no,'S Sebastião do .Baraiso, Serto, Sete1kagoas,
.Ubefabinha, VarginhaeYiçosa-.-1 . 	 o;i

-SãO de l.a entrancia todas. as. demai comarcas,
em numero de 58. Destas porém, coma já accén-.
tuámos, 6 continuam como teimos- annexos,hatéLse-
.reln, installadas; 	 •.	 IR	 -y-t'(1 'lb .

o art. 302, da lei n. 9i2dêi925-prescre$eu
quo conservariarn a categoria quetivessem, na data
da: mesma, nAo obstante mantidos nas respectivas
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tambem o processo de prornoção de juizes de d-
reito..

Assim é que, pelo art. 34, as comarcas de 2.a,
3a e 4.a entrancias serão providas mediante remo-
cáo, nos casos previstos em lei, ou mediante acces-
so, na fórma prescripta pelo art. 14, para a nomea-
cáo de desembargadores, limitando-se a dez o nume-
ro de juizes antigos, os quaes sómente poderão ser
de entrancia immediatamente inferior a da comar-
ca a ser preenchida.

Para as 11 comarcas installadas recentemente,
foram nomeados 7 juizes, removidos 3 e designado
para uma dellas 1 juiz em disponibilidade.

Para as antigas, houve 9 nomeaçôes.
0 prirneiro juiz nomeado para Aguas Virtuo-

sas pediu exoneração pouco depois de entrar em ex-
ereicio, e as nomeaçOes dos primeiros de Cabo Ver-
de e Jequitinhonha foram, posteriormente, declara-
das sem effeito.

Deram-se quatro remocOes, além das tres aci-
ma assignaladas.

Duas foram, opportunamente, declaradas scm
effeito.

Permutaram seus logares Os juizes de Abre
Campo e Turvo.

Habilitararn-se ao cargo de juiz de direito 18
bachareis.

A nova organização judiciaria acabou corn as
habilitaçOes processadas perante o Executivo, esta-
belecendo o concurso annual, que será feito perantc
uma commissão constituida do Presidente da Rela-
cáo, que o presidirá, de dois desembargaaores, dci-
tos pelo Tribunal, em camaras reunidas, e de dois
advogados de notavel saber ou professores da Fa-
culdade de Direito de Minas, nomeados pelo Secre-
tario do Interior.

Estão providos todos os juizados de direito.
JUIZES MUNICIPAES

Os logares de juizes municipaes dos termos ul-
timamente installados, menos Capellinha, para o
qual ainda não houve nomeação, foram preenchidos
corn 4 nomeaçOes e uma remoção.

Para Os demais termos, foram nomeados 52
juizes e reconduzidos 5. 	 - 	 - 	 -.

A. c.-1O
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c6rnarcas Os jUIZeS que: a) nAo contassem mais de
cinco annoS de exercicio effectivO e cujaS comarcas
tivessem sido elevaclas a segunda entranCia b) não
contassem mais de dez annoS de exerciCiO effectivO
e as respectivaS comarcaS tivessern sido elevadas t

terceira entranCia.

JUIZ DE MENORES

Pelo § 1.0 do art. 7 da lei n. 912, de 1925, foi
ereado o logar de juiz de menores, da comarCa da
Capital.De accordo corn o art. 295, esse logar so será
provido depois de regulamentada pelo Poder Ex-
ecutivo a materia de sua competencia e creadoS os
estabeleCirnefltos ref ormativOs indispenSaVeis.

ErnquantO isso não se der, exercerá as respe-
ctivas funccöes o juiz de direito da cornarca da Ca-
pital que for designado pelo Presidente do Estado.

JUIZES DE DIREITO.

Na 4.a entrancia e na 3. a näo houve alteraçáO
no quadro de juizes de direito.

Vagando-Se a cornarca de TJberaba, pela rerno-
ção do respectivo juiz de direito para Guaranesia,
foi para ella prornovido por rnereCirneflto, o juiz
de direito da comarea de Carnpanha, bacharel Ar-
thur Albino de Almeida. Cyrino, por acto de 7 de
de DezembrO de 1925.

Convern .salientar que por occasiàO desse acto
ainda não vigorava a lei que eievoU a cornarca de
Uberaba de 2. a a 3 entraliCia.

Vigente a nova lei, foram, de accordo corn suas
disposicôes, providas as comarcaS de Peçanha c
Diarnantifla, vagas pelo fallecirnento dos respecti-
yos juizes.

Para a primeira, f 01 prornovido, a 9 de Feve-
reiro ultirno, por antiguidade, o juiz de direito da
coniarca de Indayá, bel. José Victoriaflo de Souza
NovaeS, e para a segunda, a 6 de Abril proxirno-
passado, por rnereeimeflto, o juiz de direito da co
marca de DôreS de Boa Esperaflca, bel. Heitor
MendeS do Nascimeflto.

Como sOe acontecer relativaiTiente a nornea-
cáo de desembargadores, a lei n. 912 modi f icolt



Houve 7 'remocôes e . 5 exoneracôes, todas a
pedido.,

QuatrieflflO - Terminafli seu quatrieflflio no
corrente anno 6 juizes muniCiPaes.

Juizados municipaeS vagos - Etào vagos 17
juizados rnuniipaeS.

JUIZES EM DISPONIBILIDADE-
Por acto de 21 de Agosto e em cumprimento

dc "habeas-corpus" concedido pelo Supremo Tn-
bunal Federal ao bel. Aristides Sica para conti-
nuar no exerciCiO do cargo de juiz de direito da
comarca de Cassia, foi declaradO sem effeito o de
4 de Abril anterior, que o poz em disponibi1ida,
em execucäo de accordain do Tribunal de Ren1O-
96eLNa Inesma data e em conseUeflcia do acto
supra, foi declarada scm effeito a emocãO do juiz
dc direito da comarca de Tres Pontas para a
Cassia e posto em disponibi1idad o juiz de direito
nomeado para Tres Pontas.A este juiz, foi, posteriOrme:flte, designada a
omarca de Itaüna para exerciCiO.

Existe, actualmente, sómente urn juiz de di-
reto em dsponibi1ida

JUIZESAVULSOS

Foram declaradOS avulsoS, a pedido os jui-
zes das comarcas de Rio BrancO, remedal e Mon-
te Santo, por âctos, respectiVamente, de 22 de Se-
tembrO, 27 de Outubro e 14 de DezembrO, o pri-
meiro por ter acceitado cargo federal e os outros
sém declaracäO de motivo.

- MINISTERIO PUBLICO
As comarCaS receminstallaS' foram,. corn

excepcãO da de José Pedro, prôvidas de promoto-
res, dos quaèS' 8 nomeados e 2 removidds.

0 nomeado para flocayuVa näo tomou posse
dentro do prazO legal, pelo que foi a nomeacãO
deëlaräda scm effeito.

Para as coniarCaS antigas -foram -nomeados
56 prornotoreS reconduzidoS 6, removidos, a- -pe-

WO

d!do, 1, e xonerados, a pedido, 14, e por abando
no de emprego, 1.

No corrente anno terão findo seu quátrien_
nio 10 promotores.

Foram nomeados 19 adjunctos de promotores
e exonerados seis, cinco delles a pedido.

Estäo vagas 19 prornotorias de jüstiça.
0 serviço de avaliadores de bens nas execu-

çSes e inventarios, instituido pela lei n. 577, de
20 de Agosto de 1912, estava subordinado a Secre-
taria do Interior. A lei n. 740, de 12 de Setembro
de 1919, subordinou-o a Secretaria das Finanças.

A recente organizaçao judiciaria fel-o voltar
a primitiva Secretaria, desde Dezembro ultimo.

Dessa época ate o presente, verificaram-se 30
nomeaçOes e 13 éxoneraçOes, sendo 10 a pedido, 1
por estar o respectivo serventuarjo residindo fóra
do termo e 2 por acto espontaneo da administra-
cão.

Foram providos 53 ofuicios de justiça, inclu-
sive os dos termos installados. Destes, so o de San-
ta Quitenia está scm depositarjo publico, ainda por
ser nomeado.

Obtiveram successores 3 serventuanjos e de-
sistiram do officio 18. Apenas uma permuta se
verifjcou.

Dc accordo corn a innovaçäo introduzida pela
actual lei de organização judiciaria, houve uma
rernoçAo.

Além dos provimentos enuinerados, foram
tambem providos os cartorios do 3. 0 officio de
Theophilo Ottoni e Varginha e 4. 0 de Juiz de Fó-ra, creados pela lei n. 912, de 1925.

Por esta mesma lei, foi tambem creado mais
urn logar de official do Registro de Immovejs na
comarca da Capital, o qual 10 igual!nente provido.

Depois do competente processo, no qual se
observaram todas as formali,lades legaes, foi de-
clarado vago o logar de partidor, contador e dis-
tribujdor do termo de Turvo, cujo serventuarjo
abandoncu o emprego.

Foram providas 25 escrivanjas do crime, in-
elusiveas das 11 cornarcas installadas, e autori-

- zada uma permuta.
Desistjram do officio 9 serventuarios.
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- 1-louve 71 provirnentoS de escrivães de paz,
23 desistencias, 1 permuta e 3 remocöeS. Destas,
foi uma deciarada sem effeito, posteriOrfl1eflt.

Por ter 0 respectiVo serventuario accetado a
norneacãO de secretariO cia Camara Municipal de
São Francisco foi declarado vago o logar de 3S-

crivão de paz de Serra das AraraS, comarca do
mesmo norne.

Foram fornecidos mobiliariOS Para a sala de
jury dos seguintes termos: - AraguarY, Baepen-
dy, Campos GeraeS, Cataguazes, Caracol, Guara-
rá, Itacina, José Pedro, Lima Duarte, Monte Car
mello, Oliveira, Passa QuatrO, Pedro Leopoldo,
Rio Branco, Santa Quiteria, Santa Barbara e Tres
Pontas.

REGIMENTO DE GUSTAS
Na Mensagem que vos dirigi o anno passado,

accentuei que o regimento de custas elaborado ha
31 annos e nos moldes estrictOS do que ate então
vigorava em todo o paiz desde 1874, não podia
subsistir nas condicöes actuaeS cia vida social e
juridica.

E porque a sua reforma se impuzesse, solici-
teiQ, illuStre jui de direito da Capital, dr. José
Coiêde Amorim, organiaSSe urn .nteprojeC0
Para ser submettidO ao vosso estudo.

Este trabaiho, que obedeceu a urn piano in-
telligente de systematiZacäo e no qual aquelle ma-
gistrado deixou tracos vigorosoS da sua operosi-
dade e cuitura, está entregue a vossa deiiberacão.

CODIGO DO PROCESSO PENAL

Em minha Mensagern do anno passado, del-
vos noticia do que solicitára da alta competencia

- do desembargador Raphael Magaihães organizaS-
se o Codigo do ProcesSO Penal do Estado, que, a
um so tempo, preenchesse lacunas da consolidacãO
do nosso veiho direito processUai e contivese as
alteraceS aconseihadas pela ereacão de novos in-
stItutOS no direito penal.

0 eminelite magistrado fez urn trabaiho digno
de sua intelligencia.

Recebido o ante-proj ecto, decidi publical-o em
decreto, que ora submetto a vossa apreciacão, -
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depois do o haver examinado corn o maior cuida
do. Introduzj nesse trabaiho as modifjeacães queme parecoram necessarias e acredjto que entregoagora a VOSSO estudo e, posterjorrnente a vida fo-
rOnse do floSso Estado obra preciosa Para flosso pa-
trimonjo juridjco.

0 direito ate agora vigente a este repeito en-
tre nos, si bern que esciarecido constantemente peitjurisprudencia e pela doutrina, se constjtuja da
veiha COflsolidaçAo Rezencje Costa, em muitos pon-.
tos derogada por leis esparsas, o que estava recla-
mando, de par corn fórnias novas, preconjzadas pe-Ia evolucão mesma do direito, uma recapitulaçaodo que existia. 0 velho amontoado de leis criminae
recebeu assim, em varias partes marcadas de des-uso, toque reorganizador, determjnado pelo pensa-mento juridjco moderno.

A elirninacao do juramento, da queixa, substi-
tuido pela sua ratificacao em presença do juiz; a
exposicao, corn meihor individuacao e rnais clareza,
dos elementos que difinem a competencia; a nova
fórma "por pregão em audiencja", introduzida em
materia de cita çao; a systernatizacao do capitulo
das execucoes, corn a prefencia, sómente, daquel-
las que tern feicäo classica e tradicional; a adopcao,
sern demasjas inuteis, das meihores fórrnas admit-tidas pela jurisprudencja actual no que diz respeitoas questoes prejudiciaes; a extinccao da fiança pro-
visorja e a indicaçAo do meio mais facil Para pres-
taçAo da fiança definitiva, tornandoa simples e
rapida; a individuaçao das provas admittidas na
instancja criminal; a absolvicao summarja faculta-
da ao juiz de direito nos casos evidentes, verifjca-
dos na formacao da culpa; o julgarnento plenarjo,perante o juiz sin gular; a adopçao do capitulo que
acaba corn a sala secreta Para as deliberacoes do
jury; a fixacão das horas de defesa e de accusacao,
Para evitar as inuteis e excessjvas prorogaçoes dasecção do Tribunal popular; a votacAo, por pro-
cesso symbolico; a abolicao, na secçAo dos recur-'sos, do aggravo no auto do processo, desnecesrjo
e inutil; a adrnissäo de urna nova especie de appel-
lacão, quando as decisöes forem manifestamente
contrarjas a evidencja dos autos; a consolidacAo das
disposjcoes da lei geral relativa a suspensão condj-
cional da execucao da pena (lei do "Sursis"); a re-
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gulamentacão do livramento condicional, inspirada
no décreto n. 16.665, e tornado exequivel, de accor-
do corn as circumstaflCias peculiares do Estado ;-. o
estabelecimento de prazos para despachos e senten-
gas, suas prorogacOeS, as sancçôes em que os j ui-
zés incórrèm pela dernora; a éxigencia da funda-
mentacão para os despachos criminaeS, fulmina n

-do-os de-nullidade quando não o forem - taes são,
em rapidos tracos, alguns dos pontos que o decreto
afludidp apresenta para regular, corn mais effica-
cia e sabedoria; o movirnento processual do Esta-
do, em materia criminal.

•	 PENITENCIARIAS
Continuarn a funcëionar no Estado as' peniteri-

ciarias de Ouro Preto e de Tjberaba, sern aiteracãO
algurna digna de nota.

A primeira, regendo-se. pelo dec. 2.910, de
1910, está sob a direccão do dr. Antonio Goulart
Villela, e a segunda, sob o regimen do dec. n.
2.918, do mesmo anno, corn as alteracôes do de
n. 3.623, de 1912, foi ha pouco confiada a dire-
cção do bacharel Levy Cerqueira.

Ambos eses estabelecimentos prestam servi
ços ao Estado na feitura de uniformeS e calçados
para a Guarda Civil e de roupas para reclusos, corn
economia para os cofres publicos.

Para custeio desses estabelecimentos, torna- se
necessaria a elevacãO das verbas respectivas, que
tern sido insufficientes.

AUXILIOS A CASAS DE CARIDADE

o auxilio as casas de caridade, votado pelo
CongresSo, foi, para o corrente anno, de . .
486 :000000, em urn orcamento de 99 mil contos.
A porcentagem foi apenas de 0,49 % sobre a reeei-
ta orcada e ainda menor si tomarmO3 coirLo Porto
de exame a receita arrecada.

Ha dez annos, corn urn orcarnento de pouco me-
nos de 29 mu con

.
 o Estado distribula as casas

de caridade 400 contos de sua renda, vale dizer -
1,38 % da reëeita publica.

No orçamento da União se destina a certo nu-
méro desses estabelecimentos a quantia de
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441:000$1000, além das quotas lotericas. .Alguma
Camaras Municipaes tambem os subvencjonam -

Lembrej na Mensagem do anno passado que o
auxjljo votado tern sido, ha muitos annos, da impor-
tancia de 2:000$ para cadacasa de caridade; en-
tretanto, hospitaes ha que chegam a tratar mais de
300 enfermos durante o anno, ao passo que outros
nao cuidam nem de 30 durante o mesmo periodo.

Parece justo que se conceda esse auxilfo pro-
porcionalmente ao numero de doentes hospitalizados, nos estabelecjmentos sem patrimonjo grandeé do qual não aufiram renda aprecjavel, para
que tambeth a subvençao não Se transform-e
em meio de augmentar economjas. 0 -auxilio do
Estado deve ser, sómente, appljcado ao custejo.

NAo é facil, entretanto, a distribuiçao equita-
tiva por circumstancjas que näo mencjonarej, mas
que não escaparAo a vossa argucia na feitura da-
estatjstica dos leitos occupados

A casa de caridade de Bëllo Horizonte merec
Cuidado especial do Congresso. Ella abriga doentes
da Capital, cuja populacão não é de mais computar,
em cerca de cern mil habitantes, e onde Os acciden.tes avultam em consequencia do movimento e de
outras causas. Além disso, de quasi todas as parte gdo Estado affluem doentes trazidos pela conviccäo
de ser melhor pensados. Tern esse estabelecjmentoactualmente, uma media diana de quatrocen 	 lei.tos. • 	 -
-• :Não receio suggerjr o augmento da subvencaonos limit&i da prudencja que nos tern salvado, masassegurando ao Estado certo contrôle na admjnjs
tração para impedir que urna direccao menos cau-telosa possa comprornetter a assistencia da casa.

SERvIcOs DE HYGIENE ---- -
Solicitada, dentro de exiguo espaço de tempo,

a attençao do governo para multiplos problemas de
administraçao, nAo poude este imprimir nova or-
ganizcao aos serviços sanitarjos do Estado. 0 que
possuimos neste particular, ainda obedecendo a pri-
mitiva organizaçao, deh:ou, desde muito, de corres-
ponder as necessidades do Estado, que cada vez se
tornam ma-is prementes.

A importancia universalmente reconhecida dos
serviços de hygiene está a reclamar seja esse pro-
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Difficil se torna o accesso a esse estabelec-
mento durante a estaçao chuvosa, de tal arte que
alguns doentes não puderam ser para all trans-
portados. Recornmendei a construcçAo de uma es-
trada que, psrtindo de ponto conveniente da que
vae a Morro Veiho, passe por esse hospital e sirva
ao edificio da Escola de Regeneraçao. Assim, es-
tará asscgurada a communicação a esses dois cdi-
ficios.

E$tatistica demo grapho-sanitarja - Além do
"Anraario", que vem sendo publicado sem inter-
rupcão desde 1910 e no qual se encontrarn dados
refrentes ao movimento demographo-.sanjtarjo
dsta Capital, a Directorja de Hygiene, no anno p.
-ando, continuou a dar a publicidade boletins tn-
rnestraes que contêm, igualmente, dados estatisti-
cos das cidades onde existem serviços permanen-
tes de hygiene municipal, bern como da cidade de
Juiz de Fóra.

Os seguintes dados de demographia sanitaria
referentes a cidade de Bello Horizonte no anno de
1925 são os mais altos, ate o presente, registrados
nesta Capital: nascirnentos - 2.280; casamentos
—500; obitos - 1.425, e nascidos mortos —184.

A população desta Capital, segundo o metho-
do de M. Block, foi calculada, para 31 de Dezem-
bro de 1924, em 80.623 habitantes.

Lab oratorio de Analyses do Estado - Por mo-
tivo de reforrna do edifiejo e de demora na che-
gada Cie drogas e appareihos encommendados da
Europa, so em fins de Maio poude o Laboratorio
entrar em franca actividade.

Foram feitas durante o anno 242 analyses,seiido: a re quisição das repartiçoes officiaes, 55;
relativas ao Serviço de Fiscalização e Defesa Com-
mercial de Manteiga, 165; de Fiscalizaçao da Ba-
nha, 13; requisitarJas por particulares, 9. Das ana-
lyses requisitadas eram: toxicologicas, 11; judicia-
rias, 3; bromatologicas, 26; mineraes, 3; indus-
triaes, 8, e de preparados pharmaceuticos, 4.
SERVICO PERMANENTE DE HYGIENE

MUNICIPAL

Este serviço, instituido a titulo de experien -
cia, tendo por objectivo principal interessar Os
municipios na creação da defesa sanitaria, Sc faz

blema seriamellte enfrentado, poi, são elles a con
dicão primeira de estabilidade e de deseflv0lv1m
to de muitas das acquisicoes que logramos em ou-
tros ramoS da admillistracao publica.

Nossa pouca densidade mographa, grande
obice nossa expflsã0 economica, obrig. afldo a con-
tinuo appellO ao excedente de populacão de outroS
paizes está clararnente a indicar o dever que nos
assiste de n5,0 so protegermos o naciOflal, contra
toda sorte de males que Ihe ameacam a existencia,
como promover a elevacäo de seu nivel de cultUra,

a math larga accepcãO desta palaVra.
Mas a complexiclad.e dos problemas sanitariOS

exige urn estudo ponderado e detido, para que nes
se terreflo consigamos realizacoes efficiefltes ao in-
y
es cle uma complicada organiZacão burocratica a

onerar o erariO publicO.
Consoante as ideas geraeS, expendidas na ulti-

ma Mensagem dirigida ao Congresso Mineiro e o
voto formulado pelo memoravel Congresso das Mu-
xucipalidades reunido nesta Capital, a diffuSão dos
servicOs sanitariOs por todo o Estado e a base sobre
que deve repouSar qualquer ref orma que se deseje
fecunda neste ramo da adrnifliStracao publica.

Os servicOs sanitarios deverãO constituir par-.
te integrante da adrninistracao municipal.

E' inquesti0fl7mente urn assumPto da atten-
ção do legislador que deverá apparelhar o executi-
vo dos meioS a

propriados a uma solucO efficaZ e
condiZente corn o n0550 gráo de cultura.

A seguir darnos uma breve resenha dos servi-
ços executados no decurSo do anno passado pelas
diversas depefldencas da DireCtoria de Hygiene 

C

pelo Sanearnento Rural. Capital - Ao servico
Servico de Hygiene claW 

de 
molestias contagiosas da Capital foram feitas,

durante o anno, 196 notificaq6es.
EffectUaramse 3.091 inspeccbeS.

Inpeccd0 veteriflaria do inatadOuro - Alérn
da inspeCção do gado em pé, foram examinadas
todas as rezes e suinos abatidos.

Hospital "Cicero Ferreira" - Continuou fun-
ceionando normalmente durante o anno findo o
Hospital "Cicero Ferreira", destiflado a molestias

ontagiOsa
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corn o concurso technico e financeiro da Fundação
Rockefeller e do Estado. Vem proporcionando re-
suitados bastante promissores. Em Oliveira, por
sua iniciativa, acaba de ser instaliado urn serviço
de ássistencia escolar e, particularmente,. dentaria.

As seguintes cifras dão urna melida da effi-
iencia desse servico nos diversos posts, no anno

de 1925: - Total de medicaçôes dadas: 61.893;
tratamentos contra verminoses, 16.305; t'atamen-
tos contra syphilis, 25.272; tratamentoS contra

•doencas veneraes, 28.073; vaccinaçôes cortra a
variola, 62.037; exames de laboratorio, 25 873;
visitas de policia sanitaria, 5.756; folhets di4rj-
Luidos, ¶11 i35.

Occur?'encias cpidemicas - A' excepção te
surtos epidemicos de paludismo em alguns muni
cipios 0o Estado, nos quaes essa molestia é ende-
mica e em outros onde tern se manifestado corn
mais frequencia nestes ultimos annos, so houve
como occurrencia rnais importante 0 apparecimen-
to de casos do variola irnportada do Rio de Janeiro.

Esses casos, na maioria dos logares em que
surgiram, foram em nurnero reduzido, tendo ape-
nas constituido pequenas epidernias em itapeceri-
ca, Barbacena, Oliveira, S. João d'El-Rey e Concei-
ção do Rio Verde e algumas localidades dos muni-
cipios do Além Parahyba (Cayapó), Sete Lagoas
(Jequitibá), Baependy (S. Thomé das Letras) e

Mar de I-Ie;panha. Os outros casos observados oc-
correrarn em Nova Lima, Itajubá, Juiz de FOra,
Carangola, Campanha e neste Capital.

Todos esses pequenos fócos e surtos epiderni-
cos foram prornptarnente extinctos, gracas a urn
servico intensivo de vaccinação anti-variolica que
se extendet tambem a maJoria dos rnunicipios do
Estado, nos quaes se fez larga distribuicäo de
.vacciiia.

B'. assim quo 56 nesta Capital se fizerarn Se-
guramente 50 000 vaccinaçSes e o numero das
doses distribuidas, durante o anflo, nos outros mu-
nicipios, foi de 1.102.560,

Quailto ao paludismo, o major numero de ca-
SOS occorreu em Manga, a Margern do S. Francis-
c, e nos municipios de Lavras e NepomucenO, na
zona riheirinha do Rio Grande, epidernia esta que
se extendeu de Macaia a . Capetinga, interessando
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tambem os raunicipios de PerdOes, Campo Bello,
Boa Esperadça, Formiga e Guapé

ilouve tambem em Abril urna recrudescencia
dessa cudernia em Guaycuhy, municipio I de Pira-
pora.

Para todos os pontos atacados foi enviado
quinino, teodo sido comrnissionados medicos para
a assistencia dos indigentes na zona mais flagel-
lada (Tavras, Nepornuceno e Pirapora).

Em.algumas outras zonas do Estado em que
ha postos do Saneamento Rural, foram por este
servico prestados os necessarios soccorros a doen,
tes dessa rnoIes.ia, como adiante se relata.

De meningite epidernica observararn-se ainda
casos esparsos neSta Capital nos municipios de
Nova Lima. Pedro Leopoldo, S. João d'El-Rey,
Oliveira. Ouro Fino, Guaxupé e Juiz de Fóra.

Corn as medidas adequedas de prophylaxia e,
especialmente, corn o emprego da vaccina anti-
rneningococcica, facil foi suffocar em seu inicio
esses pequenos fócos de tao temida entidade mor-
hida.

A proposito desse rneio .prophylactico occorre
lembrar que a meningite epidenica desappareceu
inteiramente da tropa federal aquartelada nesta
Capital, entre a qual se manifestava corn frouen-
cia, sendo esse facto imputavel, em grande parte,
a vac'e. p ação systematica das praças antigas e dos
novos :ncorporados.

Quanto as infeccôes do grupo typhico, ha a
assignelar pequenas epidernias em Caradahy, Pi-
tanguy, Caeté (Rocas Novas), Santa Luzia (Cy-
priano) e casos esparsos nos municipios de Tres
Pontas, Abre Campo, Guaxupé, Caldas, Turvo, Ca-
rango]a, Serro, Christina, Barbacena, Santa Bar-
bara, Alto Rio Doce, Itajubá e Mirahy.

Em todos esses pontos fez-se a prophylaxia
esbecifica pela vaccinação aat -typhica fornedda
pelo Estado, medida esta que continua a dar excel-
lentes resultados pela sua comprovada efficacia.

Casos isolados• de diphteria occorreram em
Marianna, Queluz, Ouro Fino e Conceiçao, e em
numero mais elevado nesta Capital, seu principal
fOco, onde, todavia, a molestia apresenta urn baixo
coefficiente de mórtalidade .
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SANEAMENTO RURAL

A CornrniSSão de SanearnentO Rural do Estado
comprehende, actualmente, 3 districtOs sanitarioS,
S hospitaeS regioflaeS, 14 postos sanitariOS, 14 sub-
postos sanitarioS, 2 postos ambulantes (em vagôeS
da Estrada de Ferro Central do Brasil e da Estra-
da de Ferro Oeste de Minas), 12 dispensariOs anti-
venereOS e 4 estacöeS de quininiZacãO.

Foi accrescida no anno passado corn a inaugu-
raçäo de urn posto sanitario em Santa Quiteria, de
urn hospital regional em PiapOra e, neste anno,
corn a de urn posto sanitariO em Itaüna.

lJesenvólvendo seu piano de combate as en-
dernias do Estado, sobretudo as vermifloseS, ao im-
paludismo e a molestia de Chagas, e procurando
fazer a prophylaxia das doencas venereaS, atten-
deu essa Cornmissão a 220.048 doentes, fazendo
325.030 tratamentOs.

CumprindO os accordos existentes corn a TJnião
para o desenvOlVirneflto dos ServicOS da Comm is-
são, despendeu o Estado a irnportaflCia de......
C20:540$000, o que lhe dá uma media de 1832 de
custo para cada doente tratado, ahi computadas
todas as despesas da CommiSSãO.

0 ServicO de Saneamento e Prophylaxia Ru-
ral conta em seu activo 229.657 doentes tratados
c 37.079 fossas e installacôeS sanitariaS construi-
das. idade de novos postos sanitariOs seA necess 
tern evidenciado corn as constanteS solicitacOes de
muitos municipiOs mineiros que desejarn ser bene-
ficiados corn taes servicOS.

Entretanto, consoante as possibilidades orça-
rnentarias da CommissãO, so gradativarnente vao
sendo attendidoS, e, a medida que os actuaeS p05-
tos ultimam seus trabaihos, são transferidos para
outroS pontos.

Verminoses - No combate as vermifloSes
procuroU-se, tanto quanto posivel, intensificar as
obras definitivas de sanearnentO, do rnesrno passo
que se procedia a rnedicacão necessaria exigida pe-
ias populacôeS do interior.

Para esse effeito construirarn5e 2.134 fóssas
e 486 instaliacöes sanitarias para servir a essas

PopuIaçôes, sendo rnedicadas quasi 90. 000 pessoas
contra 'vermjnoses

Impaludjsmo No anno passado a intensj-
dade do impaludjsmo foi major no Distrjcto Sani-
tario do Oéste e no Nordeste mjnejro, obrigan-
do a Commissão a multiplicar esforços nesses pon-tos afirn de debellal-o.

Além dos methodos habituaes empregadog
contra esta terrivel endemia, corn graves surtos
epidemicos, tern sido feita larga quininizaçao pre
ventiva, quer pelo Sanearnento Rural, quer pelos
conductores e encarregados de obras do Estado,
nos pontos em que ella se tern mostrado mais in-
tensa.

Em 1925-foram medicadas pelos postos e car-
ros-postos ambulantes do Servi ço de SaneamentoRural cerca do 8.000 pessoas impaludadas, pre-ventjva e curatjvamente

0 exito da campanha contra esse temeroso f1ae11 0 social está intimarnente ligado ao rnelhora-
mento das condicöes economjcas das populaçoes
cas zonas por ella attingidas, proporcjonando_se
Ihes inruccão e dando-Ihes estradas de modo a
fomentar a Produccao e intensjfjcar a circiLtcao
desta, o que se vae fazendo, gradualrne 	 tudo Ic-vando a aconseihar proseguime 0 ininterrupto detal politica economjca 0 sanitarja.

Näo são poucas, em Minas, as zonas necessi-
tadas de toda a solicitude sob esse ponto de vista,
relevan rr notar, porém, as das bacias dos grandes
rios Doce, Jequitinhonha, S. Francisco e affluen -tes deste ultimo.

Variola - Após as primeiras noticias de vá
riola na Capital da Republica, no anno passado,
surgiram varios casos em pontos differentes des-
te Estado, mórmente na zona da Matta, no Sul e
no Oeste.

o serviço de vaccinação anti-variolica, quasi
permanente, que o saneamento rural mantem nos
seus districtos sanitarios, muito contrjbuju para
que as populaçoes dessas zonas não fossem apanha-
das de surpresa e flagelladas pela variola. Por
isso não houve grande epidemja a larnentar.

0 alarme, entretanto, foi bastante grande,
mercê, sobretudo, da campanha jornalistjca des-
envolvida em torno dos casos da Capital Federal
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e, assim, foram incentivádas a vaccinacãO e reVac-
cinaço pelos postos sanitariS, que chegaram a
vaccinar 170.670 pessóaS. Taes vaccinacöes con-
tinuam a ser praticadas, systematicamente, em
nuitos t postos 

do saneameflto rural. LamentaVel é
que, não raras vezes, a lympha vacciflica não pro-
duza os desejados resultados, perdendo-se muito
esforco.

Prophylctxia anti-venerea - 0 esforço e 0
trabaiho das organiZacöes anti-veflereas foram
constanteS e proficuos. Realizaram urn movimento
annual de 232.424 tratarnefltos e de 47.552 exa-
mes de laboratOriO, erncivantO matricularam.
14.555 doentes nOVOS.

A simplicidade desses numeros diz bern do
quanto consegUiram em materia tao importante
naO so para os nossos centros urbanos, como para
as populacôeS ruraes que, ao contrariO do que se
suppunha, não são mais resguardadaS contra tal

• flagello.
A actividade désse servico, executado em Mi-

nas por intermedio da Inspectoria de Lepra e Do-
• enças Venereas,' do Departameflto Nacional de
Saüde Publica, se desdobra por varios dispensa-
rios.

Continuam em funccionameflto, corn algum
proveito, os hospitaeS regionaeS de Pouso Alegre e
Vicosa.Em 9 de Dezembro do anno passado, foram
inaugurados os servicQs clinicos do Hospital regio-
nal de Pirapora, destinadO a servir uma extensa
zona inteiramente desprovida de recursos nosoco-
niaes e delles muito necessitada.

Em Patos o Estado inicioq a constrUccäO de
urn grande hospital para servir aquella região. A
principlo a firma Rache & Rezende se incumbiU
-do servico ate que, rescindido o contracto, passöU
aquelle a ser feito por administracão.

0 seu orcamentO primitivo era de 300 contos,
mas deve ser elevado a 400 contos ate final. Esta-
rá terminado dentro de pouco tempo.

LEPROSARIO
Como sabeis, o goverilO do Estado adquiriu a

fazénda do Motta, nas proximidades desta Capi-

•
tal, Para ali construjr o Leprosarlo"Santa Isabel."de accordo corn o Governo Federal. 	 ,

Para esse fim, depois que o Estado organizou-o projecto - typo:cjdade modelo foram abertasconcurrencias para a execuçao da obra.
A primejra e a segunda foram anulladas pelo

Governo Federal. Em virtude da terceira, cele-brou-se o contracto corn o sr. Luciano Pereira, que
propoz a realizaçao da obra por 1..170:000$000.

Esse contracto, firmado no DepartamentôNacional de Saude Publica, no Rio de Janeiro, e
em que foram tanibem partes a União e o Estado,
teve o seu registro denegado pelo Tribunal de Con-
tas, sob o fundamento de que o empreiteiro nAoera constructor estabelecido

0 Governo Federal, por intermedio do Sr. Mi-
nistro da Justiça, recorreu dessa decisão, mas nAofoi attendjdo

Causas independentes da vontade do Estado
impediram ate agora, o comeco desta obra nieri-Itoria que está sendo reclamada insistentementepelos mais altos interesses da populacão

Empenhejme pela construccao dessé. Leproa_'rio desde que assumj a gestão da Secretarja do In-
terior. 0 Estado recolheu, ha annos, a quota, que
ihe competi a Todos os •esforcos, pOrém foramba 1dados e deixo a administracao sem ter podjdo
corcor• para a realizacao desse incalcujayel be-neficjo a saude, em Minas e no Brasil.

0 sr. Presjdente da Republica e o Sr. Minis-tro da Justiça nunca negaram apoio a esse tenta-niem.
• 	 ASSISTENCIA A ALIENADOS 	 • • -

A Assistencia a Alienadog é, actualmente em
Minas, realidade compensadora da accão ininterru..pta da, administracao estadual. E as modificacoes
por que tern passado o serviço são de molde a or-guihar os homens publicos que tern encarado corn
decisAo o problema no Estado.

0 Instjtuto "Raul Soares", na Capital, é urnestabelecimento modelar, destinado ao tratamento
de casos agudos de molestjas mentaes, ao ensino de
psych iatrja -e a forniacao de urn corpo de enfermei•ros experirnentados Foi iniciado no quatrjennj
anterior, e ultjniado no' actual.



RECEITA

95:501$900

114:237$534

DESPESA

51:101$212
44:3245230
74:317$380
14:204$100
5:358$950
1 :9?I$400
3:735$600
3:594$ô00

52$70(
901$700

5:404$500
4:282$060

209:737$434
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0 Instituto acolheu, em 1925, 134 doentes, tei
do sido o seguinte o balanco da sua receita e des-
pesa

VERB AS

Renda de physiotherapia e
de pensoes ......... ...

Pessoal titulado...........
Pessoal contractado.......
AlilnefltacAo ....... ........
Combustive1 .............
Luz e telephones..........
Lavagem de roupaS...
LoucaS e utensilioS........
EventUaes .................
Expediente ......... .......
FazendaS e roupaS .........
pharmacia e 1aboratOt1O.
ConservacSo do prediO.
BalancO de sado..........

Sonima......... ......

Orcatnento voado para 0

annO de 1925 	 35:902$466
- 	 245 :61i0$000

•Econornia alcancada .......
- 

Custo real das despesas ef-
ctuadaS pelo estadO
corn a niafluteflcao do - 	 114:237$534
InstitutOem 1925....... 

Media diana de doentes in-
ternadoS ... ...........76,55

Preco do leito—dia.......- 7$b01
Custo do leito - dia pago - 4$0S0pelo Estado........... 
Preco da racO alinlentar - 1$925

diana ......... ...... 
0 ASYI0C010ma, situado em Barbacefla, bas-

tante ampliado, recebe doenteS chronicos incura-
veiS e os conva1e5Cetes suscePtiveis de therapeuti-
ca pelo trabalho, os quaeS são sujeitoS as prescri-
pçöes usuaes em estabe1eCjm&t0s similareS.

Existe au, ainda, o veiho Asylo-Centr al, corn-
posto de tiquadoS pavilhôes tjhygien1c05, che-
gados a comPleta ruifla.

Deliberei sua recoflStrucca o e alguns augtnefl-
tos de maneira a poderem prestar servicos em pro-
porão dos sacrifiCios pecufliarios do Estado e das
necessidades, infeliZmeflte crescefltes, de internacão
de alienadoS.As obras vão bern adiantadas e em pauco tem-
Po estaräO terminadas. Terei conseguid 0 remodela-
ção completa desse antigo estabelecimento.

W

Durante 6 anno foram internados 271 doentes,
t. ue, addiionados aos que vierarn do anterior, em
numero4 de 577, perfazern o total de848, aos quaes
foram ministrados cuidados psychiatrjcos. Destes
obtiveram alta, motivos diversos, 145 e fallece-
ram 171.
• Na Colonia tern sido regular e proveitoso o ser-
viçode agricultiira e horticultura.. E' assirnque, no
anno proximo passado, foram colhidos 4.715 kilos
de milho; 3.626  de batatas inglezas; 620 de bata-
tas doces; 781 de feijão; 3.498 de verduras, tendo
as vaccas tratadas na mesma colonia produzido pa-
ra o consumo 4.685 litros de leite.

ORDEM PUBLICA
Mantidas seth difficuldades, através dos obsta-

culôs que offerecem a vastidäo do nosoteriitorjo e
o effectivo ainda reduzido da policia militar, a or-
dern e a trànquillidade que se desfructam. no Es-
tado bern revelarn a indole boa e pacifica de sua
pOpulação.

Não fossem as incursôes em utha parte. do Nor-
te e do Noroéste por bandos rebeldes, entregues uni-
carnente a plihagem de uma população inerme,
e não teriamos perturbada, embora por pequeno
prazo, a' tranquiliidacle publica em uma zona do
Estado.
• Tendo noticia de que se approximavam de nos..
sas fronteiras, tocados de Matto Grosso e de Goyaz,
pelas forças legaes, Os grupos do rebeldes, trans...
formados francamente em salteadores, resolveu or
goveino guarnecer a fronteira corn o Estado de
Goyaz, na região vizinha do rio SãolFrancjsco, para
obstar a invasão daquella zona. Sob o commando
do major Octavio Campos do Amaral, organizou-
Se uma columna de 528 homens, que partindo a 6
de Agosto Se recolheu a 17 de Novernbro, tendo,
cumprido cabalmente a missAo que lhe fôra confia-
cia. Graças as providencias tomadas, não consegui-
ram os rebeldes transpôr, como desejavam, o rio
São Francisco, nem se apoderar das cidades minei-
ras rnarginaes, que desafiavam a rapina e o saque,
preoccupaçoes dominantes dos revoltOsos. .

:Annunciada nova incursão dos rebeldes
-
, que,:

vindos do Norte do Brasil, atravessavam o sertão
ca Bahia em rumo. ao Norte dd .Estado; organiza-

A. C.-11



iarn-seduaS expedicôes que partiram a 18 de Mar-
go e a. 18 de Abril, corn o effectivo de 1.092 ho-
mens, seguindO-Uma pelo valle do rio SAO Francis-
co e a outra pela estrada Montes C1arosTremed2L

Infelizrneflte, as chuvas copioSas que se proofl-
garam muito além da estacãO propria, transfor-
mando em caudaeS os menoreS cursos d'agua, diffi-
cultaram a marcha da tropa e permittiram que os
rebeldes fizessem incursãO em urna parte do Norte
do Estado, praticando as depredacOes que Ihes são
habituaes, nas pequenaS localidades em que não foi
possivel organizar qualquer resistenCia.

Logo que as nossas tropas puderam vencer os
obstacUlOs da travessia, os rebedes, que não chega-
ram a occupar nenhuma cidade mineira, puzeram-
se em fuga, voltando para O Estado da Bahia, onde
os persegUe a força mineira, juntamente corn ou-
t.ras tropas Iegaes que alli se achavam.

Mais urna vez impedi que transpuzeSsem o rio
S. Francisco, e oppuz obstaculO a seus objectiVOs,
restituindO, em poucoS dias, a paz e a tranquillida
de ao laboriOSo povo mineiro.

POLICIA CIVIL
A organiZacao policial do Estado foi objecto

de cuidadosa reyisãO que Ihe trouXe consideraveis
nethOrameflt0s. Trinta e tres annos havialn torna-
do antiquado o systema que a lei n. 30 e o regula-
mentO 613 instituiram e, nesse periodo, grande nu-
mero de disposicOeS legislativas vieram alterar o
regimen policial, prei udicando-The a uniformidade
e difficultandO as autoridades o conhecimeflto exa-
cto das disposicóes vigenteS.

S 0 regulameflto 7.215 representa, na evolucão
do- organismO policial do Estado, urn grande pro-
gresso e attende perfeitamente as necessidath'3
actuaes. Podemos, sem favor, ufanar-nos de pos-
uir uma organizacão poicial digna da nossa cul-

tura e que collöca a nossa policia em situaçãO lison-
jeira entre as dos Estados da Federacão.

No regulamento citado foram conternplathts al-
gumas medidas ha muito reclarnadas, assim como
se esciareceram duvidas e omissôes que, por se
tornarern objecto de consultas frequentes, eram,
d'àntes, resolvidas segundo a opinião pessoal do
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Chefe de Policia, corn desvantagem p i rá a iinifor
midade do serviço e para as autoridades.

De accordo corn a autorizàçao coriferida pela
lei 892, creou-se a delegacia de investgacoes e ca-
pturas, na qual se transformou a delegacia da co-
marca da Capital, e se fixaram as attribuiçOes prn-
cipaes dos delegados auxiliares, faci1itando-e a
possibiljdade de localizacao destes em circumseri.
Wes do Estado, como delegados regionaes, quando
o seu numero for augmentado. Não será novj-
(lade, alias, para a nossa organizaçao policial, come
O tern sido para o de outros Estados, pois, nesse
particular e em outros muitos, temos a pi'intazia,
visto como data de vinte annos em Minas a creação
dos delegados auxiliares regionaes.

Dividiram-se em quatro entrancias as delega-
cias de policia occupadas por bachareis em direito.
realizando-se, sómente agora, a veiha aspiração de
que tratam quasi sern excepçao os relatorios dos
chefes de Policiá, a partir de 1913, e algumas Men-
sagens presidencjaes. São • de esperar proveitosos
fructos dessa medida, que inaugurou verdadeira-
mente a policia de carreira, estimulando, por urn
lado, as boas autoridades a fazer por merecerem
promoçAo de classe, e remunerando a funcçao poli-
cial proporcionalmente a hierarchja forense da co-
marca. Seri tambem o meio de apurar as vocaçOes
para os cargos policiaes que erarn, ate agora, corn
raras excepçOes, um 'simples estagio para a magis-
tratura ou para o rninisterjo publico.

De accordo corn o regulamento citado, discipli-
nou-se a materia das incompatjbjljdades, impedi-
mentos e suspeiçöes das auctoridades policiaes, as-
sumpto que estava sujeito a incertezas e contro-
versias. Fixaram-se normas especiaes para o po-
liciamento da Capital, inclusive o service de vigi-
lancia nocturna, confiado d'ora em diante a urn de-
légado que serve por escala. 	 -

Foi melhorada senstvelmente a parte relativa
as funcçoes da policia judiciaria e tiverarn aprecia-
vel desenvolvimento as rnaterias de policia adminis-
trativa, incluindo-se novos capitulos, como o de in-
ternacão de loucos, o de accidentes no trabalho, o de
passes e telegrammas e o de impostos e seilos, ao
mesino tempo que se ampliavam e se esciareciam
Os preceitos referentes as diversôes publicas, a in-
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péçãO dé cadeias e ao expediente e archivO das d-
legacias.

SECRETARIA DA POLICIA
:Va1endthe da autorizaçäo da lei n. 892, ap-

prôvei, pelo dec. n. 7.265, o novo regulaniento da
Secretaria, fixándo as normas e a distribuicao de
servicos que havià autorizado, a titulo provisorio,
distribuição que a experiencia de quasi urn anno
Mostrou, feitas ligeiras rnodificacôes, ser a mais
conveniente. Sensiveis alteraçöes foram introdu-
zidas corn o intuito de tornar -mais efficiente o tra-
baiho das seccoes e rnais rapido, corno convérn ao
éxpediente policial, ö andarnento dos processos.

Remodelada a terceira seccão, os servicos que
ihe foram distribuidos já se aeharn satisfactoria-
mente desenvolvidos. 	 -

Organizou-se, pelo systerna de promptuarios, o
registro das aütoridades policiaes. A escriptura-
çäø de todas as quantias, valores e objectos, recebi-
dos ou entregues pelo .thesoureiro, passou a ser
feita por rneio de cheques, o que muito veiu facili-
tar a prestaQão de contas deste funccionario. Tor-
nou-se rnãis bern feito o exame dos processos de
policia judiciaria que transitam pela Secretaria e
para os quaes foi organizado urn registro especial,
a cargo do escrivão da Chefia.

Concluida a coistrucção de urna nova ala do
dificio da Secr?taria, verificou-se a necessidade de

óbras complernentares, como fossem a construccão,
no pateo interno, de urn pavilhão, no qual se alo
jaram dependencias da Seeretaria, e de urna "ga
r age ', e o ajardinarnento da entrada do edificio,
déspendendo-se corn taes obras 45:272$000.

Internarnente o predio soffreu reparos e me-
lhOramentos que consistiram ern pintura geral,
installàcão d'agua corrente nas principaes depen-
d'encias, remodelação da rêde telephonica interna,
nova installação da thesouraria e da portaria e re-
forma da installação electrica.

GABINETE DE INvEsTrGAcoEs E GAPTU-
RAS

UM anno de experiencia rnostrou quanto foi
acertada a unificação dos servigos de identifica-
ãd 6 de investigaçôes, sob a direccão da mesma.
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autoridade e inspecção do Chefe de Policia. Sim -
plificou-se grandernente o funccionamento do, Ga-
binete,. que. lucrou ern efficiencia e- rapidez, achan-
do-se actualrnente ern dia os dive1sos serviços.

Aprovei então a nova organização, segundo
a qual se dividirarn os servi ços do Gabinete em
duas secçôes, a de investigaçOes e capturas dirigi-
da pelo resectivo delegadb, e a de identificaçith è
de estatistica irnrnediatarnente subordinada ào di-
rector do Gabinete.

Entre os meihoramentos materiaes do Gabi-
nete, destaca-se a installação ampla e confortavel
do serviço de identificaçao e da camara photogra-
phica, para a qual foi adquirido urn appareiho
moderno capaz de revelar as irnpressôes digitaes
irnperceptiveis a vista descoberta. Creoü-se o ser-
viço perrnanente de capturas, a cargo de delégados
militares, e a escola de policia, para instrucçAo
technica do corpo de investigadores, medida esta
reclarnada desde 1916.

Foram installadas e restauradas novas filiaes
de identificaçao. Este serviço, a cargo do Gabinete
de investigaçoes, prornette desenvolver-se e toi-
nar-se normal, pois entre as attribiçoes da re
partição se inclue a de fiscalizar rnenalrnente a
regularidade do funccionarnento das filiaes. 	 -

Na filial de Juiz de Fóra inaugurou-se o ser-
viço de identificaçäo civil, corn expedição de car-
teiras de identidade.

Estatistica do Gabi'nete. —Durante o annó de
1925 foram effectuadas no Estado 1.686 prisOes.
0 movimento do Gabinete foi o seguinte:

Crimes registrados ............ ..............- 	 1.959
P1 ligencias effectuadas pelos investigadores 	 626
Prises effectuadas pelos mesmos.. .
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Dromptuarios abertos......................9.371
Officios expedidos.. ... . ... .................. 4.671

recebidos ................... ....... . 3.050Telegrammas recebidos ................ ...... . 193
-	 expedidos ............ . ........ . . 160

Corn diligencias policiaes despendeu-se a quan 	 -
tia de .................................. 	 105:520$19O

As inscripçôes nos registros de identificação,
que no periodo anterior foram de 2.278, attingi-

a ciIra de .90S, o',i sejarn 1,630 a zais, -



168

Expediralfl-Se:
Carteiras de identidade .................. 339
Carteiras de conductores de veliiculos ............... 754
Carteiras -para fins eieitoraes ..... .................. . 142
Attestados a candidatos a praca na Força Publica 	 637
Attestados de foiha corrida.........................791
Attestados de bons antencedenteS .................... 123
Fichas de permuta corn os outros Estados...........987
Officios a autoridades diversas.....................317

Houve 107 inscripcOes no registro criminal
e 70 no registro especial (de pequenoS delictos).

As 'filiaes contribuirarn corn 801 identifica-
côes, contra 84. apenas em 1924; o servico de in-
fo.rmaçôes, corn 191, e o inter-estadual, corn' 582.

Como candidatos a Guarda Civil foram iden-
tificadas 125 pessoas.

Preparararn-se no ate'lier photographico 4.445
photographias.

GABINETE MEDICO-LEGAL
Este Gabinete funcciona corn perfeita regu-

laridade e satisfaz plenamente as necessidades
actuaes da Capital.

0 edificio, que passou por grandes meihora-
mentos no anno passado, teve suas installacôes
terminadas e reformados o mobiliario e o instru-
mental cirurgico. Autorizei a adaptação de urna
camara photographica dotada do material neces-
sario, facilitando assirn que se completem as pe-
ricias corn aspectos photographicoS interessantes
no poxito de vista legal e scientifico, e que irão
fazer parte do museu anatomico, para o qual está
destinada uma sala 116 pavimento terreo do cdi-
ficio.

Alérn dos exames periciaes, correm pelo Ga-.
binete os servicos medicos dos presos da cadeia
da Capital e dos xadrezes das delegacias, os exa-
mes de sanidade para a Inspectoria de Vehicu-
los, para a internacão de loucos, para a interna-
çäo em aprendizados agricolas e o servico de ye-
ri.ficação de obitos occorridos sem assistencia
medica.

No decurso de 1. 0 de Abril de 1925 a 31 de
Maio do anno corrente, foi o seguinte o movi-
mento do Gabinete:

Exarnes de les6es corporaes 297, de violen-
cia carnal 55, de sanidade mental 5, de capaci-
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dade physica 27, exames cadavericos 128, de ye.
rificação de idade 3, autopsias 41, xhurnaçoes
3, diligencias fOra da Capital 5,-91.visitas a- pre-
sos doentes, 411 exames de sanidade e 168 attes-
tados de obito.

ASSISTENCIA PUBLICA
Continua entregue a Policia o serviço de

soccorros a ënfermos nas vias publicas e de re-
coihimento de indigentes aos hopitaes da Cap-i-
tal. Elevou-se a 1.212 o numero de pessoas soc
corridas no decurso de urn anno.

IWSPECTORIA DE VEHICULOS
'0 movimento da Inspectoria tern crescido

bastante nos ultirnos annos e se avolurnou consj-
deravelmente no exercicio passado. Foram éxa
minados 1. 028 chauffeurs profissionaes e 248
amadores e 262 carroceiros. A renda de taxas 'de
exarnes, licenças provisorias e attestados medicos
se elevou a 29:094800, a importancia das mul-
tas por infracçOes attingiu a 11:430$000 e a ta-
xa de matricula de conductores de vehiculos rer-
deu 12:810$000, sendo recoihida em estampiiha
a quantia de 7:500000. 	 -

Para avaliar o crescimento do numero de
automoveis de Bello Horizonte, bast mencio-
nar que sendo de 129 o seu numero em 1916,
passou a 138 em 1918, 157 em 1920, 182 cm
1922, 483 em 1924, 725 em 1925 e atUngiu a
1.022 em 1926. Dos automoveis actualmente ii-
cenciados, 677 são de passageiros, 281 de cargas
e 64 pertencem a UniAo, ao Estado ou a Muni-
cipalidade. 0 imposto de industrias e profissôes
pago ao Estado pelos conductores de vehiculos
rendeu, em 1925, 8:568$900 ' ao passo que no pri-
meiro sernestre de 1926 se elevou a 12:239$200.

Foram installados na Capital, nos pontos de
cruzamento em que é mais intenso 0 transito,
postes de signaes para regular o movimento de
vehiculos, coihendo-se dessa innovação excellen-
tes resultados. 	 -

Iniciado em Outubro de 1925 o serviço de
inspecção medica ocular, em candidatos a condu-
ctues cle vehiculos, foram, -ate 31 de Mio -d

I
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1926, . inspeccionados 651 candidatos, dos quaes.
19 inhabilitados por defeito de visão.

Resentindo-se dc defeitos e omissOes o re-
gulamento de vehiculos ora vigente, mandei fazer
uma revisão cuidadosa, na qual fossem incluidas
as medidas adoptadas nas grandes cidades e que
o transito da nossa Capital já está exigindo. No
projecto de regulamento que se acha quasi termi-
ñado, reservou-se a rrimeira parte para a orga-
nização e funccionamento da Inspectoria de Ye-
hiculos que existia sem normas regu1anientares
proprias desdesua fundacão.

GUARDA CIVIL
Continua a prestar bons serviços ao policia-

mento da Capital a corporacão da Guarda Civil,
composta de 280 homens.

A despésa corn a sua manutenco elevou-so
a 493:155$346. 	 .

Fiz installar o policiamento por guardas ci-
vis em Juiz de Fóra corn applausos geraes, por
se tratar de urn centro culto e merecedor dessa
attenção.

Ali,, os guardas desempenharn tambem fun-
cçôes 'de fiscaes de vehiculos.

DELEGACIAS A UXILIARES
Fixado em tres o seu numero, a l.' e a 2.

tern séde na Capital e a 3.', em Juiz de Fóra. Ao
1.° delegado auxiliar cabe a direcçao do Gabinète
de Investigacôes e ao. 2. 0 a superintendencia do
serviço de vehiculos, a policia de costumes, a in-
speccão de divertimentos publicos e a repressão
de jogos prohibidos. 0 3. 0 delegado auxiliãr, além
de süperintender o policiamento de Juiz de Fó-
ra, tern sido encarregado de diversas commissöes
polieiaes no Estado, em 16 municipios, proceden-
do a 30 inqueritos e syndicancias.

C.	 DELEGACIA s pA CAPITAL
As duas delegacias da Capital ,e a de Inves-

tigacôes e Capturas, esta ultima .. recentemnte
reada, remetteram a juizo, durante o anno, 284

inqueritos, reçeberam 1,321 queixas e expechram
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908 officio. Entre prisöes e detençôes diversas,
effectuaram as de 2.248 individuos.

DELEGACIAS DE POLICIA
]Jas 120 delegacias de comarcas acham-

se providas 106 e vagas 14. As delegacias
preenchidas por bachareis em direito estão di
vididas em quatro entrancias segundo a divjsão
judiciaria e administrativa do Estado, existindo,
portanto, 4 delegacias de 4a entrancia (tres das
quaes na comarca da Capital), 11 de 3a entrancia,
57 de 2.a (incluidas as das prefeituras de Caxambü
e Cambuquira) e 52 de l.a entrancia.

Existem no Estado 91 municipios providos de
delegados não remunerados e 636 supplentes dc de-
legados, 893 subdelegados e 2.679 supplentes de
subdelegados.
• A diversas delegacias foi concedida autoriza-
ção para•a compra de peças de mobiliario, de modo
a se installarem condignamente.

DEL EGADOS ESPECIAES 	 -
• Os delegados militares - creação da lei n. 30
de 1892 - so deveriam ser nomeados em casos cx-
cepcionaes, nos termos dos arts. 57 e 58 da citada
lei, e por tempo estrictamente necessario ao desem-
penho de sua incumbencia. Implantou-se, porém, a
praxe de se manterem permanentemente delegados
especiaes em logares que não os exigiam, corn pre-
juizo do serviço militar. Muito sabiarnente foi vo-
tada a lei 892, que limitou a seis mezes por anno o
tempo de permanencia dos officiaes em commissôes
extranhas as funcçOes militares, sob pena dc perda
da contagem de tempo e prohibiçao de accesso. A
conveniencia de tal medida se justifica de sbbejo
pelo factode existirem officiaes que ha muitos an-
nos vivern afastados de suas funcçôes proprias, corn
prejuizo da disciplina e da instrucçAo militar.

MENDICIDADE NA CAPITAL
Dada a insufficiencia dos asylos existentes e

procurando resolver corn justiça e de modo efficaz
o próbiema da mendicidade na Capital, a policia
entabolou negociaçOes corn a Conferencia de São

Vicente de Paulo, afirn de ser prestada, por inter-
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medio desta benemerita associacão, a assistencia
domiciliaria aos mendigos verdadeiramente neces-
sitados, exercendo-se, por outro lado, a repressão
dos falsos men digos.

Depois de urn trabaiho paciente e prolongado
de estatistica e da rëunião dos fundos necessarios
ao inicio da obra de assistencia, mediante contri-
buiçOes de particulares, participou a Sociedade de
São Vicente que se acha habilitada a pôr em exe-
cucão, corn o apoio da policia, o piano combinado,
livrando a Capital do espectaculo desagradavel da
mendicidade nas. vias publicas.

ESCOLA DE REGENERAçA0

0 problerna da infancia delinquente, agitado
ha muitos annos, teve soluçao na lei federal 4.242,
de 1921, que estabeleceu as bases do systema de as-
sistencia e protecção. 0 decreto federal n. 16.272,
de 1923, regulamentando a materia, estabeleceu
medidas geraes premunitorias e repressivas, que
exigiarn a creação de estabelecirnentos proprios.

Na impossibilidade de continuarmos privados
dos beneficios do novo regimen legal, e convencido
de que ao Estado incumbe o dever de proteger a in-
fancia, cujo abandono e, talvez, a major causa da
criminalidade juvenhl, alérn da presente necessida-
de de retirar do contagio deleterio das prisOes corn-
muns alguns rnenores, condemnados pelos juizes e
tribunaes do Estado, resolvi organizar, sem delon-
gas, esse servico de assistencia. Em predio apro-
priado, conto installar a escola antes de deixar o go-
verno. Está sendo rematado o edificio, que beau-
zei nos suburbios da Capital.

No estabelecimento será miriistrada aos me-
nores instruccão primaria, segundo o programma
das escolas singulares, e a profissional, em offici-
nas, que estão sendo montadas, e no campo de cul-
turas. A educacão physica e a instruccão moral, re-
ligiosa e civica completam o programma do estabe-
lecimento, de caracter antes reforrnatorio do que
repressiVo.

Instaliada a Escola, como será dentro em bre-
ve, poderemos nos ufanar de possuir o primeiro es-
tabelecimento modelo do Brasil para a, regeneraçäo
de menores pervertidos e delinquentes.
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Jã estou estudando o regularnento desse insti-
tuto para ser brevemente publicado.

PRISOES
Resentindo-se a Secretaria da falta de infor-

maçSes ácerca do estado de segurança e conserva-
cão e da capacidade das cadeias, tornou-se necessa-
rio mandar fazer a inspecçAo das que ficavam mais
accessiveis ou sobre as quaes havia reclamacöes de
autoridades.

Produziu os melhores resultados essa inspe-
ccão, de cujos relatorios se extrahirarn os dados
para o registrode cada prisão, de modo que, actual-
mente, a Secretaria conhece em todas as suas minu-
cias as condiçôes das cadeias visitadas, em numero
de 92.

Aproveitando a opportunidade, procedeu-se a
identificação dos presos condemnados e processa-
dos, nos logares em que nAo existia esse servico, e
se corrigira rn irregularidades que sem a visitação
não seriarn conhecidas. Systernatizou-se a pratica
da inspecção das prisöes pelas autoridades policiaes
e membros do Ministerio Publico, exigindo-se o
terrno descriptivo da visita feita em cada trimestre,
quando se processam os pedidos de pagarnento d
alirnentação.

Durante o exercicio de 1925, o movimento de
presos nas eadeias do Estado foi o seguinte:
Condemnados ....................................1.069
Aguardando julgamento......................2.812

Somma ..................................... .... . 3.881
Sahiram por differentes inotivos...................1.571
Existem ...................... ... .........................2.20
dos quaes 1.069 condemnados e 1.141 aguardando
julgamento.

0 fornecimento de alimentaçao aos presos p0-
bres realizou-se pelo regimen de contractos me-
diante concurrencia publica. Entretanto, em 57
municipios não houve licitantes na concurrencia
publicada, incumbindo-se do fornecimento pessoas
idoneas, independente de contracto. A oscillação
dos precos dos generos alirnenticios é a causa do
receio de se prenderem os fornecedores por contra-
eto de tempo marcado.
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• De modo similhante ao fornecimento de au-
rnentação fez-se o de illuminacão.

O pagamento dos mappas de alimentação, que
apresentavam frequentes irregularidades, recebeu
fiscalizacão mais rigorosa, desde que esses mappas
passaram a ser submettidos a conferencia syste-
matica da estatistica das prisôes.
• Aos presos condemnados tern-se fornecido
regularmente vestuario e cobertores, sendo distri-
buidos 2.387 peças de vestuario, confeccionadas na
Penitenciaria de Ouro Preto, e 584 cobertores.

Em localidades afastadas ou não servidas por
estradas de ferro, autorizou-se a compra de vestua-
rio no valor de 5:763100.

Os presos. doentes tern sido de preferencia in-
ternados na cadeia nova de Viçosa, onde existem
boas enfermarias.

Em 15 municipios onde ha major movimento
de presos nas cadeias tern sido celebrados contra-
ctos para assistencia medica aos reclusos e para
serviço medico legal, assirn como para fornecimen-
to de medicamentos a precos estipulados.

Nos demais municipios os delegados tern sido
autorizados a charnar medicos para os presos e
enfermos e a mandar aviar as receitas respectivas.

:Durante o anno passado a Chefia de Policia
pediu a Secretaria da Agricuitura concertos nas Ca-
deias de Pouso Alto, Patos, Palma, São Domingos
do Prata, Arassuahy, Itapecerica, Oliveira, Gua-
nhães, Sete Lagôas, Manhuassü, Pocos de Caldas,
Bomfim, Rio Branco, Theophilo Ottoni, Carangola,
Campanha, Alvinopolis, Peçanha, Abre Campo,
iiiamantina, Aguas Virtuosas,' Paraguassü, Cam-
buhy, São João Evangelita, Mar de }lespanha,
Araxá, Inconfidencia, Guapé e Brasilia.

Foram autorizados peia Chefia pequenos
concertos efn 19 cadeias.

Corn o fornecimento de aiimentação, vestuario
e remedios aos presos, illuminação, mobiliario e re-
paros nas cadeias do Estado, despendeu-se, duran-
te o exercicio de 1925, a quantia . de 938:000$000.

Tendo-se verificado a • insufficiencia da verba
orçamentaria, que era de 818:000$000, foi aberto
o credito supplementar de 120:000$000, pelo de.
creto 7.12, de 12 de Fevereiro de 126,
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F0RcA PUBLICA

Compoe-se a Força Publica, presentemente, do
Commando Geral, do Serviço de Saude e das uni-
ctades da tropa.

Reconhecendo•a vantagem de distribuir a poli-
cia militar de modo a attender meihor as necessi-
dades do serviço, a lei 892, de 1925, autorizou o
governo a reorganizar a Força Publica, creando
mais urn batalhão de infantarja.

Acha-se em estudos o novo piano de organiza-
cáo, assim como o regularnento, cuja revisão a lei
882 autorizou o governo a fazer.

Penso em consignar no futuro reguiamento a
cornmissáo de promocães de officiaes e de infério-.
res ao primeiro posto, como orgam permanente de
apuração do merecimento dos candidatos.

A materia da repressão dos delictos funcciô-
naes dos militares exige modificaèOeg no sentido de
simplificar-se o processo, em beneficio da rapidez
tie sua marchá.

0 expediente do Commando Geral, que attin-
giu em 1925, a 5.219 processos e a 4.125 officios
expedidos, justifica plenamente a divisão do servi-.
ço em tres secçöes: do expediente, do pessoal e do
material. • 	 • •

Cumpro o grato dever de consignar os bong
serviços que a Força Publica vern prestando, sem-
pre solicita em cumprir as missöes que 0 governoIhe determjna. 	 • '

FOra do Estado tern mantido bern alto o born-
nome de que justamente gosa, quanto a discipli-
na, honestidade e bravura.

Instrucçao. - Affeitos as• durezas da vida de
campanha, officiaes e soldados que tern tornado
parte em expediçoes de guerra adquirem habitos e•
apuram conhecimentos praticos que tornam a tro-
pa experimentada e aguerrjda.

A necessidade, porérn, de manter effectivos,
relatjvamente grandes, fóra dos centros normaes
de instrucçao, não deixou de prejudjcal-a quantO
aO ensino methbdjcO e progressjvo.
• Pãra ministrar a 'tropa a instrucçao aconse-

Ihada pelos processos modernos de combate, se-
gundo os quaes as ärmas automatjcas, pela sua ra-
pidez de fogo, constituem o meio de acção da infân-
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taria, foram postos a disposicãO do Estado, pelo
Governo Federal, dois instructores de metraihado-
ras e de fuzis metralhadoraS.

Do curso respectivo, que funccionou no 1. 0 e
no 5.° batalhOeS, fizeram parte sargentos e gradua-
dos de todos os corpos da Força.

No regulamento em estudo merecerá especial
cuidado a instruccãO ministrada nas escolas regi-
mentaes, na escola de sargentos e por meio da in-
struccãO militar propriamente dita.

Na escola regimental, além do ensino prima-
rio, que deve obedecer ao programma das escolas
publicas, será dada aos soldados instrucção poli-
cial, para habilital-os a desempenharem bern a sua
missão de mantenedores da ordem publica.

Na escola de sargentos, ha muito reclamada,
deve-se fazer urn curso profissional em que, ao lado
das disciplinaS basicas de preparatorioS, sejam da-
das aos alumnos as nocöes necessarias da arte mi-
litar.

Graças a esse curso, que visa preparar os fu-
turos officiaes, os inferiores poderão receber co-
nhecimentOS technicos, que a instruccão moderna
exige nas corporacSes militares, mórmente sendo a
Força Publica reserva do Exercito.

Para uniformizar a instrucção militar pro-
priarnente dita é necessario crear o cargo de in-
structor geral, sem prejuizo de existir em cada
corpo o instructor do batalhão.

Pessoal. - Apesar dos esforços empregados
para augmentar o effectivo dos batalhöes, man-
tern-se estes em numero inferior ao do quadro es-
tabelecido pela lei de fixação da Força Publica.

Durante o anno de 1925 se alistaram 1.079
homens.

A causa principal da insufficiencia do alis-
tamento, e mais ainda, do grande numero de bai-
xas e exclusôes por outros motivos, deve ser attri-
buida ao salario elevado que a lavoura e outras
industrias offerecem aos trabalhadores, n.o só
em Minas, como nos Estados vizinhos.

0 remedio a este mal, que é a instabilidade
do pessoal, consistirá talvez em meihorar a gra-
tificação do reengaiamentO e. elevar os vencimen-
tos das praças, para permittir urna relativa sele-
cção no alistamento.

In
'izeram-se, durante o anno, 123 promocôes

dé inferiores e de graduados, todos os quaes, alérn
de preencher outros requisitos, tinham tornado
parte em expediçoes militares. Todas as praças
feridas em combate ou que receberam referencias
elogiosas especiaes de seus commandantes foram
promovjdas.

Material. - NAo tern sido poupados esfor-
ços para que seja reparado e substitujdo o mate-
rial usado e darnnifjcado em serviço, principal-
mente no das operacôes militares.

Existe, em quantidade sufficiente, material
de guerra necessarjo para a eventualjdade de mo-
bilizaçao.

0 antigo material de bombejros foi todo re-
formado e Se acha em perfejto funccjonamento
Mandei adquirjr na Inglaterra uma bomba auto-
movel, ultimo modelo, " Merryweather" e diver-
sos accessorios, na importancja de 3.272 libras e
10 shillings. A este material deve-se addicionar
uma escada prolongavel do mesmo fábricante, ad-
quirida por 439 libras.

Alfaiatarja. Convenjentemente installada,
stá furiccionando bern a alfaiataria, annexa a

Intendencja Geral, montada para córte de farda-
mento. Impressjonou.me a quantia elevada que
emigrava da circulacao do Estado em compra de
uniformes para a Força Publica.

Além. de procurar impedir essa evasAo de
nossa econornia, preoccupavame a possibjljdade
de propinar trabaiho a familjas pobres

Resolvi crear aqui essa nova secção. Fiz urn
pequeno accrescimo ao edificio da Intendencja;
adquiri na Allemanha machina adequada e, depois
de mandar urn official e urn alfaiate ver como no
Exercjto se fazia o serviço, iniciei-o.

Passa de uma centena o numero de costurej-
ras que confeccjonarn em domiciljo peças de' far-
damento. Organizej, sern embaraços, o pagarnen-
to, e o servico corre normalmente.

Reconimendei fazer calculo do custo dos
uniformes, e tenho a satisfaccao de affirmar
que muito menos está despendendo corn elles o
Estado.

I
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INspEc cÁo DE BATALHOES E D9 . DESTA-
CAMENTOS

Pondo em pratica urn preceito regulamentar
que deveria ser frequentemente executado, re;-
cornmendei fossem inspeceionados os batalhöeS
situadoS fóra da Capital, assim como os desta-
camentoS policiaeS.

Posso affirmar que muito proveitosOs foram-
os resultados colhidos nessas inspeccöes, embora
incompletas as dos destacamefltos, princiPalmefl
te pela necessidade de serern utilizados os officiaes
inspectores em servicOs de natureza mais ut-
gente.Além de 152 destacamefltos, foram inspecciO-
nados o 2'.0, 3•0 é 40 batalhöeS.

,EXPEDIcAO MILITAR A MATTO GROSSO

•	 Ao appello que lhe dirigiu o Governo Federal,
quando os bandos revolUCiOflarjos, internados no
Paraguay, arneacavam invadir o Estado de Matto
Grosso, correspondeu. o governO estadual, fazendo.
seguir completamente mobilizado e apparelhado
o'5.o batalhão da Forca Publica, a 17 de Maio. de
1925, sob o- commando do' tenente-COronel Jovia-
no de Mello, corn urn effectivo de 1.045 hornenS,
distribuidos em quatro companhias de guerra e
uma de mëtralhadora. a tropa mineira nessaDc corno se portoU 
eampanha aspera, através dos sertSes e Matto
Grosso e de Goyaz, num percursO superior a 100
leguaS, dizem corn eloquencia as referencias hon-
rosas e os elogioS enthusiaSticos que recebeu dos
chefes militareS que dirigiram as operacöes d
guerra.No campo da lucta em que se baterarn valen-
temente, tombaram os prirneiros sargentOs Se--
hastião de Souza Oliveira, Alvaro José Alves e os
sôldados Jose' Custodio Pinto, Xisto MoyséS de
Souza, Joaquim da Silva Justo, José PrudenciO
do Nascimeflto, EphigefliO de Oliveira Leite, Tan-
credo Ferreira dos Santos e CassernirO Joaquin
Antonio de gouza, a todos os quaes o governo pro-
moveu ao postó superior, em bornenagem ao sa-
crificio que de suas vidas fizeram esses abnega-
dos servidores do Estado.

Os nomes desses bravos, inscriptos em uma
placa de marmore no quartel do 5.° batalhão, au
permanecem como exemplo que se impöe a admi-
ração da posteridade.

HOSPITAL MILITAR
Este estabelecjmento continua prestando os

nelhores serviços a Força Publica, mantendo,
além da clinica medica e cirurgica, as especialida-
des de olhos, ouvidos, nariz e garganta.

Passaram o predio e o servico, em geral, por
grandes meihoramentos.

Frequentaram o ambulatorio do Hospital
1.764 doentes, nos quaes foram feitos 1.218 cura-
tivos, 2.889 injecçôes e 40 pequenas operaçoes.

Pelo serviço de olhos passaram 203 doentes,
que soffreram 14 operaçöes e 438 curativos.

A clinica o .)'-rhino-1aryngo1ogica registrou
239 doentes, fez 34 operaçôes e 603 curativos.

Foram internados no Hospital 1.869 doentes,
sendo a media diana de 55,6, a mais elevada que
se tern registrado ate agora. 0 preço do leito-dia
ficou, em media, por 3990.

Na enfermaria de clinica cirurgica foram
praticadas 201 operaçOes. 0 material cirurgico foi
meihorado corn a acquisiçäo de uma mesa aperfei-
coada de operaçöes, typo Quervain, appareihagem
para diathermia e urn panthosthato universal.

Fizerarn-se, no Iaboratorio de pesquisas cli-.
nicas, 768 exames; no gabinete dentario foram at-
tendidas 685 pessoas; a junta da saude inspeccio-
nou 1.334 hornens; finalmente, a pharmacia aviou
14.378 receitas, no valor de 102:256200. 	 -

Attendendo a necessidade de abrigar os sol-
dados que, affectados de tuberculose, nan podiam
ser recoihidos as •enferrnarias communs, resolvi
mandar construir nos terrenos do Hospital urn
pavilhão independente para enfermaria de tuber-
culosos.

Acha-se coricluido o edifiëio, qüe representa
mais urna prova de que a administracao não tern
descurado de proporcionar a assistencja devida
pelo Estadb a seus servidores.

Não se repetirá mais o impressionante espe-
etaculo delancar-se a rua- p soldado qué, por tu-
-	 A.C.-12' •	-	 .
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berculoso, não puder continuar no serviço. 0 Es-'
tado amparará esse infeliz e impedirá que vá ser
instrumento de propagacão do. flagello.

GAIXA BENEFIGENTE

0 fundo da Caixa Beneficente da Força Pu-
blica ate Dezembro do anno passado era de.
1-.234:994$624, assim discriminado: 599:000$000
em apolices estaduaes, sendo 595 de urn conto de
réis e 8 de 500$0 00 cada urna, 457 apolices fede-
raes de urn conto de réis, e 178:994$624 nurnerario
depositado na Secretaria das Finanças.

Existiarn, ate 31 de Dezembro de 1924, 238
titulos; foram expedidos 35 durante o anno de
1925, e cassados neste ultimo periodo, 18, fican-
do255.

A caixa possuia 542 pensionistas ate 31 de
dezernbro de 1924; foram incluidas 109 durante
oanno de 1925 e elirninadas 55, passando para o
corrente anno 596.

Estendi aos officiaes o favor de construccão
de casas, usando da autorização que me outor-
gastes.

Dotada de urn regulamento rnoderno, que
assegure a instruccão , tao perfeita quanto pos-
sivel, dos officiaes e das pracas; mantido o cri-
terio da justica nas prornocöes, para estirnulo
do pessoal e recompensa dos bons serviços,
conservado o espirito de disciplina, que, para
honra nOssa, foi sempre o apanagio da policia
militar de- ,Minas Geraes, poderá- o Estado conti-
nuar a orguihar-se da sua tropa, na certeza de que
ellanão desmerecerá do justo conceito em que e ti-

entre as demais corporaçôes militares do Bra-
sil.

OBRAS PUBLICAS

Em todos os recantos do Estado ha uma febre
de progresso que incita, o nosso povo para os mais
serios emprehendirnentos- em -todos os- ramos da
actividade. Tor todas as villas e cidades a in-iciati-
va particular levanta construccôes novase já se nos
depara .cer-ta forrnosura architectonic-a em muitos
dos mais afastados centros populosos. Ao governo
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compete estimular as iniciativas particulares, le-
vándo aos municipios, de acco 'rdo corn o seu pro-
gresso, construcçoes moUernas em que sé installem
o departamentos' da administráçao estaddal.

Orgulho-me de dizer que não ha thuhicipio mi-
neird a que meu governO nao levasse L sua ássisteri-
cia na realização de' obras utei. Pontes e edificios
SubIicos eu os distribui pot todo o Estado, tanto
quânto o permittiam os nossos recursos. Urn indi
ce dessas 'rea1iaços é a cifEá gasta no ultimo ex:
ercicio corn as nossas obras publicas. Em pontes,
caUeias e Cdificios diversos, empehhámos
14.405:359$500, tendo sido pagos 4.100:482$500
por verbas d6 exercicibs anteribres a 1926, e
3.420:307$200 p'elo exércicio de 1926, faltando-
nos ainda pagar 6.884:5695800.

Comparando as despsas de 1925 corn as de
1924, quando forath gastos, em obras publicas,
4.624:295400, vemos que, em 1925, gastámos
mais 9.839:064$100.

PONTES
Intensifiquei o mais que pude a orientação de

substituir pontes de madeira por outras de concre-
tb. arrnádb .- Si considerarmos a duração e a major
belleza- destas I näo- vacillaiemos na substituicao.
Corn as que ja achei executadas pelos meus ante-
cessores, e as que iniciéi e conclui, o Estado flea na
vanguarda dos demais do paiz, em reiação a pontes
de cimeñto armadó.-

Iñicii, rio meu governo, a construcçao de qua-
renta e diias pontes de cOn'creto ai rmhdo, das qua-es
já se acham coricluidas as 20'seguintes: do iio Pont-
ba, 'eth Pofto de Santo Antonio, municipio de Cata
gz'e, por 286 :6415600; do rio das Mdrte, em

05 	
Ti-

radentes, por 75 70000, do rio Douraaos, na es-
ti'ada de' Uberaba a 'ructáJ, por 64:8225200; do rio
Eleuterfo, eft -. Jäcutiiigä, por '80 :973$000 '; dois poit-
tilhöes rio rio São Lourenço, en São Lourenço, poi
36 7865000, do rio Bananeiras em Queluz, por
45 2575000, do rio Pomba, em Mercês, por
31 500$Q00, do rio Cachoeira, na estrada de Har-
greaves a Cachoer do Campo; por 2875000,
do rio Seminario, em Marianna, por 21 g945900,
do nc - Matto 'Dentro; erii Paso" QuáfrO -, Or
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17:095$000; do rio Jacutinga, em Santa Rita do
Jacutinga, por 52:842$700; do rio Piau, na
estrada de Pomba a Coronel Pacheco, por .
73:631$000; do rio Paraopeba, em Bello Valle, por
279:800$000; do rio Jaguary, na estrada de Cara-
col a Espirito Santo do Pinhal, (São Paulo), por
82:658$000, dos quaes 20:000$000 devem ser pa-
gos pela Camara de Caracol; do rio Santo Antonio,
na estrada de Bello Horizonte-ConceicãO, por
221:000$000; do rio das Veihas, em Sabará, por
423:175$128; do rio Bebedouro, na estrada de Gua-
ranesia a Moëóca (São Paulo), por 33:210$700; do
iio Limoeiro, em Além Parahyba, por 75:567$700;
e do ribeirão Pouso Alto, na cidade do mesmo no-
me, por I0:000$00 0. Total, 1.941:430730.

Ainda se acham em construcção as pontes de
concreto armado 90bre o rio das Velhas, em Pau
Furado, municipio de Uberabinha, por ......
238:033S300, e sobre 0 ribeirão Dourados, em Con-
quista, por 43:000$000.

Estão em construccãO as 22 seguintes: do rio
Paranahyba, em Patos, por 384:545$.; do rio das
Veihas, em Araguary, pOr 338:044$000; do rio
Pomba, em Barão de Camargos, por 302:333$000;
do rio Paraopeba, em Fortuna, municipio de Sete
Lagoas, por 234:098$ 200 ; do rio Pomba, em Sinim-
bu', municipio de CataguazeS, por 205:654$400; do
rio Formiga, em Formiga, por 155:000$000; do rio
Lambary, na estrada de Aguas Virtuosas a Caxam-
bu', por .147:332$700; do rio Capivary, em Fran-
cisco Salles, municipio de Lavras, por 68:000$000;
do rioParahybUna, "João Carlos", em Juiz de F6-
ra, por 86:498$400 do rio Braga, na estrada de
'Venda Nova a Pedro Leopoldo, por 36 :000$0 00 ; do
ribeirão dasAboboraS, na estrada de Santa Quite-
na a ViannopoliS, por 72:100$000; do ribeirão São
José. na mesma estrada, por 37: .108$000; do rio
Grão Mogol, em Lima Duárte, pot 29:900$000; do
ribeirão Marémbá, e do ribeirão Serra Negra, na
estrada de Santa Quiteria a Viannopolls, por .....
34:7348300 e 50:500$000, respectivaiiiente do rio
das Velhas,em Rio Acima por 120 :400$ 000 ; . do rio
Cipó, na estrada de Bello Horizontea Conceic4o, por
'156:374 1,;000;-do rio Muriahé, em Muiiahé, por
69:758$200; do rio Dourados, em Monte Carmello,
por 33 700$, do rio Perdizes, em Monte Carmello,
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por 33 :0608000: do rio Passa Quatro, em Itanhan -
du', por 60:092$000, e do rio Lambary, na estrada
de Aguas Virtuosas a Caxambu', por 92:000$000.

Total 2.760:731$600.
Estão em hasta publica as do no Itabira, em

Itabirito, por 93:500$000, e do rio Sapucahy-Mj
rim, em Cachoeiras, por 179:107$000.

Alérn dessas, conclui outras pontes de conere-
to armado, iniciadas em governos anteriores: a io
rio MaranhAo, em Congnhas do Carnpo,por . -
93 :854S700; a do ribeirão dos Crystaes, na estrada
de Nova Lima, por 58:014$400; do rio Formoso, na
estrada de Pomba-Tabolejro, por 58:838$000; do
rio Pardo, em Leopoldina, por 67:989$700; do rio
Novo, em Cataguazes, por 54:020$000; do rio
Parahybuna, "Americana", em Juiz de Fóra, por
49:047$300; do rio Carangola, em Carangola, por
49:568$400; do Manoel Pereira, na estrada de Bel-
lo Horizonte a Conceição, por 43:943$800; do rio
Paraopeba, na estrada TJbá-Tocantins, por .
43 :863$700; do rio Passa Quatro, em Passa Qua-
tro, por 28:965$200; do rio Couto, na estrada de
Ubá a Rio Branco, por 28:866$800; do rio Lava-
pes, na cidade de Ubá, por 25:511$700; do corrego
do Cardoso, na estrada de Bello Horizonte ao Rio,
por 22:562$500; do riheirão Navio, na mesma es-
trada, por 22:500$000; do rio Cascatinha, em Po-
cos de Caldas, por 20:000$000; do rio. Chopotó, em
Alto Rio Doce, por 19:260$600; do rio das Pedras,
em Arceburgo, por 7:095$000; do rio Grande, em:
Guapé, por 483:418$400; do rio das Velhas, em
Curvello, por 228:439$800 e do rio Canôas, em Ar-
ceburgo, por 100:073$700.

Total - 1.505:933$700.
Sommando-se as parcellas acima, verifica-se

que a despesa total corn essas pontes de concreto.
armado, incluindo as que estão em construcçao pe-
los respectivos orcamentos e as que estão em hasta
publica, foi de 6.208:096$030.

Pontes de madeira. - Iniciei a construccao
de 29 pontes de madeira, das quaes 7 ja estão con-
cluidas e são as seguintes: do rio da Onça, em Rio
Branco, por 5:390$000; do rio São João, em Itaüna,
por 1 6: 700000; do ribeirão da Matta, em Pedro
Leopoldo, por 16:843$200; do rio Espirito Santo,
em Patos, por 24:010$700; do rio Santo Antonio,
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em Coneeicão, por 8:000000; do rio Pinhão, em
Prados, por 6:623$300, e do rio Piranga, em Que-
luz, poi 5:658000.

Total - 83:225$200.
Acham-se em construccão as seguinteS do rio

da Prata, em Porto Diamante, municipiO de Patos,
por 63:500$000; do rio Misericordia, em Ibiá, por
6:548.$000: do rio das Velhas, em Varzea da Pal-
ma, municipio de Pirapóra, por 240 :000000 do
rio Tejuco, em Ituyutaba, por 96:212$000; do rio
José Pedro, em José Pedro, por 67 :000000; do rio
Beribery, em Diamantifla, por 50:000$000; do rio
SuassuhyGralde, em Peçanha, "Tourinho", por
50 :000$000; do rio Verde Grande, em Montes Cla-
ros, por 46:924$800; do rio Verde Grande, em

Manga, por 4.2:922$200; do rio Tronclueira, em Pe-
canha, por 41:029$200; do rio Embaiacaia, em Bo-
cayuva, 1-,;or33 :544000; do rio Santa Isabel, em
Paractu', por 26:566$800; do rio Jequitinhonha,
em Diamantina, por 17:538$900; do rio Pomba, em
Mercës, por 17:500$000; do rio Capim, em Aymo-
rés, por 15 :664200: do rio Mandu', em Pouso Ale-
gre, por 15:161$300; do rio uassuhyGraflde, em
Peçanha, "Canal", por 10 :400$000; do rio Muzarn-
bo, em Muzambinho, por 9:976$000; do rio Assum-
pção, em Cabo Verde, por 8:179$000; e do rio Tur-
vo, em Sabinopolis, por 2:625$000.

Total - 855 :731$400.
Estäo em hasta publica as pontes do ribel-

rão Cangica, em Corintho, por 30:462$000; do
ribeirão. Vereda das Trahyras, em Paracatu', por
36:170$200; do ribeirão Macahubas, e .m Santa Lu-
zia do Rio das Veihas, por 27:547$800, e do rio
Agua Limpa, em São Manoel, por 5:872$700.

Conclui a. construccãO das seguintes pontes de
madeira: tres na estrada de Rio Branco ao Pomba,
no municipio de Pomba, por 70 :000000; a do rio
Pomba, em Laranjal, rnunicipiO de Cataguazes. por
61: 15-51-S000; do rio Pieão, em Born Despacho, por
57 :741700; do rio Preto, em Tres llhas, munici-
pio de Juiz de Fóra, por 57:235$300; do rio das Ve
lhas "Fajardo", em Araxá, por 54:711300; do
rio Preto, em Santo Antonio do Rio Abaixo, no mu
nicipio de ConceicãO, por 83:210$000; do rio São
Francisco, no münicipiO de Fortaleza, por 29:000$;
do rio Lambary, em Santo Antonio do Monte, por
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22:900$000; do ribeirão Rocinha, em Fructal, por
27:678$000; do rio São Nicolau Grande, em Sao
João Evangelista, por 22:829$800; do rio Taqua
rasu', em União, municipio de Caeté, por 18:789$;
do rio Fradique, em Oliveira, por 16:905000; do
rio Pontal. do Turvo, em Alvinopolis, por 16:027$;
do rio Sant'Anna, em Campo Bello, por 20:500$;
do rio São Matheus, em Araxá, por 15:241$500; do
rio Mangahy, em Januaria, por 14:767$000; do rio
Vermeiho, em Rio das Veihas, por 12:744$500; do
rio Matheus Leme, em P,ará de Minas, por 12:000$;
do ribeirão Extrema, em Grão Mogol, por
10:176$800; do rio Vermetho, Macahubas, em
Rio das Veihas, por 10:238$900; do ribeirão Pedra
d'Agua, em Theophilo Ottoni, por 9:327$100; do
ribeirão Areias, em Pitanguy, por 8:466$800; do
ribeirão Vauassu', em Ponte Nova, por 7:711100;
do ribeirão Lavapés, em Ubá, por 9:122$000. do
rio dos Tenentes, em Rio das Veihas, por 7:385$500;
do rio Piracicaba, no municipio de Rio Piracicaba.
por 6:693$000: do rio Santo Antonio, em Cruzeiro,
rnunicipio de Conceição, por 5:941$000; do rio To-
dos os Santos, em Theophilo Ottoni, por 5:000$000,

do rio Ventura Luiz, em Queluz, por 3:973$000,
perfazendo um total de 647:866$300

Concertos de pontes de madeira. - Mandei
concertar as seguintes pontes de madeira, muitas
das quaes já se acham corn os serviços concluidos:
do rio Guanhäes, em Guanhães, por 4:000$000; do
rio Preto, em Paracatu', por 6:181$000; do rio San-
to Antonio, em Arassuahy, por 1:758$000; do rio
Santa Isabel, em Paracatu', por 2:640$100; do rio
Itapecerica, em Divinopolis, por 9:700$000; do rio
Corretes, em Guanhães, por 1:959$000; d
rio Piranga, em Piranga, por 7:040$000; do
rio Guanhães, Sabinopolis, por 4:751$000.
do ri" Brumado, em Entre Rios, por 1:874$900;
do	 uassuhy-Grande, em Pecanha, por.....
1 :06i500; do corrego Born Jardim, em Caeté, por
4:088$200; do rio Matipóo, em Raul Soares, por
1:534$000; do rio Jequitinhonha, em Serro, por
4:800$000; do rio Vermeiho, no mesmo municipio,
por 1:341$800; do rio Paraopeba, em Itabirito, por
3:056$000; do rio Riacho Fundo, em Paracatu',
por 4:344$000; do rio Corrente, em Guanhães, por
2:2548100; do rio do Peixe, em Conceição, por
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8.76400G: do rio Guanhães, em Sabinopolis, por
1:000$000; do rio Bicudos, em Curvello, por
2:612$000; do rio Curral, em Passa Tempo, por
4:400$000; do rio das Veihas, em Sete Lagoas,
por 8:950$000; do rio das Veihas, em Sabará, por
14:388$100; do rio Paraüna, em Curvello, por
4:475$800; do corrego Rico, em Paracatu', por
1:831$300; do rio São João, em Pitanguy, por
4:948600; do ribeirão Santa Rita, em Paracatu',
por 3:283$400; do rio Areado, em São Gonçalo do
Sapucahy, per 3:222$500; e do ribeirão Guardinha,
em Jaguary, por 1:870$500, perfazendo um total de
550:180$800.

Foram concluidos os concertos das seguintes
pontes de madeira: do rio Sapucahy, em Itajubá,
por 11:202$400; do rio Baependy, em Caxambu',
por 5:371$400; do rio Piranga, em Piranga, por
4:4938900; do iio Pirapetinga, em Born Successo,
por 10:000$000; do rio Preto, em Conceicão, por
1:662$600; do rio Borrachudo, em Tiros, por
36:000$000; do rio Kagado, em Mar de Hespanha,
per 9:917700; do rio Picão, em Pitanguy, por
2. tA83000; do rio Pará, em Pitanguy, por 7:000$;
do rio Santo Antonio, em Ferros, por 12:217$800;
do rio Guanhães, em Serro, por 2:158500; dorio
Ayuruoea, em Ayuruoca, por 6:230$000; do ribei-
rão Dourados, ehi Coromandel, por 6:800$000; e
do rio Gloria, em Muriahé, por 17:930$400, num
toaI d 133 :467$700.

Pontes metallicas e de alvenaria. - Foram
concertadas as pontes metallicas do rio das Veihas,
em Sacramento, por 6:900$600; a do rio Muriahé,
em Muriahé, por 7:704$900; do rio Sapucahy, em
São Gonçalo do Sapucahy, por 27:300$000; do rio
Verde, em Caxambu', por 8:080$000, e do rio Porn-
ba, em Cataguazes, por 13:633$800.

Iniciei e conclui a construccão da ponte de a1 .
-venaria sobre o ribeirão do Arrudas, nesta Capital,

por 54:6868300; acha-se em conclusãO a que man-
dei construir sobre o rio Pinheirinho, em Monte
Santo, por 22:457$000; conclui a ponte do corrego
do Prates, em Jequitinhonha, por 43:180$600.

Conclui a construcção das pontes metallicas do
rio Pomba, em Cataguazes, por 394:557$400 e do
rio São Francisco, em Santo Antonio do Monte, de-
nominada "Olegario Maciel", por 420:988$000.
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EDIFICJOS P UBLICOS
A mesma attençao que dediquei as pontes,

prestei a construcçao e reformas de proprios esta-
duaes na Capital e nos municipios, onde os que pos-
suimos eram, na sua maioria, a negação da esthe-
tica e da hygiene.

Cadeias. - As cadeias do Estado tinham, em
grande parte, aspecto desagraclavel. Sem ar, sem
luz, sem conforto. erarn'verdadeiras casas de sup-
plicio.

Construi novas e reformej outras corn as con -
dicoes hygienicas necessarias e os preceitos moder-
nos de construcçao.

Foienis.--No anno passado ficaram concluidos
os seguintes: o de Monte Carmello, por 87:567$; o
de Rio Preto, por 42:249$500; o de Fructal, por
108:6508200; o de Formiga, por 26:9098900.

Estão em construcção os de Ouro Fino, por
252:6008; de São João Evangelista, por 40:6208:
de Sabará, por 295:000$000; de Paraguassu', corn
o auxilio de 40:0008000, e o de Patrocinio, por
170:000$000..

Foram concertados ou estão ainda em reparos
os de Mar de Hespanha,por 2:636$000; de Queluz,
por 16:356000; de Carangola, por 5:300000; de
Santa Rita do Sapucahy, por 7:3188600; de Ouro
Preto, por 2768100; de Ponte Nova, por 8:196$200;
de Guarará, por 20:0868700; de Pouso Alegre, por
9558600; de Campos Geraes, por 7:905$500.; de Ti-
radentes. por 17:0008; de Piranga, por 337$400;
de Rio Banco, por 1' 1:151$600; de Paraisopoljs•
por 15:9398300; de Ferros, por 6:252$200; de Silo
Gonçalo. do Sapucahy, por 12:6168000; de São
João Nepomuceno, por 11:288$000, e de Aguas Vir-
tuosas, por 2:855$300, num total de 146:470$500.

ESTRADAS DE RODA GEM
No curto espaço do meu governo, dei os meus

meihores esfor ços a construccão de estradas de ro-
dagem, porque não se me antoihava problema de
major relevancia para o Brasil, e particularmente
para o nosso Estado. Coberto este de accidentes
geographicos, montanhas e rios, ficarn as nossas es-
tradas de ferro por preços elevadissimos, pesando,
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por isso, consideravelmente, sobre nossoS orca- 	 e Bello Horizonte ao Rio, passando por numero-
mentos. 	 sas cidacles centro-mineir .as. Essa estrada, que te-As estradas de rodagem desenvolvem ampla- 	 rá em terrjtorjo rninejro urn desenvolvjmento de
mente nosso valor econorniCO e politicamente inte- 	 .325 kilometros, cl ivididos em trechos dos quaes jagram na communhão mineira vastas e prosperas 	 se acham em trafego 0 da Capital a Bicaiho, cornregiSes afastadas entre Si, a tal ponto desunidas 	 .36.800 metros, 7 kilometros de Barbacena a Pal-que as fronteiricas se orientam pela opinião do Es- 	 myra, e 31 kilornetros de Palthyra a Juiz de Fóra:tado limitrophe, corn elle mantêm suas relaçSes 	 construidos 22.800 metros de Bicaiho a Esperan-sociaes e comrnerciaes e apenaS se ligam comnosco 	 ça, 11 kilornetros de Esperan ça a Engenheiro Cor-pelo laco politico. A estrada de rodagem virá dre- 	 reia, 5 de Engenhejro Correia a Queluz, e, em con-nar essa vida commercial para Minas e estabelecer 	 strucçao, 10 kilometros de Bical i-lo a Esperança, 12maior comrnunhão de sentimentos sociaes e politi- 	 kilometros de Esperança a Fingenheiro Correia, 15
cos entre nossa gente. 	 de Engenheiro Correia a Queluz, 17 de Queluz a

Sou pela construccão de estradas em todos os 	 IBarbacena,, 41 de. Barbacena a Palmyra, e 20 de
sentidos, mas entendi que, primeiramente, devia 	 Palmyra a Juiz de Fóra. Está em trafego o ulti-
cogitar das que vinham trazer as nossas grandes 	 mo trecho dessa estrada, em territorio mineiro,
arterias fluviaes e as nossas estradas de ferro OS	 corn a reconstruccao do de Juiz de Fóra a Parahy-
valores economicos das zonas afastadas. Devemos 	 buna.
deixar, por emquanto, as rodovias parallelas a rios 	 A estrada desta Capital a Conceiçao conta 168navegaveis e a estradas de ferro. Depois que a rê- 	 kilometros construidos, incluido 0 ramal do Rotu-de ferroviaria estiver ligada aos centros de produ- 	 lo, o do Viamão e o de Jaboticatubas, este corn 18cção, construam-se estradas corn qualquer traçado, 	 kilometros em constricçao e 10 em trafego, faltan-de recreio, de valor estrategico, de turismo, etc. 	 do para chegar a cidade de Conceiçao apenas 22 ki-Corn esse pen sarnento foi que mandei atacar 	 lometros já atacados.
a estrada de Mathias Cardoso a Espinosa, corn 180 	 Além do ramal de Jaboticatubas, que vem akilometros, dos quaes 15 já em traf ego e 60 em con- 	 ponte "Raul Soares",com 28 kilometros de extensão,
struccão; a de S. Francisco a Brasilia, corn 62 ki- 	 nessa estrada se entroncarn rnais a de Pedro Leo-
lornetros, dos quaes 25 em construcção; conclui a 	 poldo, em Venda Nova, com 33 kilometros, dostrada de Januaria a Posses, em Goyaz, corn 134.450 	 cjuaes 18 iá construidos, por terrenos feracissimos
metros; iniciei a de Montes Claros a Salinas, corn 	 e corn lindos panoramas, e a de Santa Luzia do Rio266.540 metros, dos quaes 62 já em construccäo, 	 das Veihas, corn 22 kilornetros em trafego.e a de Diarnantina a Theophilo Ottoni, corn 17 kilo- 	 Bello Horizonte será urn centro de convergen-
metros já construidos e 32 em construcção. 	 cia de boas estradas . Daqui .partem, além da de

	As i;rS 1)raeiras estradas virão alirnentar a 	 Conceiçao, e da do Rio de Janeiro, as de Sabará,

	

navegaçao do S. Francisco; pelas de Espinosa e	 corn 9 kilometros em trafego, a do Horto Flores-

	

de Fassos se (ireliara a colossal producção de algo- 	 ti. com 4.02G metros, a do Barreiro, corn 18 ki-
(lao e do gado do Sudeste bahiano e do Sudoeste 	 lometros tambem em traf ego.
goyano para o commercio mineiro, ernquanto que 	 Essas estradas, que servern a districtos e mu-a de Diamantina a Montes Claros integrará o Norte 	 flJCipiOS vizinhos, atravssam zonas ferteis e tra-remoto, desfavorecido ate hoje da assistencia do 	 zem para a Capital Os productos da pequena lavou-Estado, na nossa comrnunhão, servindo as suas ter- 	 ra, que vérn abastecer flosso rnercado.
ras riquissimas e fazendo circular a sua far- 	 A zona da Matta, das ma is opulentas do Esta-ta produccão agricola. Si del inicio a grande flu- 	 do, tern actualmente urna notavel réde de estradas:

	

mero de estradas de rodagem, não paralysei, entre- 	 a d& Rio Branco a Coronel Pacheco, numa exten-

	

tanto, Os servicos mandados atacar pelo rneu saudo- 	 São de 118 kilometros, já em trafego, prosegue pa-

	

so antecessor. Dessas convérn assignalar a estrada 	 ra Guiricerna, corn 13 kilometros já construidos e
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dois em construcção; a de Cataguazes a Tocantins, 	 Varginha, corn 21 kilornetros em trafego; de Gua

	

corn 21 kilometros já construidos, 7 em construCcãO- 	 ranesia a Guaxupé, corn 5 kilornetros em tra-

	

e 28 já locados; a de Cataguazes a Usina Mauricio, 	 fego e 1 cm COnstruccao; de Jacuhy a Bigua-

	

corn 25 kilometros em traf ego; a de Mar de Hespa- 	 tinga, corn 8.070 metros em trafego; de Pouso Ale-

	

nha a Aventureiro, corn 30 kilometros em constru- 	 gre a Silvianopolis, corn 38 kilometros em estudos;

	

cção; a de Benjamin Constant a Limeira, corn 	 de Pedra Branca a Pedrão, corn 20 kilometros em

	

16.500 metros em construccão; a de Pomba a Mer- 	 trafego; de Porto Osorio a Guapé, corn 22 kilome-

	

cês, corn 23 kilometros construidos e 2 em constru- 	 tros em estudos. Em trafego: de Passos a Morro

	

cção; a de Rio Casca ao Grarna, corn 10.500 metros 	 do Café, corn 7 kilometros; de Pontalete a Macha-

	

Ca- 	 do, corn 58,860 metros; de Paraguassu' a Farna,em construccão. Em trafego; a de Rio Novo a 

	

taguazes, corn 4.950 metros; a de Rio Novo a Juiz 	 corn 24 kilornetros; de Pocos de Caldas a Caldas,

	

de Fóra, corn 52 kilometros; a de Ubá a Sapé, corn 	 corn 32 kilornetros; de São Gonçalo a Campanha,

	

20 kilometros; a de Vicosa a Carangola, passand& 	 corn 40 kilometros; de Tres Coraçoes a Carnbuqui-

	

por Palestina, corn 25 kilornetros; a de Viçosa a 	 ra, corn 21 kilornetros. Corn estudos approvados:

	

Porto Seguro, corn 40 kilometros; a de Vicosa a 	 a de Cassia .a Pratapolis, corn 5 kilornetros, e a de
Barroso, corn 20 kilornetros. 	 Areado a Estaçao do Areado, corn 4.600 metros.

	

A estrada de Queluz a Ponte Nova, passando 	 trEstão em consucção 17.400 metros da estrada de
Pocos de Caldas a Cascata.por Piranga e numa extensão total de 148 kilome-

	

tros, que mandei estudar, ja tern 68 kilometros em 	 0 Triangulo Mineiro, cuja topographia se

	

construcção e o restante corn estudos approvados. 	 pr.sta grand ernente a estradas de rodagem, está

	

Tern por objectivo, alérn de drenar a produccão de 	 hoje cortado por varias dessas vias de commulij-

	

extensa região de terras uberrimas, ligar a Leopol- 	 Cacao.

dma a Central. 	 Tern mais de 4.000 kilornetros de estradas, de

	

Corn o intuito de ligar entre si cidades opulen- 	 que a maior parte é subvencionada pelo Estado,

	

tas da zona da Matta Pal-ma, Muriahé, Catagua- 	 corno as de Araxá a Sacramento, de Araxá a Ibiá,

	

zes, Leopoldina e Além Parahyba - rnandei estu- 	 de Ibiá a São Gothardo, de Patrocjnjo a Paracatu',

	

riar uma estrada que, alérn de as unir entre si, tam- 	 de Patrocii1io a Sant'Anna de Patos, de Uberabi..

	

hem as cornmunicasse corn o Rio de Janeiro. Os 	 nha a Ituyutaba e de Carmo a Guarda dos Ferrei-

	

estudos já estão feitos e approvados, e em constru- 	 ros. 0 Estado constróe, por administracão directa,

	

ccão os trechos de Palma a Miracerna, corn 8 kilo- 	 as estradas de Uherabinha a ponte Arthur Bernar-

	

metros. de Leopoldina a Thebas e Marinopolis, 	 des, de Uberabinha ao Prata e de Uberaba a Fru-.
corn 14.280 rnetros 	 tal.

	

Menores não tern sido os cuidados do govern 	 A's estaçCes da E. de- F. Central do Brasil, na

	

relativarnente ao Sul do Estado. A estrada de Ca- 	 linha do centro, v6 in ligar-se muitas outras estra-

	

xambu' a Cambuquira, passando por Lambary, isto 	 das, corno a de Abaeté a Curvello, passando por Pa-

	

e, unindo as tres estancias hydro-mineraeS, já está 	 raopeba, numa extensão de 143 kilornetros corn os

	

corn 48.500 metros construidos, 18.500 em con- 	 reconhecimentos já feitos; a de Ibertioga a Barba-
strucção e 4.000 locados. De Caxambu' parte tam-. 	 cena; a de Bomfirn a Brtirnadinho, em trafego; a
bern a estrada para Baependy, corn 6 kilornetros em 	 de Bicas a Ju.iz -de Fóra; a do Cainapuan a Entre
estudos. Ha mais, alérn dessas, a estrada da cidade 	 Rios; a de Sete Lagoasa ponte da Fortuna, e a de
de Ayuruoca a Angahy, estação da Rêde Sul-Mi- 	 Jequiih1
neira, corn 8 kilometros em construcção; de Alfe- 	 Intenbifica-se a construccão das estradas de
nas a Machado, corn 45 kilometros em trafego; de 	 rodagem de .Abre Campoa S. Pedro Aos Ferros,
Campos Geraes a Josino de Brito, corn 26 kilome- 	 com 16 kiIometros ja construidos; de Itabira a
tros em traf ego; de Campestre a Poços de Caldas, 	 Eerros, nurnaextensão de 95 kilometros, corn 5 k-
corn 40 kilometros em estudos; de Eloy Mendes, a 	 lometros ji prompto5;.c1e-jequjtinhon a Jacin-
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tho, no Note do Estado, numa extensão de 120 ki-
metros; de Lagoa da Prata a Villa Luz, corn 36 ki-
lometrosjá em tralego e 7 em construccão de São
Domingos do Prata a Saüde, corn 10 kilornetroS em
trafego, 20 em construccão e 16 em estudos; de San-
ta Quiteria a Viannopolis, corn 8 kilornetros con-
struidos e 16 em construccão; de Ubá a Corlceicão
do Turvo, corn 2 kilometros já promptoS e 20 em
construccãO.

Em resumo - o Estado de Minas tern actual-
mente 1.953.110  metros de estradas em estudos;
826.940 em construcc.o; 507.840 ja construidos,
mas ainda não abertos ao traf ego; 2.485.595 me-'
tros em tratego. Esses numeros representarn, ape-
nas, as estradas construidaS directamente pelo Es-
tado, as encarnpadas, as subvencionadaS e as que
tern auxilio do governo.

Além dessas, ha mais, no Estado, em tra-
fego, 4.225. 000 metros de estradas particula-
res ou niunicipes, o que eleva a nossa rêde rodo-
viaria ao total de 6.710.595 metros.

Como estamos, porém, no periodo de major
actividade de construccão, tudo nos leva a crer
que, em Dezembro deste anno, essa kilometragem
possa attingir a cerca de 7.500 kilometros.

Diante desses numeros, podemos nos orguihar
si recordarmos que, ha dois annos e meio, a Inspe-
ctoi'ia de Estradas de Rodagem comecava os seus
sérvicos corn 884 kilmetros de estradas a estudar
e'176  kilonietrds de estrada em construccão, tendo
corno dotação oçamentaria, apenas, 700:000$000.'

No ultimo exercicio, gastárnos corn estradas de
rodagern 8.497:848$211.. A • verba de construccão
propriamente ditá, cuja dotaçäo era de 1.400:000$,
teve o reforco de 4.000 :000000, corn a expedicão
dos decs. ns. 6.905 6.995, de 30 de Maio e 25 de
Setembro, respectivamente.

ESTRADAS DE FERRO

Ao surto admiravel de progresso nas estra-
das de rodãgem qu, durante' o meu governo, se
multiplicaram em todas as diréccôes, vern juntar-
se o prolongâmento das linhas ferreas federaes,
estaduaes; alénidaspä'tiCUlares que o governo tern
sabidd auxiliar efficienternente.
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A Estrada de Ferro Central do Brasil inaugu-
rará,ainda este anno, :sua estaçao de Montes CIa-
ros, e ,)am fazer a ligação dc Marianna a Ponte No-
va faita. apenas. Uni pequeno trecho, sendo de espe-
rar : que, dentro em pouco, possa -estar a zona da
Matta em cmmunicaçao rapida corn a Capital do
Estado, rnediante essa ligação. Em Janeiro deste
anno foi inaugurado o ramal de Lima Duarte.

i Oeste de Minas conta, dentro do nosso Es-
tado, uma extensão de 1.938.593 metros. Em 31
de Dezembro de 1925, foram inaugurados, proviso-
riamente, 115km,640, na linha de Ibiá a Uberaba,
cujas obras estão sendo atacadas pelas duas extre-
midades. 0 trecho construido entre Ibiá e Presi.,
dente Bernardes, dessa linha, mede 32km,640 e o
de Uberaba a Rio da$ Veihas, na outra extremida-
de, 83 kilometros.

a liuha de Ibiáa Llberaba, corn urn desenvol-
vimento total de 273 kilometros, estão, portanto,
em cOnstrucão 157km,360, corn todo o leito já
aberto.

A Estrada de Ferro Mogyana concluiu, dentro
do Estado, o estudo do ramal de Santa Rita de
Cassia.

A Victoria a Minas tern em trafego no Estado
310km,985, tendo sidbinaugurada, em 26 de Agos-
to do anno findb, a estação de Engenheiro Sá Car
vaiho, no kilometrO 5.18,630.

A São Paulo e Minas, corn 31 kilornetros em tra-
fego no territorio thiiëiro, èstá estudando o trecho
de Guardinha a S: Thomaz de Aquino, corn cerca
de 20 kilometros de extensão.

A Estrada de Ferro' Machadense, que parte de
Alf enas, iniciou o seutrafego normal em 1 de De-
zernbro ultimo. Tern 26 kilonitros em traf ego e
15 em construcçâô Concedi-ihe subvençãô kilorne-
trica.

A Estrada de Ferro Trespontana, que se en-
tronca 6om a Rêde: Sul-Mineira em Espera, tern
21km,800 em trafego. Está em estudos na' Secre-
taria da Agricultura o arrendarnento dessa etrada
a Rêde Sul-MineiM.

Poi cónstriiidâ tambem corn subvenção esta-
dual.

Estão em construccao as estradas de Poços de
Caldas a Machado, de Mundéos a União, de Camp a--
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nha a Porto de Santa Maria, de Caracol a frontei-
ra de São Paulo e, em estudos, a de Uberabinha ao
Valle do Paranahyba, electrificadas as duas ulti-
mas. São subvencionadas pelo Estado.

Pelos decretos 6.955, de 22 de Agosto de 1925,
e 7.237. de 29 de Maio do corrente anno, foram fei-
tas pelo governo duas concessSes de estradas de
ferro subvencionadaS.

Parte a primeira da estacão de Aymorés e
tae a cidade de São Manoel do Mutum, corn a ex-

tensão dé 70 kilometros, sendo o privilegio concedi-
do ao sr. Adolpho Schmidt Junior. A segunda,
corn a extensão de 48 kilometros, parte de Villa
Raul Soares e vae a foz do rio Matipóo, sendo a
cOncessão dada aos srs. Cesar Lino & Comp.

REDE SUL-MINEIRA

A remodelação da Rêde Sul-Mineira tern sido
uma das maiores preoccupacOes do meu governo.
Não poupei esforços para appareihar conveniente-
mente essa estrada, certo de que a zona que ella
serve, pela sua crescente producção e vertiginoso
progresso, fartamente recompensará o sacrificio do
governo.

Corn effeito, vem crescendo de maneira consi-
deravel o movimento do traf ego da Itêde.

Recebida pelo Estado em situaçáo de verda-
deira ruina e de quasi Tallencia, a Rêde estava lii-
ctando corn as insuperaveis difficuldades desse es-
tádo de coisas, sobrecarregada de dividas e comple-
trnenté desprovida de material rodante e de tra-
ção, corn a via perthanente em desmantelo, sem

off icinas corn capacidade para attender aos concer-
tps de material avariado, reinando, emfim, nos sèus
serviços funda e integral desorganizacão.

A 1.° de Outubro de 1921, o Estado passou a
administrar provisoriarnente as estradas pelo regi-
men do contracto então em vigor e ate 6 de Abril.
do anno seguinte, quando a Rêde ihe foi entregue
em arrendarnento.

Nesse anno, 1922, verificou-se urn deficit de
85:697$624, tendo sido de 8.080:565$274 a receita
arrecadada, montando as despesas a 8.166:262$8.9&
Em 1925, a receita attingiu a importancia de
I4.105:690508, sendo a despesa de ..........
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13.650:843$138, donde urn saldo de 454:847736
si bern que ainda sujeitos a rectiuicaçao os algaris-
mos da despesa.

0 numero de passageiros subiu de 191.226 em
1921 a 309.546 em 1925; o movimento de merca-
dorias soffreu tambem urn augmento sensivel, pas-
sando de 153.790.000 kilos no anno de 1.921 a
193.140.000 kilos em 1925, o mesmo acontecendo
corn as demais verbas.

Não resta a rnenor duvida que este movimento
ascendente é devido, em boa parte, ao desenvolvj-
mento economico e commercial das regiOes servi -
das pela Rêde; tern, porém, contribuido, e muito,
para esse desenvolvimento, de que é urn reflexo, a
reguiarizaçao dos serviços da estrada, consequencia
dos grandes meihoramentos nella introduzidos pelo
governo do Estado, quer adquirindo varias loco-
motivas e grande numero de carros e vagOes, quer
fazendo a reforma da via permanente ou dando as
officinas e depositos a efficiencja e appareihamen-
to de que hoje dispOem.

Appareihamento: Verificada a insufficien-
cia do material rodante de que dispunha, mesmo
depois de haver o Estado executado, nesta parte, o
piano de appareiharnento da estrada, adquirindo
todos os carros e vagOes do mesmo constantes, de-
liberei, para resolver a intensa crise de transporte
corn que luctava a Rêde e que se vinha acéentuan-
do de dia para dia, entrar em entendimento corn o
Governo Federal sobre a verdadeira interpretaçao
a ser dada a clausula setima, letra b, do contracto,
de modo a ficar perfeitamente esclarecjda a fórma
de reembolso do capital que o Estado viesse a em-
pregar no appareihamento da estrada, e a poder,
assim, ordenar a encornmenda de carros e vagOes
em numero sufficiente as exigencia g do trafego.

Aplainada essa difficuldade, corn a acceitaçao,
por parte da UniAo, do ponto de vista do Estado,
foram logo adquiridos 20 vagôes serie V, para mer-
cadorias, e 10 serie I, para inflammaveis, e aberta
concurreneja para a acquisiçâo de 1 carro salAo, 4
carros de passageiros de L a classe, 10 de 2.a clas-
Se, 4 mistos, 4 de ba gagem-correjo, 130 serie V, de
20 toneladas, para mercadorjas, 20 vagOes serie
I, de 20 toneladas, para inflammaveis, 100 serie
H, de 12 toneladas, para animaes, 50 abertos Se-

A. c.-13
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rie PV, de 20 toneladas, 1para rnateriaes, e 40 pla-
-taformas TV, de 20 toneladas.

Desse material a estrada já se'achade posse do
seguinte: 4 carros de passageiros de L a lasse, 10
de 2, 3 mitos, 4 bagagem-correiO, 10 Vgöes se-
ne V, 50 sie H, -50 serie PV, e 40 serie TV, deven-
do festante, 4to 'é, 1 'carro -salão, I misto, 20 Va-
goes serie I e L50 serie -H, ihe -ser entregue dentro
de breve prazo.

Dada a urgencia -da entrada desse material em
serviço 'e ëomo -as officinas da Rêde estivessern
muito sdbrecarregadas 'de trabaiho, foi contractada
a rnontagc:m de parte dos -vagoes corn cis srs. Soare
de Sampaio & Cia .-, Lhnitada, fazendo-se a dos car-
'ros de passageiros -e a de alguns outros nas pro-
prias officinas. 	 -

Os resultadds praticos dessa acquisição nAo se
fizeram esperar, pois ficou perfeitamente normali-
zado o servico de traf ego da Rêde, que assirn se
achou em condicOes de aütorizar a E. F. Central
do Brasil a receber, diariamente, despachos para
suas linhas, o que, -ate 'ha pouco, era feito apenas
tres vezes pot semana, corn evidente prejuizo para
a -zona a que serve.

Material de tracção. - As 29 locomotivas ad-
quiridas pelo Estado ate o anno passado, reunidas as
que ja possuia a ROde, estas antiquadas e de peque-
na força, não estavam dando vasAo ao crescente mo-
irnento da estrada, principalmente no trecho de

Itajubá -a 'Cruzeiro, em que se faz a travessia das
serras de Maria dá Fe e de Lorena e e necessarie,
p€lo inenos nos trens de carga, empregar locomo-
tivas de 'grande capacidade de tracção.

Resolvi, por isso, apesar do que dec-larei na ul-
tima Mensagem, adquirir mais 8 locomotivas, 3 do
typo 'Pacific:" e 5 do typo "Mikado". Estas ulti-
mas j a estão pretando serviços, e as 3 restantes de-
vem ser entregues ao -traf ego ate o firn deste mez.

Corn esse grande reforço no seu material de
traccão, fica a Estrada habilitada a bern servir as
necessidades da vasta 'zona sul-mineira, mantendo
em dia o transporte das mercadorias descarregadas
em Cruzeiro pela Central do Brasil.

Para occorrer as despesas corn a compra do
material rodante e -das locomotivas, foi aberto, pelo
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decreto n. 7.141, de 26 de Fevereiro deite anno,
urn credito especial de 7.222:924$062.

Estaçoes. - Ficou terminada e foi inaugura-
da a 8 de Setembro do anno findo a nova estaçao de
S. Lourenço, edificio elegante, espaçoso e solido,
que veiu substituir o barracão all existente e que
nAo satisfazia as exigencias do grande movirnento
de passageiros e cargas daquella zona.

As despesas corn essa construcçao, incluive a
de 2-:00000 pela desapropriacao de uma casa
particular, importararn em -162:086$000.

Foi tambem -concluida a nova estaçAo dè Anga-
hy, que serve a cidade de Ayuruoca, e em cujo -b-
cal, ha cerca de 12 annos, existia apenas, a mar-
gem da linha, a guiza de estaçao, urn vagão veiho.

0 edificio foi entregue ao publico a 1.0 de Ja-neiro do corrente anno.
Tendo sido destrujda por urn grande incendio

a veiha estacäo de Sapucahy, tomar-am-se prom-
ptas .providencjas no sentido do ser edificado -novo
predio, corn a necessaria capacidade para attender
As -exigencias de seu serviço de grãnde desenvolvj-
mento, por ser o ponto em quo as linhas da Rêde
se entroncam corn as da Mogyana.

Depois de organizados o proj ecto e orçamento,
abriu-se concurrencia para execuçAo das obras,
sendo acceita a proposta do sr. Francisco 'Vitelli,
que se. comprornetteu a construir a estação, arrna-
zern e -casas para o agente e guarda-chaves pela im-
portancia -total --do 261:681$879, no prazo de 5 me-
zes.

Tan!as. - Dando execüçAo ao que preceitüá
o 'art. 2.° -do -regu-larnen-to approvado pelo decreto
n. 16.5-Fl, de 25 de Junho do 1924, e na conformi-
dade do que ficou estabelecido no art. 16 das In-
strucçöes para a Contadoria Central Ferroviaria,
de que a Redo faz parte, -forarn po -esta organiza-
das as novas bases do tari-fas, submettidas, em se-
guida, ao -estudo do 'Ministerio da ViaçAo e pot estê
approvadas, corn algumas alteraçoes, - em portaria
de 15 do Juiho do anno- findo. Entraram em vigor
a 15 de Setembro do mesmo anno.

As alteraçoes -introduzidas -na -propósta -de ele
vaçäo de algumas das tarifas provocaram - fortes
reclamaçOes por parte dos interessados. 0 gover-
no, desejoso' de conciliar os interesses da estrada
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corn os dos reclamantes, deliberoU reunir em Cru-
zeiro, sob a presidencia do director da Rêde, repre-
sentantes do commercio e da lavoura da zona para,
em entendimento mutuo, ajustarem as modifica-
cOes que deviam ser solicitadas ao sr. Ministro da
Viação.A reunião se realizoU a 29 de SetembrO do an.-
no findo, nella sendo tornadas as deliberacôes con-
stantes da aeta abaixo:

"Aos 29 dias do mez de Setembro de 1925, na
sala da Directoria da Rêde de Viação Sul-Mineira,
reuniram-Se, as 2 horas da tarde, por convocacão do
exmo. sr . dr. Fernando de Mello Vianna, presi-
dente do Estado de Minas, os srs dr. Abrahão de
Oliveira Leite, director da Rêde de Viação Sul-Mi-
neira, dr. Celso Ramos de Mello, presidente da As-
sociacäo Commercial de Varginha, Francisco Braz
Netto, representante da AssociacãO Commercial de
Itajubâ e dos exportadores de Brazopolis, Luiz
Ulysses Quaglia e Francisco Virginio da Silva, res-
pectivamente presidente e secretario da Associacão
Commercial de Ouro Fino, Altino Luz e Sylvio
Cunha, representantes da Associacão Commercial
de Alfenas, Erasmo Cabral, representante dos ex-
portadores de Santa Rita do Sapucahy, coronel Al-

de Oliveira Leite, chef e da Iirrna Oliveira
Leite'& Cia., commissarios de café eiiT Santos,
Octaviaflo Maia, Americo Penna, Francisco Braz
Netto e Altino Luz, respectivamente representan-
tes dos jornaes "A Noite", "0 Globo" e "Foiha No-
ya", "0 Itajubá" e "Alfenas Jornal"; Sergio Lo-
pes, representante da Rêde Sul-Mineira junto a
commissão de Tarifas da Contadoria Central Ferro-
viaria, Francisco Feital e Murillo de Campos, res-
pectivamente contador e secretario da mesma
Rêde.

Pelo sr. dr. director da Rêde de Viação Sul-
Mineira foi dito que o fim da presente reunião era
tomar conheciniento das suggestôes dos interessa-
dos a respeito das novas tarifas da mesma Rêde,
de accordo corn o desejo do exmo. sr . Presidente
do Estado, que se interessa para que sejam equi-
tativamente harmonizados os interesses da Estrada
e osda zona por ella servida.

Passando, em seguida, a examinar detalhada-
mente corn os interessados as alteracöes soffridas
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pelas tarif as da Estrada, ficou deliberado que
Directoria da Rêde, de pleno accordo corn os mes-
mos interessados, pleiteie junto do Governo Fede-
ral as seguintes modificaçOes das referidas tan-
fas:

Reducçao de 50 % no augmento verificado nos
fretes da farinha de trigo, manteiga, algodão em
rama e arame farpado, e approximadamente de
70 % nos das massas alimenticias; reducçao equi-
tativa do augmento do frete do ferro em barra ou
em chapa, arame lizo, arados. e pertences e
cimento; adoptar providencias para que as amos-
tras dos viajantes e os films cinematographicos fi-
quem sujeitos ao pagamento da taxa ad-valorem
sómente quando submettidos ao primeiro despacho
nas linhas da Estrada.

Quanto ao café, ficou deliberado que fosse plei-
teada uma tarifa mais reduzida para as grandes
distancias, mantido o addicional variavel corn o va-
lor desse producto.

Sobre as demais alteraçôes determinadas pela
applicacão das novas tarifas da Estrada, os interes-
sados se manifestararn de pleno accordo corn as
mesmas, por achal-as justas e razoaveis.

E, para constar, foi lavracla a presente acta,
etc.

De accordo corn o que ficou assentado nessg
reunião, o governo do Estado, por intermedjo da
Directoria da Rêde, fez ao Ministenjo da ViaçAo o
pedido das modificaçoes combinadas, sendo o mes-
mo attendido corn a approvação dessas modifica-
cöes por portaria de 1.0 de Dezembro de 1925 e pa-
ra que vigorassem a partir de 1 . 0 de Janeiro docorrente arino.

Trilhos. - 0 grande desenvolvimento que se
vem verificando no trafego da Réde, corn tendencia
constante para major intensidade, tern feito real-
car a necessidade e conveniencia de serem adopta-
das para a tracçao locomotivas de grande peso por.
eixo, para poderem veneer as fortes rampas de quo
0 perfil da estrada está cheio.

Atravessando região toda acëidentada, o tra..
çado, em geral, abandonou os valles para veneer
serras, corn fortes rampas; torna-se, assim, indis-
pensavel a adopçäo, para os trechos de rampas su-
Deriores a 2,5 %, de trilhos de maior peso para ga-
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rantia de urn trafego mais seguro e regular, a ex
emplo do que se verifica no trecho de Cruzeiro a
Passa Quatro, onde e galgada a serra da Manti-
queira, e que e servido de trilhos do typo de
34kg,750 por metro corrente, corn evidente vanta-
gem e magnificos resultados.

Pelas raz6e8 expostas, deliberou o governo do
Estado entrar em entendimento corn o da União
pâra a acquisicão de mais 32.000 trilhos do mesmo
typo de 34kg,750 por metro corrente e respectivos
accessorios (talas de juncção, parafusos e gram-
pos) e 20 cruzamentos cornpletos, para serem appli-
cados nas serras de Pinheirinho e São João e para
compietar a secção deste typo ate Soledade, que é
o trecho collector de todas as outras linhas e, con-
sequentemente, o de major trafego.

A despesa decorrente dessa cornpra será far-
tamente compensada corn as grandes vantagens que
advirão para a seguranca da circulação dos trens,
evitando-se accidéntes que consideraveis prejuizos
causam a estrada por frequentes avarias do mate-
rial rodante e de tracção, além dos de ordem pes-
soal.

Os trilhos de 24kg,800 que forem retirados dos
trechos acima citados serão applicados no ramal
de Carnpanha e além de 'Tres CoraçôeS, cuja sub-
stituicão é tambem necessaria.

Corn a compra dos trilhos de 34kg,750 e ac-
cessorios serão despendidos approxirnadamentf
4.570:000$000, que o Governo Federal autorizou,
por conta de capital, de rnodo a ser o Estado inde-
mnizado em, occasião opportuna, nos termos da no-
va interpretacão que consegui para a clausula VII,
letra b, do contracto de arrendamento.

Dormentes. - 0 problerna da rernodelacão e
conservacão da via permanente da Rêde tern sido
preoccupacão constante do governo.

Como, porém, fosse urn piano de execucão de-
• morada, dada a extensão das linhas, todas em mau

estado de conservacão, e a vista da falta de dormen-
tes na zona percorrida, e a difficuldade de acqui-
sição de triihos, etc., e corno a produccão precisa-
va ter escoamento, pelo menos durante a estiagern,
de rnodo a não causar rnaiores prejuizos a agricul-
tura e a industria, resolvi atacar, de preferencia
e corn mais intensidade, o problerna do appareiha-
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rnento do material . rodante. Satjsfaria. assirn. inte-
resses da circulação doP-rqdutos, a RropQrciôn a-
na a, Estrada, recuisos para meihorar seus servi-
ços.

Durante, Q anno. find. foram adquiridos pela
Estrada; 333. 359, dorme. ntes,. Quja distribuicäo, foi
a seguinte
Linha tronco .................... 	 31- Km. 	 97.095
Linha da Barra .................. 	 3-25 Km. 	 72.062
LinhaSapucahy ................. 270 Km. 	 42.934
Ramat de Campanha ............. 86 Km. 	 33.057
Ramalde Paraisopolis ........... 52 Kn. 	 20.027
Ramat de Lavras ................. 42 Km. 	 8.748
Ramat de Alfenas ................ 8 Kin. 	 1.453
Ramal de Lavras (construccao).... 	 57.983

Somma	 333.359

0 custo total desses dormentes foi de .
1.574:528$400,  o que dá, o preço médio de 4723
por unidade.

Sendo rnuito reduzida a producçao propria
da zona em madeiras de l.a classe para dor-
mentes, viu-se a Estrada na contingencia de ir bus-
cal-os em São Paulo e nas zonas servidas pela Oes-
te de Minas e pela E. F. Paracatu', tendo rnesrno a
Secretaria da Agricultura chegado a entrar em ne-
gociaçOes para a cornpra, em grande escala, cle dor-
rnentes de aroeira do sertão, proposito de que teve
de desistir em virtude da peremptoria declaraçao
da E. F. Central do Brasil de que não podia effe-
ctuar o seu transporte.

Nestas condiçoes, resolveu o governo dar ao
problerna da linha da Rêde Sul-Mineira soluçao ra-
dical que as circurnstancias estavam exigindo. Era,
todavia, indeclinavel e urgente cuidar da segurança
da via permanente para dirninuir, ao menos, as in-
terrupçöes durante as chuvas, como aconteceu ha
pouco.

Lastramento corn pedra britada. - Era o las-
tramento o meio aconselhado.

São conhecidas as vantagens extraordina-
rias do lastro de pedra britada que, alérn de au-
gmentar consideravelmente a duraçAo dos dormen-
tes e de garantir muito meihor- a estahilidade da Ii-
nha, torna mais facil e mais barata a conservação
da via permanente, evitando aos passageiros o
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grande incommodo do p6, que 6 tarnbëm muito pre-
judicial ao material rodante.

Serviço de inadiavel execuço, principalmente
nos trechos de Passa Quatro a Caxambu' e ramal
de Campanha, vinha sendo executado corn rnorosi-
dade pela propria Estrada, por nao possuir esta
uma installação possante para esse fim.

Deliberou então o governo abrir concurrencia
para o fornecimento a Estrada de 200.000 metros
cubicos de pedra britada, que ihe serão entregues
em partidas mensaes de 3.500 metros cubicos.

A essa concurrencia compareceram seis pro-
ponentes, tendo sido acceita, por mais vantajosa em
preço e prazo, a off erta dos engenheiros Theodori-.
co Tourinho e A. G. Gravatá, que se obrigaram a
fazer, dentro do prazo de 90 dias da acceitação de
sua proposta, uma installação completa para o re-
ferido servico e a entregar a pedra carregada por
sua conta, nos vagOes da Rêde, ao preco de 13$500
o metro cubico.

Terminado o fornecimento dos 200.000 me-
tros de pedra, a installação passará a ser de pro-
priedade do Estado, que ficará assim habilitado a
proseguir no servico de lastramento da linha, ate
sua completa execucão.

Como medida complementar, ficou tambem
resolvida a acquisicão de quinze vagöes metallicos
corn borda, de 25 toneladas, apropriados ao trans-
porte de pedra britada. Para isso abriu-se concur-
rencia e foram recebidas diversas propostas, sendo
acceita a da Companhia Mineracão e Metallurgia
"Brasil", por ser a mais vantajosa. 0 custo desses
vagOes é de 152:250$000. Devem ser entregues
dentro do prazo maximo de 120 dias.

Trafe go—Os servicos da Estrada correram
normalmente ate Marco p. passado, época em
que, devido a chuvas torrenciaes e anorrnaes, fo-
ram perturbados por varias interrupçôes, sendo
a major na linha Sapucahy, entre as estaçôes de
Maria da Fe e Pedrão, e que durou de 26 de Marco
a 13 de Abril, apesar dos ingentes esforços em-
pregados. -

Restabelecido o trafego nessa data, foi, pou-
co depois, normalizado todo o servico, e não ha
atrazo de mercadorias em Cruzeiro e Sapucahy,
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pontos de entroncarnento corn a Central e a Mo-
gyana.

A exportaçao de café se fez corn regularidade,
tendo sido transportados, durante o anno de 1925
e no primeiro trimestre de 1926, 635.045 saccas,
corn o peso le 38.420.340 kilogrammos.

Correu tambern corn regularidade toda a ex-
portaçAo e importação da zona, que attingiu.
193-139 toneladas.

Foram transportados, durante o anno de 1925,
150.023 animaes, dos quaes 117.702 bovinos, 25.505
suinos e 6.816 diversos.

A exportaçao de aguas rnineraes foi de...
195.194 caixas no anno passado.

Off icinas - As officinas foram accrescidas,
nas secçôes de ferrarja e caldeiraria, do seguinte:
1 motor de 12 HP, 1 ventilador, urn forno para
molas, 6 forjas para ferreiros, 4 forjas para cal-
deireiros, 6 bigornas, 1 martellete e transmissão,
1 motor de 4 HP para o marteflete e 1 galpao para
a ferraria, de 43 metros de comprimento por 8,rn50
de largura.

Para a fundiçao de ferro foi construida e
montada uma fonte corn capacidade para duas to-
neladas e installada uma estufa para seccagern.

Está sendo rnontado urn grande torno rapido
para rodas de locomotivas e vagôes, corn motor
electrico conjugado.

A producçao de ferro fundido e bronze, no
1.0 trirnestre deste anno, foi de 91.610 ks. e 22.453
ks., respectjvamente.

Repararam-se, no mesmo periodo, 17 carros
para passageiros, 47 vagöes e 18 locomotivas.

Via permanente e edificjos.—Foram construj..
dos desvios novos em Cruzeiro, Pereque, S. Thomé,
Cotta, Km. 198, Varginha e Maria da Fe, corn o
total de 6 kms. 479 metros.

Na linha foram assentados 40 appareihos corn-
pletos para rnudança de via, todos construidos nas
officinas de Cruzeiro.

Prosegue corn intensidade a substituiçao de
trilhos novos na linha Sapucahy, entre Pouso Ale-
gre e Silviano Brandäo, bern como a de dormentes
que, durante o anno de 1925, foi de 275.476.

Além destes, 57.983 foram empregados na
construccão do ramal de Lavras.
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De Janeiro a Abril deste anno, já foram dis-
tribuidos 62.178 dormentes pelas diversas linhas.

Repararam-s& 18 bueiros e construirarn-Se
13. Foram reparadas 4 pontes e pontilhöes e con-
struidos 4 muros de arrirno. Fizerarn-se pintura
e substituição dé vigas em diversas pontes.

Foram melhoradas as estacôes de Rufino de
Alnieida, Perequê, Passa Quatro, Born Retiro,
Pouso Alto, Carmo, Freitas, Nogueira, Areado e
Movimento, na linha tronco; Maria da Fe, Piran-
guinho, Oiegario Maciel, Renó, Porto Sapucahy
e Francisco Si, na linha Sapucahy ; no ramal de
Campanha, as estaçôes de Santa Catharina, Nova
Baden, Cambuquira e Campanha; na linha da
Barra, a de Caxambü.

Foram montadas 6 novas caixas d'agua, sen-
do uma de alvenaria na estação de Tunnel, uma no
posto telegranhico Raul Soares, duas de alvenaria
nos Kms. 157 e 277 da linha tronco, uma de alve-
naria na estação de Pedrão, outra rnetallica em
Carmo da Cachoeira, e duas grandes caixas d'a-
gua, de cimento armado, corn a capacidade de...
50.000 litros cada urna, em Cruzeiro e Soledade.

Foi installada uma bomba centrifuga em Tres
Coracôes, para o abastecirnento directo do depo-
sito da Locomocão.

Iniciou-se o servico de levantamento do leito
da liiiha no trecho inundavel eritre os kilometros
333 e 339 da linha tronco, ficando assirn evitadas
as interrupcöeS que se repetiam annualmente, por
occasião das chuvas, naquelle trecho. Igual provi-
dencia foi tornada, corn bons resultados, em alguns
pontos do rarnal de Caxambü.

RAMALI DE LAVRAS

Já é, póde dizer-se, realidade palpavel o veiho
sonho da ligação do Sul ao centro d o Estado pela
Rêde-Sul-Mineira, cujos trilhos, no trecho de Tres
Coraçöes a Carmo da Cachoeira, uniram-se em
29 de Junho ultimo aos do trecho construido pelo
governo do Estado, de Carmo da Cachoeira a La-
vras. Estão muito adiantadas as obras comple-
rneritares, de rnodo que, em breves dias, ainda no
meu governo, será aberto ao trafego regular todo
o ramal, do qual a prirneira parte, ate Cervo, está
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sendo trafegada desde 1. 0 de Novembro do anno
passado, depois de minha visita.

As estaçOes do ramal são das meihores que
possue a Rêde, corn iboas installaçSes e de typo
uniforme, estando concluidas cinco 7 das novas, in-
.elusive a de Cervo, que vae servir ao prospero mu-
nicipio de Nepomuceno.

Todo o material metallico para essa linha foi
importado pelo Estado. Requisitei ao Governo Fe-
deral pagamento de parte das obras conferidas
pelo engenheiro fiscal, na importancia de......
1 . 543:959$264,  bern como reembolso de.........
2.078:161$277, pelos serviços de terraplenagern e
obras d'arte do trecho de Carmo da Cachoeira a
Lavras, passado a propriedade do Estado pela es-
criptura de 31 de Agosto de 1921, e o de
1.220:791$876, de tres mediçoes de obras novas
feitas pelo Estado nesse ramal.

A extensão total desse novo trecho e de .....
53,krns.731 dos quaes 14,kms.458de Tres Coraçôes
a Cervo e 39,kms.273 de Cervo a cidade de Lavras,
ponto de entroncarnento corn a E. F. Oéste de
Minas.

RAMAL DE ITAJUBA' A SOLEDADE DE
ITAJUBA'

Tiveram inicio em 6 de Agosto do anno pas-
sado e proseguem corn re gularidade as obras de
construcçAo do ramal •de Itajubá a Soledade de
ltajubá, orçadas em 2.136:632$817 e contractadas
pelo Estado corn o Governo Federal.

A extensão total dessa linha é de 38 kilome-
tros, dos quaes 32 já tern o leito prompto, 20 corn
trilhos assentados, esperando-se a sua conclusão
em Agosto proximo, de modo a ser inaugurado
ainda no meu governo.

Das obras feitas pelo Estado ainda não me
foi possivel pedir pagarnento ao Governo Federal
porque o engenheiro fiscal fez, ate agora, apenas
urna medicao, e a folha respectiva está sendo cal-
culada.

REGEITA E DESPESA DA REDE
A receita geral da Estracla, no anno passado

foi de 14.105:690508, contra 11.639:781066
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rn 1924, tendo-se verificado urn augmento de...
2.465:909$442 sobre o exercicio anterior.

A despesa foi de 13.650:843138, incluida
a quantia de 162.039$220 de contribuicão a Cai-
xa de Aposentadorias e PensOes, de accordo corn
Os arts. 3.° e 5.° da lei n. 4.682, de 1923, e .......
60:000$000 de quota de fiscalização.

A renda liquida verificada durante o anno foi
de 454:847$870.

No primeiro trimestre de 1926 a renda da
Estrada foi de 3.500:723386 e a despesa de.
3.480;000$000.

ESTRADA DE FERRO PARACATU'
Continuei a intensificar o avançamento da

Estrada de Ferro Paracatü, que está actualmente
transpondo . o major obstaculo ao seu rapido pro-
gresso, isto é, as escarpas da Serra da Saudade.

Vencido este treeho pesado edifficil e trans-
posto o valle do Inday, entrará a estrada na re-
gião dos chapadôes, onde poderá deenvolver-se
corn rampas suaves e curvas de raios amplos sem
grandes córtes nern aterros.

A ultima estação está ao sopé da Serra da
Saudade, termo dos 154 kilometros, a partir de
Born Despacho, em trafego regular.

Estão atacadas nesta Serra 19 kilometros,
distribuidos em tres tarefas. Durante o ano fo-
am ali preparados 4.102 metros de plataforma,

corn o movimento geral de terraplenagem de....
207 . 988rn3,307, custando 3586, em media, o metro
cubico, e 745:844$279 o total excavado e transpor-
tado. Ha grande difficuldade de material para a
construcção das obras d'arte, sendo adoptado o
concreto armado ou cyclopico corno typo geral nas
obras dessa serra. Durante o anno, estiveram em
construccão 17 bueiros, um muro de arrimo e 4
drenos, nos quaes foi despendida a importancia
de 305:776$430, incluindo o transporte dos mate-
riaes, cujo orçamento se elevou a 54:311$239,
17,76 0 1 0 do custo total.

A receita global da Estrada foi, em 1925, de
336:267$752. A despesa de custeio e acquisição de
materiaes ascendeu a 2.464:972910.

Esse resultado, por mim previsto na viagem
que fiz para conhecer a estrada e suas possibilida-
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des, levou-me a pensar na sua ligação imnt&tiat
a Capital por rneio do ramal do Pará, que virá,
certarnente, meihorar as condiçOes financeiras da-
quella, reduzindo consideravelmente o deficit que,
hoje, pesa no erario estadual.

Ramal do Pará. - Fizeram-se reconhecimen-
tos para as duas ligaçoes alvitradas: ao Pará e a
Itaüna.

A ligação Martinho Campos ao Pará foi es-
coihida por afastar-se mais do que a de Martinho
Campos a Itaüna da linha tronco da Oéste de
Minas, entre Divinopolis e Martinho Campos; por
ser menor a extensão a construir (48 kilometros
contra 72), e menor a distancia total a Bello Ho-
rizonte (153 kilometros contra 172). Actualmen-
te o trecho trafegado pela Oéste, entre Martinho
Campos e a Capital, é de 237 kilometros.

Haverá, portanto, no prirneiro caso (ligaçao
ao Pará), o encurtamento de 84 kilometros, em-
quanto que, no segundo (Iigacão a Itaüna), seria
apenas de 65 kilometros, além de grande econo-
mia de tempo e de augmento de conforto para os
passageiros que nao terão necessidade de pernoi-
tar em Divinopolis.

Diante dessas vantagens não démorou o go-
verno a • expedir o decreto abaixo transcripto,
mandando fosse adoptada a ligaçao Martinho
Campos-Pará.

"DccreLo n. 6.965. 	 Manda
atacar a construccão, na Estrada de

• 	 Ferro Paracatü, do trecho que liga-
rá Martinho Campos a cidade de

•	 Pará de Minas, conforme o estudo
já feito e approvado.

0 Presidente do Estado de Minas Geracs,
usando das attribuiçöes que ihe são conferidas e

considerndo que a Estrada de Ferro Para-
catü é obrigada a baldear duas vezes passageiros
e mercadorja' e através He uma linha de bitola
inferior; para conseguir ligaçao da zona que pe-
netra corn a Capital do Estado, seu objectivo prin-
cipal;

attendendo a que a communicaço da mesma
Estrada corn esta Capital se faz corn uma inflexão
de 84 kilometros, onerando o transporte e encare-
cendo as mercadorias;

F
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• considerando que estes i.ncçnvenientes fica-.
rão removidos corn a ligacäo directa e mais
curta, numa sO bitola, da estacão de Martinho Cam-
P05 a cidade do Pará, servindo a uma zona agrico-
la fertil, que não dispöe ainda de meios rapidos de
exportacão de seus productos agricolas e indus-
triaes;

tendo em vista que a construCcão deste lrecho
:rna possivel o traf ego mutuo de locomotivas e va-

,;óes entre a Estrada de Ferro Paracatil, a Estra-
da de Ferro Oéste de Minas, a bitola estreita da Es-
trada de Ferro Central do Brasil e a Leopoldina
Railway, depois de terminado o ramal de Marianna
a Ponte Nova;

attendendo, ainda, que importa estabelecer ii-
gaçôes rapidas da Capital corn todas as zonas do
Estado, estreitando relaçöes sociaes, politicas e eco-
nomicas entre as mesmas e concorrendo para acce-
lerar o progresso daquella, sem attenção a conside-
racöes de outra ordem que não sejam as de interes-
se publico e de condicöes technicas da estrada;

resolve mandar atacar a construccão do refe-
rido trecho da Estrada d& Ferro Paracatü, confor-
me o estudo já feito e approvado.

0 Secretario de Estado dos Negocios da Agri-
cultura, Industria, Terras, Viacão e Obrás Publi-
cas assim o tenha entendido e faca executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, aos 4 de Setembro de
1925."

Expedido o decreto, foram os servicos ataca-
dos immediatamente, sob o regimen de tarefas, es-
tando o governo empenhado em que os mesmos
tenham o andamento mais rapido possivel, para o
que foi creada uma Divisão provisoria de constru-
cção, corn séde em Pará, sob a chef ia do engenheiro
José Bretas Bhering, da Oéste de Minas, posto a
disposicão do Estado pelo sr. Ministro da Viação.

Foram desapropriados, por utilidade publica,
os terrenos, mananciaes e bemfeitoriaS necessarios
aos serviços de construccão, conforme se ye do de-
creto n. 7.122, de 12 de Fevereiro deste anno.

Para a realizacão desse servico foi I eita a ex-
ploração de 68 kilometros, incluidos cerca de 11 ki-
lometros de uma variante para Pitanguy, a qual
não se escolheu por peorar sensivelmente as condi-
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çôes technicas da linha, cujas rampas seriam su-
periores a dois e meio por cento, corn curvas de'
ralos muito apertados.

Depois de locados 24 kilometros da linha de
Martinho Campos ao Pará, deu-se cOmeço a con-
struccão.

Ate Maio, o servico de terraplenagem apresen-
tava urn volume total, excavado e transportado, nas
5 tarefas, de 218.317 m3,183, pelo custo de ......
991:524$218, em media geral de 4542 por metro
cubico. Das obras de arte, além de diversos buei-
ros, valletas empedradas e drenos, ficaram conclui-
dos os encontros de urn pontilhão de 10 metros e do
uma ponte de 20 metros de vão livre. A importan..
cia total despendjda corn obras de arte e trabalhos
preparatorios sobe a 440:649$043. Nas tres pri-
meiras tarefas ha abundancja de gneiss, excellente
material para alvenaria; •nas duas ultimas encon-
tram-se rochas metamorphicas e de natureza cal-
carea ou eruptiva basica, prestando-se muito mal
a esse fim. Como occorre fre quentemente, o casca-
Iho lavado de mineracão tern sido empregado corn
born exito em obras de concreto simples ou armado.

A extensäo total do leito preparado é de 22.368
metros, o que representa cerca de 40 % da extensAo
total a construjr. 	 •Acquisiçao de material fixo e rodante. - Pa-
ra acquisiçao de quatro locornotivas typo "Mikado",
abriu esta Secretaria concurrencia publica, tendo
sido acceita a proposta apresentada por The Bal -
dwin Locomotive Works, que se propoz a fornecer
as locomotjvas pela importancja de $79.720,00, ou
sejam 548:894$400 em rnoeda nacional. Já estAo as
mesmas entregues.

A 22 de Marco ultimo realizou-se concurrencia
para a compra de: 4 carros de I.a ciasse, 4 de 2.a, 1
restaurante, 1 pagador, 3 para bagagem, correio e
chefe de trem, 1 dormitorio, 10 vagôes para ani-
maes e 10 para mercadorja, 15 pranchas corn fuei-
ros e 5 pranchas bordas e 2 vagöes para inflam-
maveis.

0 Estado contractoü o fornecjmento corn as
firmas Soares de Sampaio e Companhja Limitada,
Almeida Lisbôa e Companhia Limitada e Brazil
Trading Company, pela importancja approzimada
de 902:983$633.
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Foi tambern aberta concurrencia parâ a cofli-
pra de cento e vinte kilometros de.trilhos, do typo
de 4,kgs0 por metro corrente, e respectivos ac-
cessorios, bern como de vinte appareihos completos
de mudança de via, para desvios, triangulo de re-
yersão, etc.

As propostas pendem de estudo.
Cogita tambern agora o governo da acquisicão

de vinte e tres pontes metallicas para varios tre
chos em construccão e em traf ego, para o que está
sendo organizado o respectivo edital, aiim de que
a acquisicão seja feita por meio de coneurrencia
publica.

Abertnra de credios. - Pelos decretos ns.
6.941, de 1. 0 de Agosto de 1925, e 7.199, de 9 de
Abril ultimo, foram abertos dois creditos especiaes,
na importancia total de oito mil contos (quatro mu
contos cada urn), destinada ao pagarnento de des-
pesas effectuadas corn os serviços de construccão
da Estrada e compra de materiaes.

Pessoal. - Attendendo a que eram insufficien-
tes os vencirnentos do pessoal da E. F. Paracatd,
diante das difficuldades oriundas do grande encare-
cimento da vida, resolveu o governo mandar fazer
revisão do respectivo quadro, meihorando-os na
medida do possivel.

Pelo decreto n. 7.015, de 17 de Outubro pro-
ximo passado, foi approvada a nova tabella de yen-
cimentos, corn urn augmento approxirnado de tre-
zentos e sessenta contos por anno.

Autorizei tambern o augmento geral dos sala-
rios do pessoal jornaleiro.

Foi apresentado pelos tarefeiros da Estrada
urn memorial pedindo recornpoSicãO dos preços uni-
tarios da tabella então em vigor, e o governo, em
vista do encarecirnento geral da mao de obra e ma-
teriaes, e a urgencia corn que deseja ver concluidos
os serviçOs, attendeu ao que Ihe solicitaram.

Tarif as. De accordo corn o RegulamentO da
Contadoria Central Ferro-iaria, a E. F. Paraca-
tii organizou o proj ecto das novas tarifas que de-
vem ser postas em vigor, depois de devidamente
approvadas.

As Bases-Padrão para o calculo das novas
tarifas foram escolhidas de maneira a determinar
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urn augmento maximo de cerca de 20 % sobre as
actualmente em vigor.

Caixa de aposentadorjas e pens(5es. - Corn re-
gularidade continua a funccionar a Caixa de Apo..
sentadorias e Pensôes da Estrada, installada a 29
de Dezembro de 1924, de conformidade corn o de-
creto federal n. 4.682, de 4 de Janeiro de 1923.

Tracado da E. F. Paracat. - Conforme vos
expuz na Mensagem passada, parecendo-me da
rnaior importancia o traçado que deve essa estra-
da seguir afim de servir a zonas mais ferteis e as-
seguradoras do trafego futuro, resolvi constitujr
uma commissão de profissionaes para verificar inloco qual a directriz mais conveniente. Essa corn-
missão partiu de Indayá, passando na ida por São
Gothardo, Carmo do Paranahyba, Patos e Paraca-
tU, e regressou por Villa João Pinheiro, Capella do
Chumbo e Tiros.

0 relatorio apresentado evidencIa, corno mais
conveniente sob os aspectos de trafego provavel, en-
curtarnento de distancia e menor vulto de terraple-
nagern, o traçado por Tiros, ao qual pode ser liga-
da a cidade de Patos por urn ramal, si ate essa
occasiAo não tiver sido construida a linha de Catiá-
ra, na Oéste de Minas.

As vantagens dessa linha, expostas no relato-
rio e proclarnadas a una voce pelas rnuitas pessoas
que tenho procurado ouvir, são as seguintes

a) encurtamento da distancia corn meihores
condicôes technicas;

b) menor numero de córtes volumosos nas
partes accidentadas;

c) menor extensão de obras d'arte;
d) major fertilidade das terras atraves-

sadas;
e) major afastamento da Estrada de Ferro

Paracatd da linha da Oéste, de Ibiá a Patrocinio..
A fixação do traçado se irnpôe porque a estra-

ds está sendo construida, ate agora, nao obstante
seu norne, sem objectivo de nenhuma significaçao
no caso.

Transposta a Serra da Saudade, era necessarlo
dar-Ihe orientação. Não convinha, porém, que esta
se preestabelecesse sern fundamento, ou por sim-
ples e vagas thformaçöes. A medida tornada pelo
xneu governo veiu sanar possiveis erros de tracado,

A. c.-14
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tendo, sOmente, o elevado proposito do bern e do
interesse geral.

ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA
Graças a acçäo otientadora do governo do Es-

tdo, qile a tern mantido corn firmeza, a fiscaliza-
çãø mirieira da E. F. Leopoldina continua a traba-
ihar corn grande actividade e muita efficiencia.
Toda a zona da Matta já experimenta os beneficoS
resUltadog desta accão constante e proficua, corno
se pOde verificar pela diminuicão das reclamacôes
particulareS dirigidas a administracãO estadual ou
publicadas pela imprensa.

De facto, nestes ultimos tempos diminuiram
muito e quasi cessaram mesmo as queixaS contra 0
traf ego da estrada, procurando a fiscalizacão re-
solver, corn rapidez e equidade, segundo os precei-
tos das leis e regulamentos em vigor, todas as que
ihe eram apresentadas.

Apesar de reconhecidarnente deficiente o ma-
terial rodante 5 da Companhia, a safra passada es-
coou-se quasi toda no perioclo normal, sern maiores

.reclamacOeS contra a falta de vagöes.
Ainda persistem queixas contra o servico re-

gulamentar de trens de passageirOS, que é noto-
riamente deficiente. 0 governo está estudando urn
accordo corn a Compaflhlia, de modo que, conceden-
do-ihe urna reforma razoavel de tarifas, seja re-
organizado o horario dos trens de passageiros, obe-
decendo os seguintes principios geraes, propostos
pelo engenheiro chefe da fiscalizacãO, corn approva-
ção do SecretariO da Agricultura

1) separar completamente, nas linhas prin-
cipaes, o servicO de cargas do de passageiroS

2) retirar dos trers de grande percurso,
.actualrnente expressos, tornando-os rapidos, o
transporte de leite e ayes;

3) duplicar os trens nos rarnaes de Raul Soa-
res e Manhuassü

4) facilitar a ligação da zona da Matta corn a
Centtal do Brasil, em Juiz de Fóra, reduzindo a du-
ração das viagens para Bello Horizonte.

- Meu governo já obteve a creacão de rnais dois
trens, por sernana, no rathal do Pornba e a duplica-
ção dos do raffia1 de Mailhuassü.

Perseverando em sua orientação superior de
fazer corn que fossem cumpridas todas as estijula-
çôes contractuaes, o governo approvou, consoante
as informaçöes da ultima Mensagern, o arrolarnen-
to do material rodante e de tracçao, bern corno
o dos motores e rnachinisrnos existentes nas offici-
nas e depositos, pertencentes a rêde mlneira, de
conformidade corn o paragrapho unico da claii&il
segunda do contracto de 22 de Fevereiro de 1908:
o termo definitivo deste arrolarnento foi assignado
a 9 de Setembro de 1925.

Corn a terminaçao deste arrolamento ficam re-
gularizados todos os serviços de que se acha ënctr-
regada a uiscalizaçao ëstadual, que Os recebeu; a0
ser reorganizada, em Seternbro de 1922, rnuito
atrázados e em completa desordern

Por acto do Secretario da Agricültura, de 1.0 de
Setembro de 1925, foi approvada a tornada de con-
tas da renda bruta das linhas de reversão, referen-
te ao anrto de 1925, pela qual se apurou que a pre-
dita renda foi de 12.757:708000 e a Quota de Fe-
stituição dë juros, devida ao Esthdo, de ........
382:731$240. Corn o pagathento desta importan.
cia, a Companhia já reembolsou ö Thesouro da
quantia de 1.625:321$170,  no actual quatrienifid:

Em sua fiscalizacão, 0 governo vem sempre
exigindo da Estrada a remodelaçao de suas instal-
laçöes fixas, como sejam augmentos dos armazens
e refOrmä dos edificios das estacoes, tornando-o§
mais corifortaveis aos passageiros; refórma dos
apparelhos de rnanobras, signaes e cruzarnentos,
tie modo a obter mais rapida e efficiente movimen-
tacão do material rodarite; e obras de consolidação
do leito, para que fique meihor estabilizada a se-
guranca da linha ferrea e, por consequencia, a re-
gular circulacAo dos trens.

No estudo que está fazendo da reforma das ta
rifas, pensa o governo reservar urna quota parte do
augmento de renda, prdveniente desta reforma, pa-
ra exigir da Companhia, dentro de prazos curtos e
razoaveis, a exècuçäo dos meihoramentos urgentes
è impresciridivels.

Durante o anno de 1925, a renda bruta da rêde
mineira cresceu, reflectindo oprogreso inteno da
zona atravessada pela Estrada.
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•A receita das linhas •de reversão alcançou a
cifra de 13.636:546$000. No mesmo periodo em-
barcaram 2.167:720 passageiroS; expediram-se
41.764 toneladas de bagagem e encommendas e
269.359 toneladas de mercadorias.

Durante o anno de 1925, circularam 25.780
trens. sendo 2.466 de passageiros, 15.567 mistos e
7.747 de cargas.
Percursos:
	 KILOMETRO

de trens ..... ...... ... .............. 	 1.655.978
de locomotivas ....................... 2.239.074
decarros ........................... 3.033.696
vagöes ............................... 8.616.264
vehiculos (total) ...................... 	 11.649.960

Despesas discriminadas
Via permanente ................ .. . 5.407733$540
Telegrapho ....................... ..131 :926$630
Locornoço ....................... 5.033:104$440
Trafego ........................... 3.174 :12$500
Administraço .................. 1.734:484$220

Total ......................... 	 15.481 461$300
Receita por kilometro (linhas de rever-

so corn 904 kilometros) ............. 	 15:084$674
Despesa por kilometro (todas as linhas,

1 .151 km.) ........................... 	 13:450$444
Despesas por unidade de percurso:
Trem—km ................................. ..... . 9$349
Locomotiva— km. ............................... 6$914
Vehiculo—krn .................................... i$382

No dia 15 de Novembro de 1925, foi aberta ao
trafego a estação de Reducto, no ramal de Manhu-
assu', servindo a uma florescente localidade que au
surgiu e está progredindo rapidamente.

No logar denominado São João, no mesmo ra-
mal, a populacão, a lavoura e o cornmercio se estão
desenvolvendo corn a mesma rapidez da localidade
precedente. A Companhia está construindo, ali,
uma estação, tendo o governo já approvado 0 pro-
jecto das obras.

LIGAçA0 DE PASSOS
A Companhia Mogyana de Estradas de Ferro

era concessionaria de privilegio para construir uma
ligação ferroviaria entre Passos e Formiga.

Obrigara-se para isso a apresentar ao governo
mineiro estudos definitivos dentro de urn anno
após inaugrurada a estacão de Passos.
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Sem que allegasse, entretanto, motivo de for-
ça maior, descumpriu esse dever contractual.

Voltando minha attenção para as necessida-
des mais prementes da zona opulenta, formada dos
municipios de S. Sebastião do Paraiso, Cassia,
Monte Santo, Jacuhy, Passos e outros, antolhou-se-
me, logo, a urgencia de promover uma ligaçao ra-
pida entre essa região e o centro de Minas, isto é,
Bello Horizonte, principalmente, para estabelecer
inadiavel intercambio commercial e politico.

Estudei a situação da Companhia Mogyana em
referencia ao ajuste alludido e decretei a caducida-
de do privilegio pelo dec. n. 7.127, de 12 de Fe-
vereiro deste anno.

Removido o obstaculo, organizei uma turma
de engenheiros para fazer os reconhecimentos dos
traçados, cuja preferencia se disputava, e minis-
trar ao governo elementos seguros de decisão, ten-
em vista, não interesses transitorios de pessoas,
mas o elevado proposito de bern servir a causa pu-
blica.

Espero, em breves dias, poder marcar por de-
creto o roteiro dessa nova linha de ligação do sul,
sempre fiel ao meu objectivo de fazer Bello Hori-
zonte, como convém, centro commercial, social e
politico de Minas Geraes, além de abrir a tao rica
região novo caminho commercial para o Rio de Ja-
neiro por meio da Estrada de Ferro Oeste de Mi-
nas, e dar-ihe meios de vender seus productos ou de
adquirir os de que precise em mercado de sua es-
coiha.

NA VEGA cAO DO RIO SAO FRANCISCO

Tern sido das grandes preoccupaçOes de meu
governo a solução definitiva do problema da nave-
gação do rio São Francisco. Corn o arrendamento
feito pelo Estado, o serviço se vae regularizando e,
breve, teremos o caudaloso rio a prestar seu effi-
ciente concurso a propulsão economicá de Minas,
corn rapido transporte a provocar e desenvolver a
producçao agnicola da zona.

Alérn da fertilidade das suas margns, o
São Francisco terá a alimentar-lhe a navegação
as estradas rnineiras de automovel - de Mathias
çardoso a Espinosa, de São Francisco a Brasilia
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é de Januaria a Posses, quo drenaräo a produccãO
agicola e o gado de zonas ricas de Goyaz e da Ba-
hia.

0 contracto, tanto na parte da navegacäO, co-
mo na de reforma completa do material, vae sendo
cumprido regularmente.

Foram reformadaS totalmente as officinas,
montado urn motor vertical de 50 HP e installada
a caideira horizontal tubular de 80 HP, urn torno
mecanicO, urn torno limador, urna machina de fu-
rar, uma de esmeril, urna machina de arnolar na-
vaihas, uma serra circular e uma serra de fitas, e
tambem installado o engenho de serra. Corn esses
rnelhoramefltOs, ficararn as off icinas corn seis ma-
chinas fünccionandO na seccào de mecanica a cinco
na de carpinteiroS.

Corn taos appareihos e uma pequena officina
de servicos de forjas e caldeireiroS, fjcará a nave-
gação corn elementos bastantes para prestar reaes
servicOs.

0 material fluctuante recebido foi convenien-
ternente reparado, tendo passado o "Wenceslau
Braz" por completa reforma.

Forarfl concertados os rebocadores "Barrel-
ros "e "Leopoldo de Bulhôes", chapead os os tres
saveiros de form recebidos e appae1hadas as cm-
co vedtas.

Estão a chegar os dois navios encommendados
no anno ultimo aos estaleiros de Hamburgo, já ten-
do sido dadas as providencias necessarias para o
transporte de material do Rio para Pirapora, oncle
se acha pessoal babilitado para sua rnontagem,
sob a direccão de urn engenheiro naval de recónhe-
çjdo merjto. Depois que asumi a direcc_ do ser-
viço, isto , de 27 de. Maio a 24 de Dezembro do
anno findo, a Navegaco Mineir a do São Francis-
co produziu a renda do 153:306$825, teiido 5ido a
despesa de custeio o trafego de 89:624120. Ve-
rifca-se, 	 o saldo do 63:682$705.

Foram transportados 38.843 volumes, corn
1.646.379  kilos, 926- passageirOs de 1. 11 classe .e
1.086 de segulIda, não estando compulsados nesses
algrisrnOs Os transportes feitos ern virtude de re-
quisicão militar, do qüe o Go-verno Federal deverá
indernizar o Est4o.

Em cumprimento do ajuste de 13 de Dezem-
bro de 1924, entre a Tjnião e o Estado de Minas,
forarn arrolados e entregues os bens da navegação
mineira do São Francisco, tendo sido lavrado o
termo de entrega, datado de 23 de Maio de 1925.

Por conta do credito de 2.500:000$000, aber-
to polo dec. n. 6.880, para occorrer as despesas
corn o Serviço de Nayegação Mineira do São Fran-
cisco, fOi despendida a importancia de dezenove
mil setecentas e cincoenta libras corn o pagamento
de tres prestaçöes de dois navios encommendados
pelo Estado e mais a de 221:628$000 corn a corn-
pra de machinismos, ferramentas e material para
as off icinas de Pirapora, appareihadas de maneira
a ser feita a montagem dos navios corn os recur-

' SOS e pessoal da propria navegação, evitando-se as-
sim major onus para o Estado. As nossas officinas
estão preparadasnao so para prestar todos os ser-
viços a navegacão, como ainda para attender a
particulare.s.

Das :minhas viagens por esse portentoso cau-
dal trouxe bern nitida a irnpressão da grandiosida-
de 'cia ërnpresa que me impuz e estou convencido de
quo todos os sacrificios do Estado serão fartamen -
te recompensados.

Entreguei a direcção do servico ao Comman-
dante San Thiago Dantas, distincto e operoso offi-
cial de Marinha.

Desappareceram, de vez, as queixas contra a
navegação, e prospéra o cornmercio, libertado de
imposiçôes de inescrupulosos commandantes de
vapores.

Commandantes havia que impunham a venda
do rnercadorias, depositadas nos embarcadouros,
por preço vii, ou negavam 'cransporte as mesmas
para os mercados. Os donos, na conjunctura do *
perdel-as, cediarn e vinharn readquiril-as, ao che-
gar a Pirapora, antes do de.sembarque, por preço
inferior ao da venda, pàgando tambem o fréte.
Esses factos induziram-me a tornar em arrenda-
mento a navegação, como meio do fomentar a pro-
ducçao pela facilidade da circulacao das mercado-
rias.

NA VEGA cAO AEREA
Acmpanliando o progresso vertiginoso do se-

eui, pQnsel iiciç em lflinas o servico aereo de
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	transporte de cargas e passageiro corn urna linha	 de emergencia. Estes campos serâo estabelecidos
de Bello Horizonte a Capital da Republica. 	 entre as escalas mineiras determinadas, a partir

	

A realizacão de tal objectivo póde ser para 0 	 de Bello Horizonte, onde e quando necessarios e,

	

retrogrado uma temeridade. Desconhece que a na- 	 desde logo, em Itabirito, Carandahy e Palmyra,

	

vegação aerea já não e mais uma tentativa. Na 	 promovendo 0 governo do Estado a adaptaçao, ao

	

Europa e na Norte America, de Buenos Aires a 	 mesmo firn, de trechos da estrada de rodagem Bel-

	

Montevideo, estão estabelecidas linhas permanen- 	 lo Horizonte-Rio, a se alargarem em pontos con-

	

tes, corn horario certo, offerecendo o major con- 	 venientes e facjljtando, de futuro, 0 balisamento e

	

forto aos passageiroS e accelerando o transporte 	 a illuminaçao dos ares para a navegaçao nocturna.

	

entre os pontos afastados dos grandes centros. Ha 	 II) Os proponentes se obrigarao a effectuar,

	

mais de tres annos que é uma realidade a linha 	 de corneço, na linha de que trata a condiçao ante-

	

Londres-Paris e, nella, ate agora, apenas urn acci- 	 nor, uma ou duas viagens redondas por semana,

	

dente grave se registrou. As outras linhas offere- 	 pelas quaes 0 governo do Estado garantira uma

	

cern as mesmas condicôes de seguranca e estabili- 	 subvencAo por kilornetro percorrjdo de rota appro.

	

dade. Nós, como pioneiros que fomos da aviacão, 	 vada ou de complemento da lotaçao das aeronaves

	

que assentámos, corn Santos Dumont, a dirigibili 	 em cada viagem.

	

dade dos balôes, temos, depois disso, repousado so- 	 III) As aeronaves empregadas no serviço con-bre os louros de gloriosos triumphos. 	 sideracio sero do typo que a este mais Se adapte,

	

Minas quer, pois, realizar 0 primeirO serviço 	 de construcçao recente e satisfazendo as exigen-

	

regular de navegacão aerea no Brasil. Para isso 	 cias da technjca moderna, no que respeita a segu-.

	

está publicado o edital de 12 de Junho findo, nos 	 ranca e a efficiencia da navegaçäo, e terão todasseguintes terrnoS:

	

"De ordem do senhor Secretario da Agricui- 	 as installaçöes, a ppareihos e 0 mais que determina

	

tura, annuncio que o governo do Estado resolveu 	 0 citado Regulamento dos Serviços Civis de Nave-.

	

abrir concurrencia publica para o estabelecimento 	 gação Aerea. A capacidade util minima de cada

	

e exploracãO de uma linha de navegacão aerea, pa- 	 aeronave será de seis passageiros, corn transporte
ra transporte de passageirOs, correspondencia pos- do trezentos kilogrammos.

	

tal e mercadoriaS, entre esta Capital e a cidade do 	 IV) Em caracter provisorio, ate 0 estabeleci -

	

Rio de Janeiro, corn escalas pelas cidades de Que- 	 mento definitivo do trafego, será permittido o em-

	

luz de Minas, Barbacena e Juiz de Fóra, sómente 	 prego de aeronaves que, embora sem os mais re-

	

se acceitando propostas das firmas ou pretenden- 	 centes aperfeicoamentos e de menor capacidade

	

tes que satisfizerem as exigencias do RegulamentO 	 util, possam apresentar a necessaria segurança no

	

Para os Servicos Civis de Navegacão Aerea, baixa- 	 VÔO. Taes aeronaves, após a inauguraçAo definiti-

	

do corn o decreto federal n. 16.983, de 22 de Ju- 	 va da linha de navegação aerea considerada, pode-
iho de 1925. 	 rão ser empregadas pelos concessionanjos em as-

	

E' de trinta dias, a partir desta data, o prazo 	 censöes ou vôos de recreio, nas cidades escaladas,
Para a apresentacãO das propostas, e para o servico 	 mediante accordo que 0 governo do Estado promo-
em concurrencia se estabelecem as seguintes con- 	 vera junto das municipalidades interessadas.
diçOes: 	 V) 0 governo do Estado, promovendo a ob-

	

I) A rota da navegacão, corn as escalas acima 	 tençâo dos terrenos flecessarios ao estabelecimento
indicadas, dentro do Estado, seguirá mais ou me- 	 dos aerodromos nas cidades escaladas e dos campos
nos a Estrada de Ferro Central do Brasil, indo 	 de POU&O nos Pontos indicados e outros que se ton-
sobre a linha de bitola estreita, desta Capital a La- 	 riem neaesarios, delles fará cessäo gratuita para
fayette, em Queluz de Minas, e tendo, no Estado 	 0 Serviço da flavegaçäo, pelo prazo da concessão,
do Rio, o traçado que meihor convenha pela facili- 	 que r'ao terá caracter de privilegio, e será dada
dade do estabelecirnento de campo d. , pouso ou	 pelo prazo rnaxirno de vinte e cinco an -nos, -
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VI) 0 governQ do Estado interporá os seus
bons officioS juntQ ao GovernO Federal para este
conseguir o transporte de malas postaes entre as
cidades escaladas e outros favores e facilidades
pava o servico, que as less permittm de sua parte
e junto das municipalidades fará tudo que for so-
licitado para o born exito do emprehenclimento e
que a seu juizo for razoavel, estabelecefldo tambem
para Os concessioflarios, em born cumprirneflto de
contracto, a preferencia para outras linhas de na-
vegacãO aerea estaduaes.

VII) As bases finaes da concessãO serão tra-
duzidas em clausulas contraCtuaes, sob as formas
geraes adoptadas no Estado e dentro do Regul-
mento Federal dos Servicos Civis de Navegação
Aerea, tudo opportUflamente combinado entre as
partes contractantes, sern restriccão do que se pro-
mette e fica estatuido neste edital.

VIII) A cargo do governo do Estado ficarão
Os ca1nPOS de pouSO a se estabelecerem na estrada
de rodagem Bello Horizonte-R10, correndo os de-
mais e Os ae'rodromos, devidamente apparelhados

• das eonstrUecOes necessarias ao servicO, por conta
dos conceSSioflarjos.

IX) Os proponentes ao estabeieCimeflto e
expioracäo do servic9 considerado, apresentaiido
os pianos a estes necessarios, corn o projecto das
constrUCcOes dos aerodrOmos e eampos de pouso,
déveräO expreSsamente declarar

a) os favores pretendidOs e que se enctuadrem
a condicOes deste edital, as quaes se deveräO sub-nmetter t5o inteiramente como neilas se contém;

•	 b) 	 aa qqoa de fisc1izaCO corn a qual annual-
mente entrarãO rara os cofres do Estado;

e' o praZO da conceSsO;
d) o prazo da jnaugUracäo do trafego provisO-

rio, si for proposto
e) o prazo da inaugUraco do trafego com-

mercial definitiVo corn aeronaVes rnodernaS, se-
gundo a co III, de pianos previamente ap-
provados peio govern do Estado e a este corn a
necessaria antecedencia apresentados

f) a importaflcia a depositar como caucão de
garaiitia da execucão do contracto que se celebrar.
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0 governo do Estado reserva-se o direito de
acceitar a proposta que Ihe parecer mais conve-
niente ou rejeitar todas.

As propostas apresentadas em enveloppes fe-
chados, corn declaração nestes da materia de que
tratam, deverão vir devidamente selladas, datadas
e assignadas, sem rasuras, ernendas ou entrelinhas,
e ser acompanhadas, além dos documentos de ida-
rieidade e capacidade financeira, necessarias ao
fim, de urn talão de deposito nos cofres do Estado
da importancia de 5:0000000 (cinco contos de
réis), para garantia da assignatura do contractb
dentro do prazo estipulado para esta, perdendo
essa caucão o proponente escoihido que se lurtar
A rcferida assignatura.

As proposas serão aber', as e lidas diant d€
tocos os proponentes, que se ap ebentarern n ocea-
sião, nesta Directoria, as 14 hoia. cio dia 12 de J'-
Iho proximo futuro."

INDUSTRL4 3
Algumas industrias existentes no Estado

atravessam phase de prosperidade, ao contrario
de outras, con& a do ouro, etc.

Em abono dos nossos industriaes, ccnvm
ficar consignado que a qualidade dos productos que
enviam aos mercados satisfaz plenamente 0 gosto
do consumidor exigente.

Ainda não foi possivel, apesar da diligencia do
Serviço de Estatistica do Estado, divulgar n esta-
tistica industrial dos ultirnos annos.

Parece-me que a publicaçäo ultrapassará a cs-
pectativa mais optimista.

INDUSTRIA MINERAL
A exploraçao de algulnas das riquezas do nos-

so sub-solo tern augmentado auspiciosamente, corn
proveito para os particuares e para o Estado.

Como meio mais efficaz de reprimir a explora-
ção clandestina do sub-sOlo do Estado, o meu go-
verno baixou ao minimo as exigencias legaes para
a concessão de terrenos para fins de mineração.
Ao mesmo passo, coordenando esforcos tendentes
ao mesmofim, promovi melhor entendimento entre
-as varias autoridades encarregadas de reprirnir a
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criminosa exploração, tendo conseguido perfeita
harmonia de acção entre os fiscaes volantes da Se-
cretaria da Agricultura, a Policia e os agentes do
fisco éstadual.

Ainda agora, sabendo que varias partidas
de pedras córadas tern sido exportadas pelo cor-
reio, sem previo pagarnento dos impostos devi-
dos ao Estado, prornovi as necessarias providen-
cias junto ao sr. Ministro da Viação.

A lei 857, de 31 de Outubro de 1923, deu, na
pratica, optimos resultados. A exigencia de apre-
sentacão de estudo sumrnariO do terreno e. de
amostras do mineral afirn de se ter licença para
expioracão são disposiçöes de grande alcance,
por Tfacilitarem ao governo, sem despesa nenhu-
ma, o conhecimento exacto da localizacão e p05-
sança das nossas jazidas e riqueza dos respecti-
vos productos.

Vieram ao governo varios pedidos de licença
para pesquisa e exploração de mica, pedras coma-
das, ouro e diamantes, tendo sido assignados seis
contractos e havendo varios pedidos em estudo.

Pedras córadas. —As jazidas de pedras co-
radas attrahiram, desde ao tempos de Thorné de
Souza, a attenção dos governos e a ambicão das
bandeiras.

Fracassadas as primeiras entradas, coube a
Antonio Dias Adorno, em 1573, encontrar pedras
de differentes cores, as quaes, remettidas a D.
Sebastião, foram reconhecidas como turmalinas
azues e verdes.

Pelas noticias que os exploradores então tra-
ziam, parece que as suppostas esmeraldas se en-
contraram nos actuaes municipios de Theophilo
Ottoni, Arassuahy, Minas Novas, Capellinha e
Santa Maria do Suassuhy.

So em nossos dias, no municipio de Ferros,
se descobriram esmeraidas.

Nos fins do primeiro semestre do anno pas-
sado foram descobertas ricas jazidas de pedras
córadas nas margens do Suruby, em urna exten-
são de cerca de 80 kilornetros, nos municipios de
Capellinha e Santa Maria do Suassuhy.

A nova da descoberta correü celere em todas
as direccOes, indo ter as margens do Suruby, em

busca de fortuna facil, centenasde aventureiros.
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Sendo estaduaes os terrenos, tomej rapida
das providencjas para sustar a invasão em inicio,
o que Consegui.

Dessas jazidas duas ja foram concedjdas em
arrencjamento, sendo uma ao dr. Alcides Junquei-
ra e outra ao sr. Manoel Salmen.

Existem presentemente 6 contractos de con-
cessäo de terrenos para exploracão de pedras cO-
radas.

IND USTRIA PASTORIL
A nossa industrja pastoril, que teve a sua

phase de apogeu durante a guerra, com a larga
exportacAo de came, manteiga e outros proclu-
ctos animaes, continda a occupar logar saliente
na economja do Estado.

Minas não so abastece de leite e de pro-
ductos derivados a Capital Federal, como ex-
porta bovinos e suinos para os matadouros do Rio
e de São Paulo, para onde vae tambem parte do
ieite do Sul do Estado.

Temos, pois, de ser criadores de gado de ta-
iho e de gado leiteiro.

Não so por essa circumstancia, como pelas
contingencias do clirna e outras condicOes natu-
raes, não podemos criar uma so raga.

0 governo tern auxiliado os criadores do Es-
tado, importando reproductores, que Ihes vende
pelo custo, e fornecendo-Ihes sementes de forra-
gens e arame farpado por preços compensadores

Corn a irnportação de reproductores, depois
irnmunjzados contra a "tristeza", temos feito
bastante pela meihoria dos nossos rebanhos que,
em algumas zonas, já apresentam exemplares di-
,-nos de figurar em exposicoes.

Havendo nos postos de monta e na fazenda
da Garnelleira dezenas de reproductores ja aceli-
midos, mesolvj mandar vendel-os em hasta publj-
ca aos criadores do Estado e importar da Europa
urn lote de 40 bovinos especiaes, puro sangue, das
raças hollandeza, schwitz, simenthal e normanda.

A prirneira leva desse gado já chegou e con-
stitue o mais bello lote de novilhos hollandezes
que ja foram introduzjdos no Estado.

0 custo de cada animal será de 5:500$000,
mas 0 contractante se obrigou a fornecer 0 pedj.
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i#e 'e e todos os mais documentOS para o Ministe-
rio da Agricultura restituir ao . Estado a importan-
cia do transporte, de modo que a despesa se re-
duzirá, provavelmente, a metade daquella cifra.

Arame farpctdo. No intuito de facilitar
aos fazendeirOS a delimitacãO de suas proprieda-
des, separacãO de pastos e de vias publicas, o go-
verno adquiriU, em 1925, 2.997 robs de ararne far-
pado para cessão pelo preco de custo. Foram ce-
didos 2.333 robs.

Sdros e vaccinaS. —Continua intenso o forne-
cimento de vaccinas e sôros pela Secretaria da
Agricultura, como auxilio aos criadores para da-
rem combate as epizOotias que atacam os reba-
nhos. Ambcs são cedidos por preco inferior ao do
custo e transportados pelo correio, sempre livres
de porte.

Ate 31 de I)ezembro de 1925, foram vendidas
1 512 .550 doses de vaccina contra a rnanqueira,
17.010 contra a batedeira, 12.500 contra a pneu-
mo-enterite e 7.140 contra 0 carbunculo hernatico.

No corrënte anno venderarn-Se maiS.......
1.119.059 doses de vaccina contra a manqueira
;19.260 contra a batedeira; 16.529 contra a pneu-
rno-enterite e 50 contra o carbunculo verdadeiro.

A vaccina contra a pneurno-enterite é de effica-
eta real e a contra a batedeira tern-se mostrado
excellente preventivo para a epizootia dos suinos.

Para applicacão desses sôros e vaccinas, o go-
erno cede aos criadores seringas e accessorios,

tambem pelo custo e livres de porte. Em 1925 e
ate 31 de Maio do corrente anno foram venddas

.870 seringaS veterinarias, 519 aguihas, 56 arrue-
las, 56 embolos e 82 vidros.

Tanques carrapaticidas -- Os fazendeiros já
estão comprehenderido a necessiclade desse rneio de
horn combate acs diversos ectoparasitas que ine.s-

• tarn os rebanhos. DevemSe tambem levar em con-
ta as facilidades que tern o governo proporcionado
aos criadores, na construccão de tatiques insecti-
cidas, corn o fornecirnentO gratuito de plantas .e
orcarneiTitoS de urn typo econornico, e a concessãO
de urn premio pecuniario, que vae de 400000 a
()00O0.

Em 1925 forarn construidos 7 desses t4nque3,
endo 1 no rnunicipio de Palmyra, 1 no de Aifenas,
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2 no de Entre Rios, 1 no de Machado, 1 no de Ca-
ratinga, cujos premios montaram a 3:000$000.

Neste anno ja foi construido urn tanque no
municipjo de Bambuhy, premiado corn 600000.

A compra de liquidos carrapatjcjdas e feita
pela Secretarja da A gricultura a pedido dos fa-
zendeiros, aos quaes se concede transporte gratui-
to. Esses liquidos são o Cooper, a Sarnol, o Merck
Brasil de Palmyra e o fabricado pela Companhia
Morro Veiho, sendo mais procurado o primeirci,
cujo fornecjmento foi de 970 litros.

SERvIç0 VETERINARIO
Embora nao esteja bern regularjzaclo, o servi-

ço veterinarjo vem prestando as diversas zonas do
Estado benefjcjos reaes.

Por elles foram attendjdos os municjpjos de
Pará de Minas, Sete Lagoas, Pomba, Formiga,
Jtabirito, Cataguazes, Manhuassü, Bambuhy, In-
dayá, Bocayuva, Montes Claros, Leopoldjna, Ca-rangola, Pedra Branca, Ponte Nova, Poços de Cal-
das, Born Successo, Oliveira, Lavras, Curvello, Ou-
ro Preto, Santo Antonio do Monte, Abaeté, Araxá,
Jbiá, Itabira e Santa Barbara, tendo os veterina-
rios feito 16.304 vaccinacoes, além de castraçöesindolores e operacoes de tumores malignos no ga-do, especialmente zebü, e de ovariotomja em vaccas
naptas a procriacao.

SERvIço ANTIOPHIDICO
Para a fabricaçao dos sôros contra a morde-

dura de cobras, mantem o Estado, annexo ao In-
stituto Ezequiel Dias, nesta Capital, o serviço anti-
ophidico, subvencionandoo mensalmente corn....
3:000$000, alérn do fornecimento do expediente
necessarjo a sua propaganda, luz ao estabelecj-
mento, etc.

0 movimento em 1925 fei o seguinte: cobras
venenosag recebidas, 831; não venenosas, 179; fi-
bhotes, 175; mortos, 64; tubos de sôros expedidos,
910; caixas enviadas para o transporte de cobras,
1.643; laços para captural-as, 566; cartas, circu-
lare, rotulos e instruccôes, 9.006; requisjcöes detransporte, 3.275; veneno extrahjdo, 50 grammas.
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SIDERURGIA

o aproveitamento industrial das possantes ja-
zidas de ferro existentes no Estado ternm, sido das
maiores preoccupacSeS do meu governo.

Problerna que exige estudos prolongados e ob-
servacSeS pacientes e dernoradas, ao mesmo tempo
que reclarna capital vultosiSSimO, não logrei ainda
a satisfacão de solucional-O. Por motivos indepen-
dentes da minha vontade não me pude servir da
autorizacão que me conferisteS pelo art. 2. 0 da lei
881, de 27 de Janeiro de 1925.

Os technicos ainda não chegaram a accordo
sobre a meihor solucão do nosso problerna siderur-
gico, mas, estirnulando-o e resolvendo-o, Minas at-
tingirá, em curto prazo, a sua grande finalidade
economica no seio do paiz, cujo progresso impul-
sionará corn rapidez.

Tenho procurado amparar a siderurgia nas-
cerite por varias medidas aconseihadas no mornen-
to e não ihe tenho recusado minha intervencãO jun-
to dos poderes publicos federaes. Por uma delibe-
ração recente do Congresso Nacional, essa indus-
tria está soffrendo consequenCiaS da crise dos sem
trabaiho na Europa e bern merecia qüe sua situa-
ção fosse melhor estudada.

Soffrendo os embates da concurrencia euro-
pea, terá de ceder e, quiçá, de desapparecer esse
surto de nossa independenCia. Mais tarde, quando
nos fecharem o commerCio dos apetrechos de guer-
ra, de estradas de ferro, etc., havemos de lamen-
tar nossa imprevidericia.

Não longe estão os dias da grande guerra, du-
rante os quaes nada construimOS por falta de ma-
teriaeS.Cresce animadoramente o numero de usinas
para produccão do gusa no Estado.

Continuam a funccionar corn regularidade as
usinas da Cornpanhia Belgo-Mifleira, cujo fôrno
alto, em 1925, produziu 7.824 toneladas de gusa e
927 de cimento de escoria. A Companhia concluiu
a installàcãO do fôrno Siemens-Martin, que produ-
ziu, ate 31 de Dezembro, 408 toneladas de aço e
comecoU a construir mais um fôrno alto de gusa e
urn outro Siemens-Martin.

A construcçao da grande usina de Mon1evad
não poude ter inicio, por se tornar necessario pre-
vio prolongamento do ramal de Santa Barbara,
passando pelo local onde deve ficar situada.

A Companhia Queiroz Junior Limitada con-
tinüa a manter as usinas de Esperança e Burnier.
A usina de Esperança, que produzju 9.835 tonela-
das de gusa em 1925, possue dois fornos altos corn
capacidade para 30 toneladas diarias; a usina de
Burnier, cujo fôrno alto tern a capacidade de 17
toneladas diarias, produziu 4.761 toneladas de
gusa em 1925.

A usina de Rio Acima, do Sr. Pedro Gianetti,
dispôe de urn alto fôrno cuja capacidade diana e
de 12 toneladas de gusa e tern funccionado corn re-
gularidade.

A usina Magnavacca, nesta Capital, de Ma-
gnavacca & Filhos, tern feito funccionar corn re-
gularidade o seu fôrno alto, cuja capacidade é de
13 toneladas. A producçao, em 1925, foi de 4.420
toneladas.

A Cornpanhia Nacional de Altos Fornos ter-
minou a construccão da usina de Gage, para 50 to-
ieladas de gusa por dia, podendo o fôrno traba-
Ihar corn carvão de madeira ou coke rnetallurgjco.

0 alto fôrno do Morro Grande, de proprieda-
de da Companhia Brasileira. de Usinas Metallurgi-
cas, corn capacidade para 20 toneladas por dia, es-
tá funccionando desde 1.0 de Janeiro do corrente
anno e produzindo, actualrnente, 750 toneladas de
gusa cinzento por mez.

Em Fecho do Funil, na linha do Paraopeba,
vae bern adiantada a construcçao do alto fôrno d
usina da Sociedade Sousa Noschese & Cia.

A Companhia Electro-Siderurgjca Brasileira,
appareihada corn fornos electricos para producçAo
de ferro e ago, trens de laminaçAo, fundição de aco,
acos especiaes e ligas metallicas, corn usina em Juiz
de Fóra, produziu, em 1925, 2.982 toneladas de un-
gotes e 2.711 laminas de diversos perfis.

A Companhia Electro-Metallurgica Brasilei-
ra, corn usina em , Ribeirão Preto, rnas que traba-
Iha corn minerio levado de Minas, do logar deno-
minado Morro do Ferro, no municipjo de Jacuhy,
de accordo corn o seu contracto, esteve corn os seus

A. c.-15
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altos for-nos electricoS paralysados em 1925, devi-
do a insufficiencia de energia.

São em grande numero as forj as catalãs loca-
lizdas no Estado, especialmente no Norte, onde é
mais difficil e caro o transporte.

Acha-se em adiantada construccão o fôrno al-
to ho logar denóminado 1V[und6os, no municiplO de
Oaeté, de propriedade do engenheirO Jos6 da Sil-
va Irandão. 0 proj ecto foi organizado pelo pro-
fessor Alberto de MagalhãeS Gomes, cathedratico
da Escoa dc Minas de Ouro Preto.

.PESCA
AabundanCia de peixe no rio S. Francisco .e

seus affluenteS, a pobreza da sua populaçãO ribei-
rinha e o encarecimento da vida nos municipiOS
atravessados pelo Estrada de Ferro Central do
Brasil, animou-me a organizar urn servico de pesca
na grande arteria fluvial, nos moldes por que tern
siik feito no littoral brasileirO.

Convidei, para isso, urn official de Marinha -
o commandante Armando Pinna - corn pratica
do servico, que, immediatamente, organizoU, no
valle do São Francisco, duas colonias de pesca.

Acho, além das vantagens financeiras para o
Estado e para os particulares, de grande alcance
social o srviçO dc pesca organizado. E' uma as-
sistencia efficiente e confortadora que vimos pres-
tar aos nossos pescadores sertanejoS, integrando-OS
na civilizacãOA colonia de pesca arregimenta-os, solidari-
za-os e presta-J.hes assistencia moral, intellectual
e physica.

Corn a installacäO de urn frigorifico em Pira-
pora, por iniciativa particular, resolvi auxiliar a
Central do Brasil na construccãO de vagoes frigo-
rificos, fornecendo o Estado o material isolaiTte
e outros accessórios. Espero, pois, dentro em bre-
ve, vèr iniciada a exportacãO de peixes do SAO
Francisco.

ESTACZAS HYDROMINERAES
0 teguiarnentO a que Be refere o decreto esta

dual n. 3.661, de 10 -de Agosto de 1912, pelo quai
Be regem as estañciaS hydro-mineraeS e balnea-
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rias do Estado e cujo cumprimento, no interesse
da saude publica, as leis 596, de 1912, e 613, de
1913, tornararn obrigatorjo a todas essasestan-
cias, inclusive as exploradas sem intervencao offi-
cial, carece de modificacoes em mais de um ponto.

Nao tendo ainda logrado organizar ñovo re-gulamento, 0 governo, nos novos contractos quevem assignancjo, tern procurado SUpprir as lacu-
nas que o tempo permittiunotar no decreto3.661.De accordo corn o program-ma estabelecido, tenho
procurado imprimjr aos servicos das estancjas o
cunho de estacôes de cura.

Não é impunernente que Be desrespeitam as
contraindicacoes das aguas, quer usando-as inter-
na, quer externamente.

Os insuccessos verifjcados pela inobservan.
cia dos dispositivos regulamen 5 relativos asprescripcoes medicas obrigatoiias para uso das
aguas, poderiam determjnar a desmoralizacao
completa de tao efficiente meio de cura.

Por inobservancia ou falta de prescripcao,
corre grande numero de desillusOes nos effeitos das
aguas de nossas estancjas.

Os novos contractos, subordjnando todo o uso
das aguas a prévia prescripcao medica e garantjn-do a observancia desta, ao mesmo passo que dotam
as estancjas de todos os recursos modernos de tra-
tamento pela agua, consultam melhor o interesse
da collectividade, a finalidade das estancjas e ía-
rão crescer a confianca do publico no poder cura-
tivo das nossas aguas, reduzjndo ao minimo os Ca-
SOS de insuccesso. 	 -

Poços DE CALDAS
A estancia balneo-therapica de Poços de Cal-

das estava arrendada a Companhia Mlhoramen..
tos de Poços de Caldas, em virtude do -contracto
de 24 de Dezembro de 1912 e adcljtamento de 16
de Novembro de 1916.

A Cornpanhja pleiteou perante o meu gover-
no a moratoria de 5 annos para pagamento dasquotas de juros e arnortizacao do emprestimo feito
pelo Estado a mesma e grandes prazos para a con-
clusão das obras que Be obrigara a executar na es.tancia.



1ecusei attendel-a nessas pretencôes e ii-
mitei-rne a fazer a novacão que havia sido pro-
mettida pelo meu antecessor. Exigi immediata
incorporacão ao Estado das aguas de Pocinhos
do Rio Verde e a acceitacão de clausulas perfeita-
mente garantidoraS dos interesses do Estado.

Si respeitei o compromisSo do dr. Raul Soares,
exposto na sua Mensagem de 1924, procurei, por
outro lado, armar o governo de rneios de compellir
a concessionaria a cumprir as obrigaçOes assu-
midas.

Corn effeito, pela novacão de 26 de Junho ulti-
mo, ficaram esciarecidas muitas duvidas que ha-
viam surgido na execucäo dos ajustes anteriores e
fixados prazos improrogaveiS Para a execucão de
obras, entre as quaes a reforma completa dos esta-
belecirnentoS balnearios, corn substituicão das
actuaes banheiras e a installaçAo nos mesmos de
todas as secçôes exigidas pelo art. 23 do decreto
n. 3.661, de 10 de Agosto de 1912, remodelacão do
Casino e conclusão do Palace Hotel, de accordo corn
as modificaçôes feitas pela Secretaria da Agricul-
tura nas plantas apresentadas.

Corn a novacão esperb que a Companhia possa
veneer as difficuldades corn que lucta e executar
fielthen±e o contracto.

CAXAMBU'
A estancia de Caxarnbü continua arrendada a

Empresa das Aguas de Caxambü. Na construcção
das obras a que Se obrigou, despendeu esta Empre-
sa quantia bern rnais vultosa que a prevista.

A estancia foi frequentada, ern 1925, por
9.071 veranistas; o estabelecirnento hydrothera-
pico fez 16.422 applicacôes, ascendendo a 120.473
o numero de caixas d'agua exportadas.

AGUAS VIRTUOSAS
A estancia de Aguas Virtuosas, arrenclada a

P. Salvador Oliveiras por contracto de 20 de Ju-
nho de 1925, entrou ern nova phase de actividade.
Approvadas as plantas das obras cuja construccão
compete ao concessionario da estancia, não pude-
ram os serviços ter o rapido andamento desej ado
devido as chuvas prolongadas da estação. Não ob-
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stante, o concessionario espera concluir as constr-
ccOes nos prazos ajustados.

A exportação de aguas vae-se fazendo major
dia a dia.

CAMB UQ UIRA
A estancia de Cambuquira continua arrenda-

da a Ernpresa de Cambuquira de Aguas Mineraes.
Attendendo a reclamaçOes repetidamente chegadas
a rneu conhecimento, resolvi prohibir, corn funda-
mento no decreto n. 3.661, de 1912, que a Empresa
engarrafasse agua no periodo das estaçôes, durante
as horas de major affluencia de veranistas ao par-
que das fontes.

Ao mesmo passo, indiquei a Empresa conces-
sionaria o meio de conciliar corn a letra regulamen-
tar e o bern estar do publico os seus interesses par-
ticulares.

Em 1925 foram exportadas 21.000 caixas
d'agua.

Afim de facilitar a Empresa Cambuquira de
Aguas Mineraes, arrendataria das fontes de Carn-
buquira, 0 cumprimento da obrigação regulamen-
tar de manter aberto a frequencia publica, ate as
20 horas, o Parque das Fontes, e attendendo aos
pedidos constanternente dirigidos ao governo pelos
frequentadores da estancia, resolvi mandar fazer
naquelle Parque a indispensavel installação ele-
ctrica, por caber esse onus ao Estado, de accordo
corn o contracto de 26 de Agosto de 1916.

0 material necessario já foi encomrnendado e
será assentado logo que chegue ao destino.

ARAXA'
De conformidade corn a autorização contida

no art. 18 da lei 874, de 1924, abri credito de dois
mil contos de réis Para dotar a estancia de Araxá
do apparelhamento ha muito reclarnado.

Contractei urn technico Para proceder ao es-
tudo dos terrenos e captar as aguas do Barreiro e
convidei 0 Sr. prof. Octavio Magalhaes, director
do Instituto Ezequiel Dias (filial de Manguinhos),
Para fazer o estudo bacteriologico das aguas e da
lama.

0 estudo geologico do Barreiro está bern adian-
tado, e o technico apparelhado corn o indispensavel

material, Para leval-o a born termo.
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Gracas aos trabaihos j a executados, consegulu-
se elevar de urn grau a agua de urna das fontes e
espera-se conseguir urna temperatura bastante ele-
vada que dispense o aquecimento artificial, corn
grande vantagern therapeutiCa e barateamento do
banho.

Tendo sido construido urn dreno em volta da
Area em que emergern as fontes, estas ficaram corn-
pletamente protegidas contra a pofluicão por ou-
tras aguas; as lamas foram coadas e recolhidas a
urn tanque fechado corn tela de ararne, construido
para recebel-as.

0 estudo bacteriologico das aguas e da lama
será publicado dentro em pouco.

Reputo de grande proveito a manutencão por
• parte do governo de urn technico, encarregado de
observar os effeitos das aguas e das lamas em to-
dos os doentes que procuram a estancia do Barrei-
ro de Araxá.

Dia a dia novas indicaçöes das aguas e das la-
•mas apparecem.

Depois de organizados na Secretaria da Agri
cultura a planta e orçamento do •estabelecimento
electrohydro-balneo-theraPiCo a ser levantado em
Araxá, fui pessoalmente assistir ao lançamento da
pedra fundamental do grandioso edificio, cuja con-
strucc.o, então iniciada, prosegue activamente.
Ouvi sobre as disposiçöes internas do edificio al-
guns technicos.

Tenho ainda o grato prazer de poder annun-
ciar que resolvi as ultirnas pendencias relativas a
posse dos terrenos em torno das fontes, assignando
vantajosos accordos corn os dois ultimos occupantes.

PRPJFEITURAS

Caxambi. - 0 orçamento de 1925 foi de
158:674$228, tendo a arrecadacão ascendido a
225:028$754, haverido, pois, urn excesso de .......
66:353$932. A despesa elevou-se a 214 :344$430,
tendo sido transferido para o corrente exercicio o
saldo de 17:053819.

Além de urn auxilio para completar a quantia
ernprestada e Os servicos indispensaveis, a Prefei-
tura de Caxarnbü obteve do governo do Estado c
ernprestimo de 700:000$000 para reformar o seu
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serviço de. electricidáde, de aecordo corn os pianos
já elaborados pela Seeretaria. da Agricu1tuia

Aguas, Virtuosas. Orçada a receita em .. -.
71:800$000, subirarn a 1-37:642$164 os fundos, dIs-
poniveis; a despesa., estirnada em 64,:620$000, su-
biu a 127:1,80$925, passando para o vigente. exer
ciclo o saldo de 10:466$239.

Cambuquira. Orçada em. 137: :113681, aa, re-
ceita de 1925 ascendeii a 1-90:788-$81-2; a despesa,
orçada em. 118:094$774, subiu .a 185:432$964, pas-
sando para o corrente exercicio o saldo de
5:355$848.

Afirn de dotar a villa de Cambuquira do in-
dispensavel abastecjmento de agua potavel, apro-
veitando-se Os mananciacs da Fazenda D. Clara,
adquirida pelo Estado, a Prefeitura levantou, em
1912, no Banco de Credito Real, corn garantia do
Estado, a importancia de 300:000$000 a juros ele-
va,dos.

Autoriza.do o governo a emprestar as munici-
palidades, para serviços de agua, exgottos e energia
electrica, ate 9.000:000000, a Prefeitura de Cam-
buquira foram emprestados 400:000$000, para sal-
dar o compromisso corn o Banco, o que foi feito, e
iniciar os serviços da rêde de exgottos e de refor-
ma da rêde de distribuiçao de agua, de accordo corn
os orcamentos e pianos organizados pela Secretaria
da Agricuitura.

Poços de Caldas. - 0 orçarnento de 1925 es-
timou a receita do municipio em 305:600$, tendo a
arrecadaçao subido a 411:021$968. 0 exercicio foi
encerrado corn o saldo de 9:801661.

Araxd. - A renda do municipio foi orçada em
205:000$000, tendo sido arrecadados 285:000$000.
A despesa foi de 285:000$000.

QUEDAS D'AGUA
Nos termos do regulamento baixado corn o de-

creto 6.273, de 23 de Marco de 1923, incurnbe a
Secretaria da Agricultura o estudo technico e eco-
nornico das quédas d'agua existentes no Estado e
direccAo do seu aproveitarnento.

Varios departarnentos da • citada Secretaria
cooperarn para a execuçäO dos .serviços, cabendo a
ComrnissAo Geographica. e Geo1ogica avaliar a for-
ça hydraulica das quédas e dar uma descripçüo de-
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taihada das mesmas, de modO a përmittir sëgiir
juizo sobre as condiçöes do seu aproveitamento.
Esse serviço está em andamento e a sua importan-
cia não precisa de ser exaltada.

Os srs. Ferreira, Caldeira & Cia., titulares cia
concessão da quéda d'agua denominada "Pae Joa-
quim", no rio das Velhas, no Triangulo Mineiro,
obtiveram a approvacão dos estudos technicos de-
finitivos da mesma por decreto 7.111, de 6 de Fe-
vereiro deste anno. 0 contracto de concessão da
quéda será assignado dentro de poucos dias.

•	 For decreto expedido sob o n. 6.963, approvei,
de accordo corn o parecer da Secretaria da Agri-
cultura, os estudos technicos' definitivos apresenta-
dos pela Camara Municipal de Curvello para obter
parte da cachoeira do Paraüna, no rio Paraüna, ate
cinco mil cavallos.

A concessão foi reduzida a contracto assignado
pelas partes interessadas, reservando-se ao Estado
o direito de dispôr da força excedente.

A' Camara Municipal de Oliveira foram conce-
didas provisoriamente por decreto de 29 de Setem-
bro do anno passado, expedido sob o n. 6.991, tres
auédas d'agua denominadas "Cachoeira Grande',
no rio Jacaré, em Oliveira.

O Governo Federal continua fazendo o estu-
do das nossas forcas hydraulicas mais importantes.
Em 1925 technicos federaes iniciaram o estudo
systematico do regimen do rio S. Francisco e seus
affluentes, rios Paraopeba e das Veihas; do Pira-
cicaba, affluente do rio Doce, e dos rios Grande e
Parahyba *

SERICICULT URA
O grande desastre que desabou sobre o Japão

não permittiu a continuacão das conversacöes que,
sobre a sericicultura, se vinham entretendo, corn
banqueiroS e industriaeS japonezes, pretendentes
aos favores da lei 793, de 21 de Setembro de 1920.

Continua a desenvolver-Se no Estado a cria-.
ção do bicho de sêda e a industria de fiacão e tece-
lagem desta.

Na medida do possivel, corn rnateriaes e conse-
ihos, a Secretaria da Agricultura tern arnparado
quantos solicitam seu auxilio.

Chamados por editaes os candidatos aos favo-
res da lei n. 907, de 17 de Seternbro de 1925, relati-
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va a propaganda e desenvolvimento da sericicultu-
ra, recebidas e examinadas as propostas apresenta-
das, acceitei a dos srs. C. J. Brut e José C. da
Costa Sena, como a que maiores vantagens offere-
cia. A minuta do contracto está organizada e este
prestes a ser lavrado.

For escriptura de 23 de Abril de 1918, o go-
verno do Estado cedeu ao da União a fabrica de
sêda que mantinha em Barbacena, a titulo de pro-
paganda da industria serica, sob condiçao de ser
mantida a mesma orientacao impressa ao estabele-
cimento Pelo Estado.

VINIC ULTURA
São, dia a dia, mais prosperas as condiçöes da

jndustria vinicola no Estado. Ao lado do constante
augmento da producçao, nota-se major apuro nas
qualidades do prod ucto.

?ABRICAS SUB VENCIONADAS OU FAVORE-.
CIDAS PELO ESTADO

A 15 de Outubro de 1921 foi concedida aos srs.
Faria, Pereira & Cia., proprietarios de uma fabri-
ca de banha ern Formiga, metade do premio de
50:000$000 destinado a cada uma das tres fabricas
de banha que se fundassern em diversas zonas do
Estado, de accordo corn as exigencias da lei 536,
de 1910.

Verificando a Secretaria, posteriormente, que
o estabelecjmento industrial estava muito fóra das
condiçSes de que a lei fazia depender a concessão
do prernio, não so indeferiu a pretenção daquella
firma de obter o pagamento da outra metade do
premio, como determinou providencias para ser
restituida aos cofres estaduaes a parcella anterior-
mente concedida.

A Secretaria da Agricultura está liquidando
esta q uestão.

For contracto de 24 de Abril de 1911, celebra.
do em virtude do disposto na lei 533, de 1910, o go-
verno do Estado concedeu ao sr. Christiano Teixei-
ra Lopes a subvençäo de 30:000$000 para fundar
e manter em Muriahé urna usina destinada ao fa-.
brico de formicida, que deveria ser vendida aos
agricultores por preços razoaveis. 	 - • • -
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Apurando a Secretaria da Agricultura que as
obrigacôes do ajuste não estavam sendo cumpridas
pelo beneficiado, impoz-lhe a multa. de 600$000.
Não tendo sido esta paga, providenciou-Se a co-
brança.Persistindo, ainda aggravadas, as causas
determinanteS da multa, a 23 de Marco de
1926, foi rescindido o contracto, tendo a caução re-
vertido aos cofres do Estado.

Cuida a Secretaria da Agricultura, presente-
mente, de rehaver o montante do auxilio, de accor-
do corn o ajustado.

Consoante a lei 571, de 1911, o governo do Es-
tado, por contracto de 2 de Fevereiro de 1915, con-
ëedeu diversos favores a sociedade organizada pe-
los srs. Francisco Canella e Carlos Paretto para a
fundação de uma usina destinada ao fabrico de car-
bureto de calcio, em Palmyra, corn capacidade para
produzir 4.500 toneladas annualmente. A usina
• tern funccionado corn regularidade, sendo os seus
productos muito reputados.

Em 30 de Maio de 1921, o governo do Estado
celebrou contracto corn o engenheiro Carlos Euler
e o dr. Joaquim Goncalves Ramos para installação,
em Lavras, de uma usina para o fabrico de cirnen-
to typo Portland, na fórma da lei 571, de 1911.

Está findo o prazo de 5 annos concedido aos
funccionarios para installarem ausina.

DIAMANTES
A mineracão de diamantes continua a ser fei-

ta em grande escala, em terrenos do Estado, nas re-
giöes do Norte e Nordeste, na antiga Demarcacão.

A baixa do cambio, produzindo a alta do dia-
mante, determinou grande actividade nas explora-
côes e nos negocios do mesmo.

Algumas lavras deram aos seus exploradores
resultados verdadeiramente surprehendentes.

Está sendo feita a minuta do novo regularnen-
to dos terrenos diamantinos, cuja publicacão se fa-
rá em obediencia a lei 857, de 31 de Outubro de
1923.

Espero que corn o novo regulamento grandes
capitaes sejam empregados na lavra de diarnantes,
espeeialmente em terrenos altos, nunca lavrados.
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Ate agora, são as pequenas mineraçôes que
tern dado vulto aos negocios.

Basta dizer que, regulando em cerca de 12 mu
contos a producçäo annual de diamantes nos, terre-
nos da antiga Demarcaçao, a parcella corn que con-
corre a grande mineração raramente ascende a 500
contos de réis.

Em abono da verdade devo tambern consignar
que o fracasso das grandes mineraçäes deye ser,
em grande maioria, levado a conta dos poucos co-
nhecimentos dos technicos encarregados de dirigil-
as. Mais de uma vez sommas vultosas tern sido con-
sumidas em exploraçOes de terrenos ja lavrados e
relavrados.

0 numero de lotes diamantjnos arrencjados é,
presentemente, de 305. Durante o anno foram
transferidos 19 lotes diamantinos.

A renda desses terrenos foi de 26:405500.

MANGANEZ

Continua a fazer-se re gularmente a exporta-
çâo do manganez.

Recente decreto, a que já alludi em outra par-
te desta Mensagem, regulou a fiscalizaçAo da sahi-
da do minerio, sujeito a analyse no Rio de Janeiro
por prepostos do .Estado.

0 cambio tern sido muito favoravel a exporta-
ção do manganez.

Corn a proxima publicaçao do regulamento da
lei ii. 857, de 1923, será iniciado o estudo da pos-
sança das nossas jazidas e se tornará possivel a
effectivaçao da providencia do governo de adoptar
sobre a exportaçao do mariganez - materia prima
que se não reproduz - a politica que mais conve-
nha aos interesses nacionaes, assegurando ao paiz
uma quantidade sufficiente para as suas necessi-
dades futuras.

A noticia da concessão de todo o rnanganez do
Caucaso, feita pelo governo da Russia a urn grupo
norte-ainericano, não alarmou Os flOSSOS explorado-
res de manganez, que tern os serviços perfeitamen-
te organizados e sabem que a crise que atravessa a
Russia não permittirá, tao cedo, uma exploracao
regular dessas jazidas.
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ExposlcAo PERMANENTJ

Desde 1923 o Estado vem organizando uma cx-
posicão permanente de suas riquezaS mineraes, de
todas as variedades de suas madeiras, bern como do
outros productos provenientes da lavoura e da in-
dustria. A exposicão está funecionando, proviso-
riamente, no Collegio Arnaldo.

DiversaS e variadas são as colleccôes que so
acham expostas aos visitantes, sobresahindo uma
de pedras córadas, de outras de subido valor, e di-
versas colleccôes de madeiras.

A exposicãO permanente está prestando reaes
servicos, entre outros o de ser a fornecedora de
mostruariOs para diversas exposicôoS no paiz e no
extrangeirO.

E' assim quo, recentemente, forneceu uma boa
colleccão de amostras para a escola "Mello Vianna",
em Cruzeiro, Estado de São Paulo, bern como urna
colleccão completa do minerios, rochas, etc., e outra
do amostras de madeiras para exposicôeS em con-
sulados europeus, a pedido do Governo Federal.

A essa exposicão pretende o governo annexar
urn museu, para o que vae preparando e recebendo
os elernentos necessariOS.

Não estando ainda officialmente aberta, posto
que franqueada ao publico, é do esperar que, urna
vez inaugurada e regulamentada, augmente o seu
raio de acção, já promovendo meios do interesSar
os agentes executivos no sèntido de a enriquecerem
corn especimenS novos, extrahidos ou encontrados
em seus municiPiOS, já fazendo da mesma urn cen-
tro de objectiVacãO de nossas possibilidades e rique-
zas naturaeS, exploradas ou não, de modo quo cada
visitante, nacioflal ou extrangeiro, que a percorra,
forme juizo claro dos nossos recursos. Cada muni-
cipio é alli representado por urn rnappa corn as con-
figuracöeS do terreno, divisas, estradas, etc., a
prova material do seu progreSSO na lavoura, nas in-
dutriaS, nas riquozas de seu solo e do seu subsOlo.

ESTATISTICA GERAL
Nào obstante o proposito que me animava, e

quo vos annunciei na anterior Mensagern, so agora
poude o governO ultirnar o regulamento do Servico
deEstatistiCa Geral, quo pretendo decretar em bre-

yes 'dias, do accordo corn a autorizaçao contida mi
artigo 2. 0, n. II, da lei n. 820, de 26 de Setembro
de 1921.

Aproveitando, cuidadosamente, a experieneja
coihida pelo Serviço, corn a organizaçao provisoria
quo Ihe foi dada pelo meu antecessor, a rogulamon-
tação elaborada, sobre ostabelecer da meihor fórma
possivel a collaboraçao do orgam estatistjco esta-
dual corn os servicos estatisticos da União, assen -
tou, como disposiçaes fundamentaes: a selecção do
pessoal, em todas as categorias, rnediante concurso;
a collecta da quasi totalidade dos dados a coordo-
nar por urn processo directo, ou seja o do indaga-
ção pessoal por agentes do Estatistica; a institui-.
cão do orgams inforrnatjvos locaes (corresponden -
tes o cornmissOes do ostatistica), nao sómente ido-
neos, mas permanentes; a coordenaçao methodica
e regular, pelo orgam do Serviço de Estatistica, não
sO dos factos physiographjcos e sociaes quo se p0-
dem traduzir em algarismos o eschemas, sinão am-
da de todos aquelles cuja systematizacao seja de
interesse para o estudo ou para a direcçao da corn-
munhAo politica do Estado, entre os quaes pela sua
importarfja merece ser destacado o da actividade
administrativa dos municipios.

A demora, entretanto, da re gulamentaçao do
que venho tratando, não prejudicou praticamente
o impulso de organizaçao da estatistica ostadual.
o programma que a esta se havia tracado continuou
a executar-se corn a major actividade. Do Annua-
rio Estatjstjco - repositorjo basico de informa-
cOes ostatisticas sobre o Estado - foram divulga-
dos mais o 2. 0 o o 30 volumes, dedicados respectiva.
monte a situaçao dernographica e a economica, de-
vendo o 40 e ultimo, roservado ao estudo da situa-
cão social, administrativa e politica, apparecer at
ofim do meu governo. No mesmo prazo deve co-
meçar a distribuiçao dos dois volumes do Atlas
Chorographico Municipal, .sendo de esporar quo
tarnbem fiquem concluidos os dois trabalhos carto-
graphicos de que o Serviço fôra incumbido - a
carta geral, physica e politica do Estado, e o mappa
didactico para uso das escolas mineiras.

Foi preparada ainda, e já se acha no prélo,
uma util collectanea de informaçaes sobre a nova
divisão territorial, trabalho que se intitulou "Divi-
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são administrativa e judiciaria do Estado de Minas
Geraes", tendo por objecto a "exposicão e analyse
estatistica, em confronto corn a antiga organiZacãO,
dos quadros em vigor a 1. 0 de Janeiro de 1926, decor-
rentes, respectivamente, corn algurnas modificacöes
posteriores, das leis n. 843, de 7 de Setembro de
1923, en. 879, de 24 de Janeiro de 1925".

Estão ainda em via de elaboracãO, sendo que
alguns delles já quasi concluidos, os seguintes tra-
baihos: 0 Bolêtini 	 Mu-
nicipal; os quadros para os sub sequentes volumes
do Annuario Estatistico, referentes aos annos de
1922 a 1925; a systematizacãO das divisas inter-
municipaes e inter-distriCtaes, e a compilacão dos
nurneros relativos (rnédias, taxas, etc.), deduzidos
de estatisticas mineiras ou para uso dellas.

Em resumo: corn tal acervo de trabaihos já
executados ou em andarnento; corn a larga distri-
buição de suas publicacôeS, cuja procura dia a dia
se vae tornando major; corn o pessoal experimen-
tado de que dispôe, e corn a meditada organizacãO
de que se vae ver definitivamente dotado - acre-
dito que o nosso Servico de Estatistica Geral possa
attingir plenarnente os seus elevados fins, contri-
buindo de modo efficaz para o progressO da terra
mineira.
COMMISSAO GEOGRAPHICA E GEOLOGICA

A Commissão GeographiCa e Geologica, cujo
objectivo principal é o levantamento da carta do
Estado, vern proseguindo corn regularidade seus
trabaihos de carnpo e de escriptorio, já tendo exe-
cutado boa parte do servico.

A triangulacãO e o levantamento topographico
se fazem actualmente nos municipioS de Queluz,
Ouro Preto, Marianna, Alto Rio Doce, Rio Casca,
Manhuassü, Carangola e Ponte Nova, tendo ficado
concluidoS os.trabalhos de campo referentes as fo-
ihas de Ubá, Remedios, Muriahé, Cataguazes e
Alérn Parahyba. Foram, no anno findo, publicadas
as foihas de Juiz de Fóra, Palmyra e Itajubá. Ele-
va-se a,19 o numero de folhas pubilcadas.

A comrnisSão tern prestado valioso auxilio
questão de lirnites inter-mufliCiPaes, dando inf or-
maçôes sobre as divisas de Prata corn Uberaba e
Uberabinha, de São João Evangelista corn Sabi-
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nopolis, de Tiros corn Patos e Joao Pinheiro, e de
Dolearina corn Estrella do Sul e Santa Rita.

A comrnissão mantem duas turmas, corn pes-
soal pratico, para a perfuraçAo de pocos tubulares.
Uma dellas perfurou urn pogo em Lagôa Santa, pa-
ra o Estado, e outro em Barbacena, para particula-
res. A outra turma está terminando a perfuraçao
de alguns pocos para a municipalidade de Monte
Santo..

sERvlco METEOROLOGICO
Annexo a Cornrnissão Geographica e Geologi-

ca, o serviço meteorologico continua a ampliar a
rêde meteorologica do Estado, meihorando os ser-
viços já feitos e levando aos rnais longinquos pontos
do territorio mineiro os postos thermo-pluviometri-
cos, auxiliares efficientes da nossa lavoura.

Foram rnontados, no anno passado, os postos
de Espinosa, Itarnarandyba, Ponte Nova, João Pi-
nheiro, Monte Carmello e Porto Real, e installado
urn posto de segunda classe em Cambuquira.

0 servico hydrometrico continua corn boa
orientacão, tendo sido installado urn posto a mar"
gem do rio São Francisco. Pretendo neste anno
cornpletar o serviço sobre essa grande arteria flu-
vial, corn a montagem dos postos hydrometricos de
São Francisco da Abbadia e do Paraopeba.

0 serviço continua a publicar as informaçôes
decadaes sobre o estado da lavoura, bern como o
boletirn mensal climatologico, dando a variação dos
elementos meteorologicos em relaão as normaes.

As despesas corn a Commissão Geographica e
Geologica, no ultimo exercicio, foram de ......
241:536$177, e as corn o Serviço, Meteorologico
156:564$439.

MELHORAMENTOS MUNICIPAES
Pelo decreto 3.195,  de 17 dé Juiho de 1911, o

governo creou uma commissão technica especial
para se encarregar do estudo das obras de sanea-
mento e meihoramentos municipaes. Essa commis-
são funccionou ate 1914, quando, pelo decreto 4.289,
de 5 de Dezernbro, e por motivos de economia, o
governo resolveu . extinguil-a e passar os serviços
a. serem . executados pelos orgams normaes da Se-
cretaria da Agricultura. 	 .- -
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Qtiando assumi o governo, movido pela uti1
dade dos emprestirnos as Carnaras, estimulantes de
fontes adormecidas e de vitalidade aos municipiOS,
pedi ao Congresso nova autorizacãO para esses em•
prestimos. Votastes, entäo, a lei 881, de Janeiro
de 1925, autorizando o Executivo a despender nove
mil contos para tal fim, tirados do saldo disponiveL

Cessadas as causas financeiras que extingui-
ram a eommissãO de meihoramentOS e tendo em
conta a vantagem da intensificacão dos servicos
corn os novos emprestimos, resolvi, pelo decreto
7.081, de 13 de Janeiro deste anno, restabeleCel-a

Da verba destinada a esses auxilios rnünici-
paes toram requisitados, de accordo corn os servi-
ços já executados, 3.074:889592, £ 2.082-8-4 e
34.784,50 francos.

Ainda näo submetterarn a approvacãO do go-
verno os projectos de meihorarnentos, de accordo
corn a lei, os municipiOs de Além Parahyba, Area-
do, Barbacena, Contagem, Diamantina, lndayá,
Paracatü, Pequy, Santa Quiteria e Theophilo Ot
toni.

Já se acham em execucão as obras de meihora-
mentos nos outros municipiOs.

Dos emprestimoS obtidos em 1921 e 1922, estão
em execução as obras dos municipios de Turvo e
Queluz, näo tendo sido ainda apresentados os pro-
jectos relativoS ao rnunicipio de Patos.

AGRICULTURA
A lavoura continua a prosperar auspiciosa-

mente, apesar da crise commercial, pois ainda é
satisfatoria a remuneracãO obtida pelos productos
agricolas.

No meu governo procurei dar rernedio aos
veihos males da riossa lavoura: a) falta de trans-
portes; b) falta de bracos; c) falta de credito;
d) falta de ensiflO agricola.

Cuidando das vias de colflmunicacão e de trans-j
portes corn a abertura de estrada g de ferro e de
rodagem, do apparelhameflto das vias ferreas e da
navegação fluvial, penso ter dado grande impulso
ao nosso desenvolviflielito agricola. No meu enten-
der, o mais valioso auxilio que podia pretar a05
agricultores do meu Estado era levar, por dentro de
suas terras e ao cozacão de seus villarejos, boas es-
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tradas de rodagem que Ihes fossem buscar nos eel-
leiros a producção agricola.

NAo faltam ao nosso lavrador a coragem para
o trabalho e a intelligencja para rapidamente ap-
prehender os imodernos ensinamentos agrarios.
Capacitei-me de que não póde haver major calumnia
que a pecha de indolencja corn que tentam, muitas
vezes, diminuil-o. AM estAd a attestar-Ihe o tra-
baiho os quatrocentos annos de lucta para a fixaçao
ao solo, consegujndo, exclusivamente corn esforço
proprio e admjravel tenacidade, enfrentar, corn ga-
Ihardia, as inclemencjas da natureza e crear, por
todos os recantos, centros admjravejs de progresso
e de civilizaçao. A nossa dirninuta producçao
agricola nao ihes desabona a for ça do trabaiho.
flistante dos centros consumidores, sem meios de
transportes, desde que a producção ihe deu para a
familia e para pequenas compras no arraial proxi-
mo, para que fazer o amanho de major area e plan-
tar mais ? Seria para ter a displicente satisfação
de deitar fóra o excesso da colheita sern preço e
sem procura ? Grave injustiça se faz aos grandes
e abnegados luctadores do hinterland brasilejro,irrogandose 5 a pecha de preguiçosos e invali-dos.

Não. São simples' elementos vencidos pelo de-
serto e hibernados ate que recebarn o sopro esti-
mulante e sadio da civilizaçao - pelos meios de
transporte, pela instrucçao e pela hygiene.

Visitern os censores das avenidas a grande ar-
teria do S. Francisco e hão de verificar que so-
mente o espirito de sacrjfjcjo sem limites alimenta
aquella boa gente valorosa, pura e forte. Hão de
convir em que so urna organizaçao rija é capaz de
affrontar a corpo semi-nil, a canicula, - não du-
rante as oito horas dos civilizados, mas desde o
amanhecer ate o entardecer, arrastando, corn pe-
sados varOes aos peitos, barcaças carregadas, corn
urn esforço de titans, alimentados a peixe, rapadu-
ra e farinha, sempre satisfeitos e cantando 	 enão conspiram, nem furtam.

A' margern dos rios, nos portos, verifiquej
mercadorjas ao desabrigo e sern fiscaes!

Corn transportes rapidos e baratos, integrado
o homem nos modernos processos de agricultura,
não ha duvida que as nossas terras variadas e fer.

A. C. 16
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teis nos darão logar de assignalado destaque na
produccão agricola do Brasil.

ENSINO AGRIGOLA
Temos feito chegar a todas as zonas a assis-

tencia do Estado, fundando institUtOS e aprendi-
zados agricolaS, subvenciOflafldo escolas, estabele-
cendo fazendaS-mOdelo, campoS de experimefltacäo
e levando aos mais remotos sertöes, as fazendas
isoladas, o ensino ambulante agropeCUari0. 0 exi-
to alcancadO por esse ensino systernatizado verifica-
se na compensadora frequenCi a dos jnSt jtUtOS, al-
guns dos quaes estão a exigir major espaco para
comportar pedidos de internacão.

INSTITUTOS
Nos tres instjtutos mantidos pelo Estado

"João Pinheiro", "B. Bosco" e "Bueno Brandäo"
installados respectiVarnente em Bello Horizon-

te, ltajubá e Estevarn Pinto, o Estado mantérn uma
matricUla de duzentos e quarenta alumnos.

o "João pinheiro", o mais antigo estabeleci-
mento de ensino agricoia, voltou a ter as officinas
onde fosse, tambern, ministrado aos alumnos urn
officio. Para isso, fez montar convenienternente
officinas de ferreirO, funileiro e sapateiro, gastan-
do a importancia de 17:969010.

o restabelecimeflto do ensino profissional foi
uma medida util, porque o Instituto é frequentado
tambem por alumnos das cidades, meninos que nãö
vão para os campos, terminado o seu curso. Pre-
cisava, pois, appareihal-os para o trabaiho na ci-
dade, ensinando-Ihes urn officio ao lado do ensino
agricola, que continua a ser a base do estabeleci-
mento.

A despesa total desse Instituto, no ultimo
exercicio, foi de 213:443$611, sencto 48:656$000
corn o pessoal effectivo e contrattado, e ........
164:787$611 corn o custeio. A renda foi de......
5:953$030.Duranté o anno findo internaram-se quatorZe
educandos e foram excluidos quatorze.

0 Instituto D. Bosco, rnodelar estaL)elecimen-
to, situado em Itajubá, no Sul de Minas, comporta
60 educandos. Das suas cinco officinas têrnsahido

'alumnos perfeitarnente habilitados para a vida
pratica. No anno findo, ficaram conclujdos os edi-
fjcios destinados a enferrnarja e rouparia; foram
feitos meihoramentos nas pocilgas, dorrnitorjos,
officinas e em todas as installacSes.

No ultimo exercicjo, a sua despesa foi de..
182:413$000, sendo 24:396$000 corn pessoal effe-
ctivo e contractado e 158:017$000 corn o custeio.
Houve, no anno passado, 16 internacoes e 14 ex-
clusSes.
• 0 Instituto Bueno Brandão, em Mar de Hes-panha, tern uma lotacao de 45 alumnos, podendo
comportar, brevernente, 60. Já foi dada autoriza-
cäo para meihorarnentos, adaptandose o antigo
posto zootechnico para dormitorios. A sua despe-
sa no ultimo exercicio foi de 73:984$000, sendo
26:742$500 corn 0 pessoal, e 47:241$500 corn o
custeio. No anno passado, entraram 11 educandos
e sahiram 11.

APRENDIZADOS AGRICOLAS

Creados para distribujr ensino pratico aos
rnenbres desamparados, os aprendjzados agricr)las
tm dado optimos resultados, já tendo formado urn
born exercito dc bracos para a lavoura, adestrados
no maneo dos mais modernos instrurnentos agra-
rios.

Mantemos quatro aprendjzados agricolas: o
"Borges Sampaio", em Uberaba, o "José Gonçal-yes", em Ouro Fino, o "Barão de Camargos", em
Ouro Preto, e o "Carlos Prätes", em Itambacury.

No aprendjzado "Borges Sampaio", além das
reformas que rnandej executar em 1925, ha nova
autorizacão para arnpliacOes que, sem duvida. o
tornarão urn estabelecjmento modelar. Comporta.
rá, depojs disso, 70 educandos. No ultimo exerci-
cio, a despesa foi de 116:277$900, sendo de......
22:3185000 corn o pessoal, 56:235$ corn o custeio
e 37:7245900 cmn obras.

o aprendjzado "José Goncalves" tern Jogar
para 45 rnenores. A despesa foi de 118:135$642,
sendo 4:200$000 corn o pessoal e 113:935$642 corno Custejo

o aprendizado "Baräo de Camargos" corn-
'POrta 50 alumnos. Situado em terrenos de 0ur



246-
Preto, cultiva-Se ali o chi corn resultados satisfa
torios. Opinarn entendidos que esse producto é
igual ao que importamos da India, por preco tao
elevado. Ha nesse aprendizado 100 .000 pés de
chá, (Jas qualidades Asarn e Chineza. As despesas

de 92 :15 	 sendo
110 ultimo exercicio foram 	 98150, 
13:832$200 corn o pessoal, e 78:326$950 corn o
csteio.0 aprendizado "Carlos Prates", alérn da sib-
vencão de 10 :2005, recebeu mais 5:702$300 para
pagameflto de urn mestre de cultura e urn auxiliar.

FAZENDASMOI2O
A fazendam0d0 cia Gamelleira continua a

prestar excellefltes servicoS comO escola agricOla
pratica para os lavradores que queiram melhorar
seus conhecirflefltos da agricultUra moderna.

Além disso, distribUe sernenteS seleccionadas,
fornece porcos de raga aos criadoreS do Estado e
é o centro do nossO serviço de monta. Nos seus
campoS de cultura, corn uma area total de.
324. 000 ms.2, trabaiham, mediante rnodico sala-
rio, os educandoS do Instituto João Pinheiro. Du-
iante o anno findo a despesa da fazenda fol de...
38:945$237, e a receita de 17:992$700.

Organizada em 1924 na estacãO de Larnouflier,
E. F. Oeste de Minas, a Faenda Diniz, nesse
mesmO anno, já fornecia a Secretaria da AgricUl-
tura e aos lavradoreS vizinhos mudas de essenciaS
florestaeS, arvores fructiferaS, além de regular
pro duccao de cereaeS.FuncciOflam ahi urn campo de experiencias
agricolas, urn horto florestal e seccöes de agricul-
tura easericicUltur a corn regular plantio de arno-

reiraS.
AnnexO existe urn posto de prophylaxia rural,

para o combate de opilacãO e de malaria, tendo si-
do attendidas ate o rnez de Novembro de 1925 mais
de 1.0o0 pessoas. As despesaS cia fazenda, no ul-
timo exercicio, foram de 35:7919480.

CAMPO DR FUMO

Estabelecido na fazenda do dr. Levindo Coe-
iho, em Ligacão, em zona de larga cultura de fumo,,
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esse campo, além de fornecer sementes selecciona-
das, ministra o ensino pratico dos mais adiantados
processos de cultura e dá a conhecer aos fazendej-
ros as mais preciosas qualidades que ha nos mer-
cados. Já se acham plantados ali cerca de 50.000
pes de fumo das seguintes variedades: Virginia,
Virginia Amarella, Kentucky e Herzegovina,

ENSINO AMBULANTE
0 Estado tern organizado serviço ambulante

corn dezeseis mestres de cultura e oito auxiliares,
espalhados pelas zonas do Norte, em Santa Maria
de Suassuhy e Virginopolis; Nordéste, em Inconfi-
dencia; Oéste, em Patos, Conquista, Araxá e Fru-
ctal; Sul, em Born Successo; Central, em Itapeceri -
Ca; Sudeste, em Ubá, além de outros que, embóra
na Secretarja, estão sempre em commissão nas di-
versas zonas do Estado. Esse serviço tern dado ex-
cellentes resultados. 0 mestre de cultura ambu -lante, obrigado a visitar mensalmente as fazendas
da zona a que serve, além de ensinar aos lavrado-
res conhecjmentos praticos de a gricultura, está
sempre vigilante contra todas as epizootjas que
possam contamjnar os rebanhos.

Municipios onde, ha poucos annos, não se co-
nhecia urn arado, tern actualrnente suas terras Ia-
vradas pelos mais modernos appareihos de agri-
cultura. Em 1925, foram visitadas 313 fazendas
e distribuidas instruccoes impressas sobre o pre-
paro do solo, semeaduras, tratos culturaes, colhei-
tas, enxertos, irrigaçao, manejo de machinas agri-
colas, banheiros carrapaticidas, estrumejras e si-
los, drenagem, estabulos, vaccinas, etc.

ESCOLA SUPERIOR DR AGRICULTURA E
VETERINARIA

Pretendo inaugurar ainda no meu governo a
Escola Superior de Agricultura e Veterinarja de
Viçosa, para cuja conclusAo faltam apenas o mo-
biliario e algumas casas de operarjos.

Tratando-se de urn estabelecjmento destinado
a exercer a mais larga influencja na rernodelaçao
da nossa agricultura, bern se póde avaliar o cui-dado que tern posto 0 governo na sua .organizaçao,
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afim de que não sejam desmentidas as esperan-
ças que a Escola vem despertando.

Não tern sido facil assentar definitivamente
a organização desse estabelecimentO de ensino
agricola.

0 illustre professor americaflO, dr. Peter Hen-
ry Rolfs, contractado especialmente para orientar
a sua fundacão e dirigir a Escola, so ultimámente,
em Abril deste anno, apresentou ao governo o es-
boco do regulamento onde, a par de muitas ideas
novas e dignas de todo applauso, figuram algumas
disposicöes que merecern major exame e discussão.

Tendo o dr. Rolfs feito uma viagem aos Es-
tados Unidos, a servico do Governo Federal, so
agora, depois de seu regresso, poderá o governo
terminar o estudo da materia, afim de publicar o
Regulamento da Escola, o que espera fazer em
breves dias.

Posso desde já adiantar que o ensino minis-
trado na Escola,serd facilitado a alumnoS corn
quaiquer gráo de instruccão, exigindo-se-lhes ape-
nas o attestado de approvacão primaria, e sempre
corn caracter pratico.

Não me parece opportuna a abertura dos cur-
sos superiores. As necessidades actuaes do Esta-
do reclamam o preparo de urn enorme exercito de
trabaihadoreS ruraes, munidos de conhecimentos
medios de agricultura. Não desiembro jamais a ii-
cão de Latino Coelho, pondo em confronto as na-
côes que se empenham no ensino das classes pri-
vilegiadas e descuram a educacão popular: "As
nacöes, onde a energia do pensamento se monoPo-
liza em alguns cerebros anormaeS e monstruosos
pelas suas. extraordinarias faculdades, são como as
planicies aridas do Egypto, nas quaes a artificiosa
constructura das pyramides gitanteas surge dos
pianos escaivados, onde mai desponta rara e em-
murchecida a rasteira vegetacão."

Seduz meu espirito, no momento, uma grande
plebe instruida e menos doutores de agricuitura.
Aquelia concorrerá para a prosperidade da econo-
mia geral mais efficienternente, porque não se can-
didatará a empregos publicos e voltará aos campoS,
ao inverso destes que pretenderão fazer agricUitu
- ra rhetorica nos grandes centros. Mais tarde e a

nedida que o .estabeieciiflento preparar seus aiu
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mnos nos curSos inferkres, serdo installàdos tS SU-
periores para forffiacão de professores.

0 ensino será dado em cursos elementares ) me-
dios, superiores, de especializaçao, breves por cor-
respondencia, por informaçöes pessoaes, por publi-
caçôes em livros, foihetos e artigos em jornaes e
por excursöes do pessoal technico da Escola.

-As obras da construcção do estabelecirnento
tern sido feitas corn todo o capricho. No edificio
principal, elegante e amplo, ficam localizados os sa-
lôes das aulas. Além desse predio, ha a residencia
do director, deposito para machinas insecticidas,
abrigo para machinas agricolas e instrumentos, vi-
veiro, estabulo para bezerros, deposito de forra-
gens, cocheira para muares, leiteria, deposito para
alimentação aos porcos, pocilgas, estabuio para
grandes e pequenos anirnaes, abrigo para instru-
mentos cirurgicos, deposito de alimento para ani-
mas doentes, celleiros e deposito de milho.

No ultimo exercicio, as despesas corn a escola
attin giran-i 960:426$835.

Espero, porém,. que Os gastos feitos corn a Es-
cola de Vicosa serão fartamente cornpensados.

Apesar de ainda não estar installada, já vao
sendo lavrados os campos da Escola. 0 campo ex-
perimental e de observaçSes, dividido em lotes de
10 x 84, foi roçado e cultivado pelo systema mais
moderno. Para experiencia, foram nelles plantados
algodão, arroz, batatinha, batata doce, varias qua-
lidades de arvores fructiferas e mudas de eucaly-
ptos, cedro, pairneiras e citrus, tudo sem adubo e
corn optimo resultado.

0 rnobiliario está sendo construido nas pro-
prias officinas de serraria e carpintaria da Eiscola,
sob a direcção do dr. J. C Bello Lisba.

ESTABELECIMENTOS SUB VENCIONADOS
0 Estado subvencionou, no urtirno exèrciciô, a

Escola de Engenharia desta Capital, corn 50:000$;
o Instituto Electrotechnico de Itajubá,- corn .
35:000$000; a Escola Dom Bosco, de Cachoeira do
Campo, corn 15 :0005000; a EsoIa Agricola de La-
vras, corn 10'000$000; a Escola Mineira de Agro-
nomia e Vetérinaria, corn 10:000$000; o Aprendiza-
do Agricola do Gymnasio Leopoldinense, corn
3:600$000; o Collegio Agricola de São Frahcisco,
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a E
em Conceicã 	 cornO, corn 3 :6OOOOO 	

scola ProfisSio

nal Pelfini Moreira, em 
PoUSO Alegre

2.500000; C 
Aprendizado Agricola Eduardo Ama-

ral, corn 3:000000.
DEFESA DOS CAFEZAES

0 governO de Minas, assim que soube do ap-
parecimento do stephafl0de1'e5 coffeae" n05 ca-
fezaes pauliSta5 causador de tantOS males a lavOU-
ra daquelle Estado, tomoU providencias energicas
Para urna segura vigilancia das nossaS fronteiras,
expedindo varioS technicos Par

os municiPios do
Sul. Já tinha tornado essas provideflCs prelimiflaia
res quando, attendendo ao appellO do Conselho Su-
perior de DefeSa Agricola, em Abril de 1925, firmei
corn a União accordo Para o estabelecjmento desse
servico de defesa neste Estado. Pelo accordo, assumi

O 
ëornprOmisso de nomear e pagar oito techfliCos,

e a União, seis superintenden0 e fiscalizafldo ella
o servico, sob a orientacão technica do InstitUto

iologic0 de Defesa Agricola.
Os noS5OS techfliCo5, Para se aperfeic0am na

materia, foram ao Rio e São Paulo, onde visitaram
Ino stituto BjologiCo, o campo de repasSes, as cama-

ras de expurgo e variaS fazendas atacadas do mal.
Para rnaior efficieflcia do cambate a Iraga,

o EstadO foi dividido nas seguintes zonas, fican-
do a superinteencia co, séde em GuaxuPé Nor-
re, Matta, Central, Oéste, Rêde SulMiflei1'a, Sul
e riangUlo. A Matta e a Rêde SulMineu1 foram
Subdi\Tididas em duas regiOeS.Não se verificou, felizmentC o appareCimehi
to da broca nos cafeZaes mineiros.

Entretaflto, os nOSSOS funcelOparios aprOVei-
taram a occasiãO e deram combate efficaZ a diver-
sas pragaS que atacaVam arvoreS fructif eras, le-
gumifloSaS cereaes, etc.Afastada a possibilidade de invaSão do tern-
torio mineiro pela praga, julguei dispenSavel a
manuteflcao de urn servico especial de defesa do
café, que podia ser perfeitarne11te executada pelo
servico ordinario de defesa sanitania vegetal.

Fez-se assirn economia Para os cofres publicoS,
sern preiuiZo da vigilancia Para impedir a intro-
duccão do mal em riOSSOS cafezaes.
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0 Serviço de Defesa Agricola foi extincto a
31 de Dezembro ultimo e corn ue gastou o Estaclo
a importaneja de 51:815$80' 8.' 

SEE VIço DE ALGODAO
0 accordo celebrado entre o governo da lJnião

£ o Estado de Minas, em 16 de Agosto de 1924,
ja vae produzindo salutares effeitos. Acham-se
installado e em pleno funccionamento fazendas de
sementes em Uberabinha e Rio Branco, a estaçao
experimental de Sete Lagôas, o campo de coope-
racão de Cataguazes e a estaçao de expurgo de
sementes nesta Capital.

Corn as providencias postas em pratica por
esse serviço, muito se ha de esperar da nossa pro-
ducçao algodoeira, já que a natureza nos reservou
zonas verdadejramente admiraveis, abrangendo
Areas enormes, principalmente no valle do rio S.
Francisco e seus affluentes. 0 de que precisavamos
já estamos fazendo: coordenaçao dos serviços, dis-
tribuiçao larga de sementes expurgadas e escoiha
de padröes de accordo corn as zonas em que devem
ser cultivados. 0 serviço, como está sendo feito,
apresenta vigilancia efficaz contra as pragas, fis-
calizaçAo do trabaiho dos descarocadores e pren-
sas e organizaçao de estatistica de producçao, corn-
mercio e industria.

Procurando a cooperação do Governo Fede-
ral, dei-lhe duas . fazendas, das quaes uma no mu-
nicipio de Pedro Leopoldo, e outra no de Viçosa
para installaçAo de urn campo de sementes e de
urn aprendizado Para menores.

MACHINAS AGRICOLAS
Os conhecirnentos levados as zonas distan-

les pelo nosso ensino ambulante agro-pecu..
ario daniam pouco resultado sern o grande auxilio
que o Estado presta ao fazendeiro, fornecendolhe,
pelo preço do custo e sem despesas de transporte, as
machinas agnicolas necessarias. Nos longinquos re-
cantos onde se localizam os nossos homens rusticos,
tudo se ihes torna difficil e, no meio, passado o
mestre de cultura, não ha mesmo quem ihes dê os
modos de adquirir essas maehna; deseonhecem as
casas corn que devem tratar e, não raro, os quo



Adubos

Anno
Kilos 	 Val 	 Latas

	

1923... 2.200 1:03( 	 741

.1924... 57.56723:32:

'1925...185.460151:960$2001 4.1

Valor 	 Kilos 	 Valor

:964$000 14.485 22:149$000

:2000O022.700 31 :922000

:80*0021.324 30240$000

Formicida 	 I	 lnsecticida
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mais se atrevem, cáem nas mhos de intermediarios
pouco escrupulosoS. 0 Estado tern, pois, o dever de
it ao fazendeiro, levar-Ihe a machina agricola, p
preços razbaveiS, ensinar-ihe o manejo e preparar
por novos proceSsOs a primeira sernenteira. 0 mes-
tre de cultura the ensina tudo isso e, mais, o enca-
minha a Secretaria da Agricultura, onde elle ob-
terá por preco justo, sem despesa de frete em es-
trada de ferro, o instrumento agricola indispeuSa-
vel, corn a garantia de sua perfeicão. 0 preco por
que o Estado lhe.vende os instrumefltos de lavoura
é Para o fazendeiro muito compensador, porque o
governo compra a dinheiro e em grandes por3es.

Corn esse auxilio efficaz, posso affirntar que
não exlste municipio mineiro onde não hajam sido
introduzidos ainda instrumentos de lavoura meca-
nica. Prevejo, Para breves tempos, o termo da la-
voura rotineira, quando, rasgado todo o solo de
ëstradas, pudermos transportar aos mais asperos
confins sertanejoS as pesadas machinas modernas.

Em 1925, o Estado adquiriu 1.892 machinaS,
comprehendendo arados, grades e serneadeiras, no
total de 367:293$700; corn a acquisicãO de enxadas,
foices, carros modernos Para bois, peças Para ma-
chinas e outras ferramentas, gastou 119:194$900.

Foram introduzidas 1.623 machinas agrariaS e
engenhos de canna no valor de 326:207$900; 7.984
enxadas e ferramentas agrarias, no valor de .....
51:420$200; 3.552 peças Para machinas diversas,
por 24:100$800; oito carros de bois e quatro pares
de rodas, por 12:539$600.

Adubos. - A mesma facilidade que propor-
cionamos aos agricultores Para acquisicão de
machinas, damos-ihe relativamente adubos, insecti-
cidas e sementes. E' preciso que levemos ao agri-
u1tOr a convicção de que não ha tetras estereis,

•pois é pela falta deses conhecimefltos que vemos
tanta g terras aproveitaveis ëffi abandoflo completo
e outra g a produzir urn terço do quo devia dar. Paiz
noo e ainda corn tantas legnas despovoadaS, temos
empre a fascinacão do desconhecidO, a attraccão

das florestas virgens, o delirio das derrubadas.
0 governo tern sabido. nesse assumpto, levar

aos agricultores, além dos esciarecimentos dos seus
techniCOs agricOlas a propria niate1ia fertilizanth
da twra, fornecendo-ihes adubos chitnicoS de exito
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comprovado. Assim, no decorrer do anno passado
foram adquiridos 85.460 kilos de adubos chirnicos
no valor de 51:960$200, e foram distribuidos, em
igual periodo, 90.518 kilos, na irnportancia de......
36:327$120.

Insecticidas. - 0 cornbate a saüva e a insectos
damninhos a lavoura tern sido preoccupacão do go-
\ erno, que exerce contante e severa vigilancia nas
culturas do Estado, e fornece, pelo preco do custo
e corn transporte gratuito, formicidas e insecticI-
das de real efficacia. 0 esforço, nesse assumpto,
tern se feito sentir em todas as zonas do Estado,
onde as pragas apparecidas tiveram combate prom-
pto e definitivo por technicos convenientemente
aprestados.

Em 1925, adquirimos 4.198 latas de formicida,
no valor de 20:803$500, e 20.324 kilos de insectici-
das, no valor de 30:240$000.. Distribuirnos, no mes-
rno periodo, 17.432 kilos de insecticidas.

0 quadro que damos abaixo bern traduz os nos-
sos esforços a favor do agricultor mineiro, no auxi-
ho a fertilizçao do solo e combate aos inimigos da
avoura.

Sernentes. - Corn o fim de facilitar a acquisi-
ção de sementes seleccionadas pelos layradores,
Estado as distribue gratuitamente em pequerias
quantidades e ao preco. do custo Para major porção,
sern despesas de traiasportes em estrada de ferro.

.Esse serviço, antigarnente a cargo da Fazenda da
Gamelleira, onde existe uma machina seleccionado-
ra, voltou a set feito pelá Directoria da Agricultura.
A distribuição Se faz corn o major. cuidado. As se-
mentes são previamente examinadas, sendo, em . a!-



	

Fornecimento 	 Recoihinientos 	 Saldo

	

1:1 01 $400 	 - 	 1:101$400

	

66:621$3r0 	 17:49SCO0 	 49:123$300

	

144;494$750 	 36:69b$700 	 107:798$050

	

121:4545500 	 74:4715270 	 46 9835230

	

142:550500 	 105:501320 	 37 049380

	

205:83$600 	 121 :90$495 	 83:855$105

	

175: 10$20C 	 117:028S00 	 58:079$iCO
52

	

21:25700 	 18:797$203 	 2:455$00
I	 474225450 	 491:973$785 	 386:448$365

ANNO

i gig ...........
1920 ..........
1921 ...........
1922 ...........
1923 ..........
1924 ..........
1925 ...........
1926 (3 mezes)
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guns casos, submettidas a experiencia de germina-
ção.

Em 1925, adqui'iramse 17.506 kilos e 600
grammas de sementes diversas, no valor de.
19:478$000 	 distribuiram-se 35.813 kilos e 670
grammas, no valor de 15:100000.

As sementes de algodao, depois de accordo fei-
to entre a União e o Estado, são distribuidas por
intermedio da Inspectoria Agricola Federal.

Camaras municipaes. - 0 fornecimento de
machinas agricolas as Camaras Municipaes, auto-
rizado pelo art. 3•0, da lei n. 735, de 27 de Setem-
bro de 1919, visa facilitar, ainda mais, ao fazendei-
ro a introduccão do progresso na sua lavoura.

Sem se afastar da direcção de sua fazenda,
póde o agricultor dos municipios distantes ver e
comprar a machina agricola na séde do seu muni-
cipio. As condicöes são as mesmas que efle encontra
na Secretaria da Agricultura.

Iniciado esse serviço em 1919, corn fornecimen-
to apenas a uma Municipalidade, a de Oliveira, no
valor de 1:101$400, possue o Estado depositos já
em 134 municipios, em 82 dos quaes houve urn mo-
vimento de 175:108$200, no fornecimento e......
117:028$800 no recoihimento.

0 quadro abaixo mostra rapida ascensão dos
valores em depositos em 134 municipios e das yen-
das realizadas em 1919 a 31 de Maio de 1926.

Reflorestamento. - Empenhado firmemente
em enfrentar o problema do replantio das terras do
Estado, tern o governo se esforcado - para collimar
aquelle Em.
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Escasseiam de tal fórma, mórmente nas zonas
atravessadas por estradas de ferro, a lenha e a ma-
deira, que é mister uma tenaz e resistente campa-
nha, afim de evitar que, dentro em pouco, as nossas
industrias se vejam ameacadas da falta de combus-
tive!.

0 Estado, dentro da orbita de sua acção e dos
seus recursos naturaes, se propoz a levar de yen-
cida essa empresa, nao regateando esforços para
completo exito.

Vem creando hortos florestaes, dotados de ap-
pareihagem completa, afim de attender aos serviços
de reflorestamento do solo, ao estudo, a applicação
e a divulgaçao da silvicultura e de ensinamentos
praticos relativos a conservação das mattas e in-
struccöes sobre sua cultura racional, época do córte
e meihor conservação das madeiras.

Os encarregados desses estabelecimentos in-
cumbem-se de ministrar ensinamentos aos agricul-
tores sobre o manejo pratico de machinas agrarias,
adubaçao, emprego de insecticidas, etc.

HORTO FLORESTAL DE BELLO HORIZONTE

Esse horto, creado nas immediaçôes desta Ca-
pital, Se acha em condiçOes de distribuir, annual-
mente, urn milhão de mudas de eucalyptos e de ou-.
tras essencias florestaes. Está em communicaçao
directa corn Bello Horizonte por meio de urna liga-.
cão telephonica e de boa estrada de rodagem.

A distribuiçao de rnudas em 1925 foi de .....
513.270, das quaes 468.786 de eucalyptos. 0 "stock"
actual é de 200.000.

A secção de fructicuitura tern merecido can-
nho da adrninistraçao, que tern feito experiencias
de acclimação de arvores exoticas.

Chegando ao conhecimento do governo re-
clamacoes quanto aos estragos de mudas remetti-
das, foram tornadas providencias junto as estrada
de ferro no territorio mineiro, providencias essas
que produzirarn os meihores resultados. As mudas,
devido ao movimento de despachos nas estaçOes,
ficavam aguardando a chegada de vagöes para em-
barque. A Secretaria da Agricultura teve euten -
dimento directo corn a E. F. Central do Brasil no
sentido de ser construido nas immediaçoes das-offj



256

inás dessavia-ferrea, nesta Capital, èstriboe desvio
que permittissern 0 ernbarque das caixas de muda
directarnente nos vagôes. Os carros da E. F. Oéste
de Minas passaram a receber tambem caixas no
desvio alludido.

Posteriormente, a E. F. Central do Brasil
construiu naquelle local uma estaçao a que deu 0
home de Horto Florestal e que serve não so ao esta-
belecirnento, como tambem a propria estrada e a
populaçao çircumvizinha.

A despesa corn o custeio desse estabelecirnento,
comprehendendo pessoal effectivo e operario, foi
no anno passado de 33:821$250, sendo a receita, em
igual periodo, de 18:504$500, proveniente da venda
de mudas e de outros productos do Horto.

HORTO FLORESTAL DE NOVA BADEN

Situado na Rêde Sul-Mineira e fundado em
1923, o Horto Florestal de Nova Baden é destina-
do a servir jimadas. zonas mais prosperas do Esta-
do, dolorosamente prejudicada pelas derrubadas in-
conscientes.

Concluida definitivarnente a sua construccão
em 1925, nesse anno foram já expedidas 173.034
mudas diversas. Na seccão de fructicultura vão
sendo, systematicamente, plantadas arvores de va-
riedades e procedencias diversas para acclimaçao
è experiencias.

0 horto está ligado a ciade de Aguas Virtuo-
sas 'por boa estrada de rodagem e tern installação
electrica.

A despesa corn o seu custeio no ultimo exer-
cicio foi de 37:533$900. A venda de mudas e de ou-
tros productos rendeu ao Estado 6:578$900.

H0RTO FLORESTAL DE CATAGUAZES

• Este horto está fundado em terrenos cedidos
pela Municipalidade de Cataguazes. E' o viveiro de
onde sahirão para toda zona da matta as novas ar-
vores que irão substituir as victimas das derruba-
das. 0 serviço de fundacão, corn recentes providen-
cias do governo, prosegue corn rapidez. Já tiverarn
inicio as construccôes de galpão para machinas, ar-
reios, carrocas, etc., ripado, casa de transpiante,
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bueiros, fóssas sefticas e casa para mestre de cul-
tura. A reforma da casa da séde acha-se concluida.

As despesas corn o custeio desse estabeleci-
mento, em 1925, foi de 28:651720.

HORTO FLORESTAL DA PALESTINA

0 Triangulo Mineiro é a zona do Estado rnai
desprovida de mattas. A natureza dotou-o de lar-
gos campos onde se encontrarn magnificos reba-
nhos.

Havia, entretanto, como alias em todas as nos--
sas zonas de pastoreio, bosqués espaihados, que
muitas vezes occupam area regular. E' o que o
nosso sertanejo chama, nos campos, de manchas.
São terras fertilizadas pela humidade das sombras
e pelos fios d'agua que correm nos grotöes. Infeliz-
mente, ate ahi chegou o machado inclemente, der..
rubando essas pequenas reservas, descobrindo os
mananciaes e tornando raro o combustive!. A zona
exigia, por isso, a creação de urn horto florestal.
Em Abril de 1926, mandei urn funccionario do Es-
•tado a Palestina, estação da Mogyana, adiánte de
TJberaba, afim de indagar si o terreno adjacenté
a estação se prestava a urn horto florestal. Desem-
penhando a commissão, o funccionario referido
chegou a conclusáo de que os terrenos, corn a áreá
de trinta alqueires geometricos, eram apropriados
a fundaçao de urn horto. Em Agosto, eram as ter
ras doadas ao Estado.

Logo foram adquiridas diversas machinas pa;-
ra os serviços do futuro horto, na importancia de
4:666000 e feito urn adiantamento de 20:000006
para os Serviços, que proseguem corn boa orienta-
cão.

FAZE, NDA DA BALEIA

Nas immediaçöes da Capital, ao lado da es-
trada de automovel que se dirige para Morro Ve-
Iho, nas fraldas da serra, adquiri a fazenda deno-
minada Baleia, para desenvolver a pomicultura e
para a Penitencjaria, cuja construcçao vern sendo
procrastinada, principalmente por falta de terrenO
adequado. Já dei começo ao serviço de plantiode
arvores fructifera.
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• 	 IMMIGRAcA0

Sou adepto fervoroso da immigracäo,
venha ella de onde vier. Brancos ou ama-
rellos, todos os bracos uteis que venharn ajudar o
nosso progresso devem ser acceitos pelo paiz. Não
devemos fazer questão de raças e sim de individuos.
Desde que elle seja são e util deve ter nossa acceita-
ção. Do fracasso de algumas correntes immigrato-
rias cabe a culpa exciusivarnente ao Estado. Ye-
nham os immigrantes de que paiz vierem, ao Esta-
do é que compete aproveital-os convenienternente,
tirar delles a major somma de beneficios possivel
para o solo e para a raça. As exigencias do homern
que emigra devem sempre coincidir corn as do Es-
tado. Corn leis que o protejarn e que defendam Os

nossos interesses, corn urna intelligente localizacão
de bracos e disseminacão de raças, podemos abrir
o nosso territorio a todas as nacionalidades. Não
nos devem, por emquanto, preoccupar as questôes
ethnicas. Precisamos é de braços e de encarninhal-
os para zonas onde elles encontrem sirnilhanca to-
pographica e climaterica corn a terra natal

As nossas rnattas, os valles dos nossos rios, os
nossos campos estão mesrno a exigir racas differen-
te. Encaminhernos para as mattas os homens acos-
tumados a derrubadas; aos rios e lagoas - os ama-
rellos já experirnentados na cultura do arroz, os
egypcios acclirnados ao plantio do algodão nos valles
do Nib; aos campos - os povos da Europa, os seus
pequenos lavradores. 0 ideal, porém, e que todas
as correntes se dirij am para o interior.

Na intelligente disserninacãO das correntes im-
migratoriaS está a garantia da identificacão do ex-
trangeiro corn o rneio nacional. Mesmo nas racas
pouco affeitas ao cruzarnento corn os nacionaes, a
boa localizacäo do imrnigrante o adapta melhor ao
meio e garante-ihe a brasilidade aos filhos, pelo
nascimento e pelo coração.

Precisarn, porém, os nossos fazendeiros cuidar
corn mais carinho do cobono nacional. Temos, ate
aqui, proporcionado ao extrangeirO todas as corn-
modidades possiveis; quando se trata de sua intro-
ducção, o primeiro cuidado do fazendeiro e prepa-
rar-ihe a casa, sanear a terra que elle vae cultivar.

0 mesmo cuidado deve ser dispensado ao tra-
Valhador nacional, desbrayador das terras insalu-
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bres, hurnj.lde, paciente e de inquebrantavJ resisten-
cia physica e moral.

Pelo decreto 6.990, de 24 de Setembro de 125,
foi creado o serviço de immigraçäo e locaçäo de ser-.
viços no Estado, refundindose, de accordo corn alegisl.açao vigente, muitas medidas, corn Ieicão
mais liberal. Esse regulamento, amplamente divul-
gado, foi recebido corn sympathjas pelos mais au-
torizados orgams da opiniao publica que reconhe-
ceram nelle muita liberaljdade - Procurámos ga-
rantjr o trabaihador sern descurar o interesse dos
proprietarjos 0 regularneno estabeleceu a escri-
pturacão agricola obrigatoria, em moldes simples,
para os estabelecjmentos agricolas ou pecua-
rios que, por intermedjo da Secretarja da Agricul-
tura, contractarem trabaihadores ruraes, de rnodo
a facilitar a Iiquidaçao de conflicto na eventual ida-
de de não cumprjmento de contracto por uma daspartes.

Ao trabaihador faculta os meios de cobrança,
em acco summaria, do que lhe for devido em con-tracto regularmente feito, dando competencia aos
juizes de direito para processar e julgar, mediante
parecer de dois peritos, urn norneado pelo locador e
outro pelo locatario, todas as questOes ate o valor
de 500000, relatjvas a interpretacao e execução de
contractos de locaçao de serviços agricolas e de-
clarando privilegiada a divida proveniente dos res-
pectivos salarios, de modo a ser paga pela presta-
cão de coiheita ou safra a que o operarjo houver
prestado o con curso de seu trabaiho.

Foram tambem consoljdadas no regulamento
as disposicoes, ja constants de leis vigentes, sobre
accidentes no trabaiho.

Procurej facilitar aos grandes proprjetarjos deterras a divisAo das mesmas em lotes, e a constru-
ccão de casas, dando-lhes subvericao pecunjarja e
fornecendo profissjonal

Autorizej a vinda de uma leva de immigrans
austrjacos para experjencja de sua collocacAo em
pontos varios, uns encamjnhados pebo governo, ou-
tros por seus patricios ou por quem de seu traba-
Iho precisar, garantjndo1h5 estadja na Hspeda-na desta Capital, ha pouco inauguraçja, ate que. selocal izem -

A C-47
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HOSPEDARIA DE IMMIGRANTES

Ficaram, agora, concluidaS as obras de constrU
cção da nossa Hospedaria de migranteS, tendo
sido nomeadoS os respectiVo5 funcCioflarios. Os
pavilhôes e a casa do director occuPam uma enor-
me area, no bairro do Calaf ate, desta Capital, e
despertarn a attencão pelo born gosto corn que fo-
ram construidos. São amploS e podeni conter, em
transito, cento e cincoenta, jrnigraflteS. Na area

ser construidos outroS pavi-reservada, deverãO
lhöes.

Pela verba destinada ao custeio do servico de
jn'imigracão, foram feitas as seguinteS despeSas na
Hospedaria de 85:545$518, liquido da terceira
prestacãO das obras; 75 :000000, auxiliO concedido
a Préfeitura da Capital, para installacão d'agua no
bairro do Calafate 825500, da installacão de
urn medidor de energia electriCa 4:697$312, inde-
mnizacão de uma casa a Prefeitura 2:817$400, de
ferrageflS destinadas a ligacão d'agua; 2:470$000,
de hospedagem e alimentacão de jmmigrafltes em
transito nesta cidade; 1 :0270O0, de assistencia
medica e pharmaceUtica a jrnigraflte5 recem-che-
gados; 1:900$692, corn pessoal operariO e adminis-
trativo.

Montaram a 184:293$422 essas despesaS. Ten-
do sido de 688:000$000 o total da verba respectiVa,
verificoU-se o saldo de 503:706$578.

Obras complementares estão sendo execU
tadas na Hospedaria de Immigrantes, como instal-
lacão electrica em urn dos pavilhôeS, valletas para
o encamiflhame t0 de aguas fluviaeS no pateo, cal-
çamento a parallelePilDedo. muro de arrilTiO ao
pavilhão dormitOrio, installacãO sanitaria para o
pessoal do servico, barracão para deposito de le-

znha, despenSa e tanque para lavagem de roupa na
casa da adrniniStracão e lavanderia constituida por
doze tanqueS em quatro series para uso dos immi-
grantes.A falta de uma hospedaria para immigrantes

desenvolVimento desse im-v.nha embaracando o
prescindiVel e urgente servicO.

Não raramente, perdiam-Se bons e1emento
por falta de commodos. Agora, abrigadO na hos-

á o governO cuidar de sua loca1ia-jedaria, poder
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cáo. Para provar o asserto basta examinar o que
passo a referir.

No anno de 1925, o Estado apenas recebeu, porvia official, 868 immigran5, sendo 109 famijjascorn 398 pessoas, e 470 avulsos.
Desses 868 individuos, 316 eram immigrantpropriamente ditos (42 farnjljas corn 166 pessoas e150 avulsos) e 552 eram trabalhadores (67 fami-has corn 233 pessoas e 320 avulsos), consideradosimmigran5 os extrangeiros corn menos de seismezes no paiz, e trabaihadores os indjyiduos, embo-ra extrangeiros, corn mais de 6 mezes de residencja.

Quanto as flacionalidades, esses 868 imrnjgrantes são assim discrjmjnados: 120 ahlemães (20 fa-
mihjas corn 71 pessoas e 49 avulsos); 39 austriacos
(6 familias corn 18 pessoas e 21 avulsos); 1 egy-pcio avulso; 3 esthonianos avulsos; 7 francezes (1

familia corn 6 pessoas e 1 avulso); 7 gregos (1 fa-
mihia corn 7 pessoas); 36 hespanhoes (1 familja
corn 3 pessoas e 33 avulsos) ; 6 hungaros (2 fami-Has corn 6 pessoas); 2 inglezes avulsos; 5 polonezes
(1 familja corn 3 pessoas e 2 avulsos) ; 97 portu-

guezes (6 famlljas corn 24 pessoas e 73 avulsos); 3
rumeflos avulsos; 3 russos avulsos; 1 syrjo avulso;1 suisso avulso; 3 Yugo-sIavo5 (1 familia corn 3
pessoas) e 534 brasjleiros (70 famijjas corn 257
pessoas e 277 avulsos)

Uma parte desses imrnigra 5 ficou locahjza.da em nucleos colonjaes e outra está a prestar ser-
viço ao comrnercio e a industria.

COL0NJZAcA0
Contjnuam em plena activjdade Os nucleos Co.loniaes Alvaro da Silveira, sito no municipio de Pi-tanguy e Born Despacho . David Campista, em Born

Despacho; Guidoval, em S. Domingos do Prata;Francisco Sá, em Theophilo Ottonj; Padre José
Bento, em Pouso Alegre, e Vaz de Mello, em Vicosa.
Contjnuam as obras de fundacão da colonja Bro.
cutu', em Santa Barbara. A colofija Francisco Sá
foi declarada installada em 30 de Maio do anno fin-
do. Apesar de emancipadas e corn vida autonoma,
existem, subordinadas as leis geraes do Estado e
do paiz, as seguintes colonias: Affonso Penna, Car-
los Prates, Adalberto Ferraz, Bias Fortes e Amer



262

co Wernëck, nas c ircumvizinhanças desta Capital;
Rodrigo Silva, em Barbacefla Nova Baden, em
Aguas VirtuoSaS Francisco Salles, em Pouso Ale-
gre; Maria Custodia, em Sabará São Ioão d'El
Rey, no municiPiO do rnesrno norne; Santa Maria,
em CataguaZes Baräo de AyUrUOCa, em Mar de
Hespanha Rio Doce, em Ponte Nova; Constanca,
em Leopoldifla ItambacUr y, no municiPio do mes-
mo nome; Major Vieira, em atag UaZeS Conse-

iheiro Joaquirn Delfino, em Christina; Wenceslau
Braz, em Sete LagôaS; Vargern Grande, nesta Ca-
pital, e Pedro Toledo, na Villa de TornbOS. -

A populacão das colonias em actividade, inclu-
sive a de Brocutu', era, a 31 de Dezembro ultimo,
de 2.327 pessoaS. Juntando-Se a essa populacão as
das coloniaS ernancipadas, podernos avaliar em
50.000 o numerO de habitafltes das coloniaS do Es-
tado.A produccão dos nucleos coloniaeS em activida-
de attingiU, durante o anno findo, a cifra de
774:645$704, tendo sobre o anno passado urn au-
gmento de 386:470$704. As coloniaS 

era

 e os nucleoS emancipados renderam para o Esta-
do, no ultimo exerciciO, 78:508$599, sendo .
71:6115699 proveflientes do pagamento das presta-
çOes de lotes, e o restante, de taxas de beneficia-
mento de productos agricolaS, de pagarneflto de alu-
gueiS de machinas e animaeS para traccão, etc.

Despendeu-Se corn o servico de coloniZacäo, no
e'serciCio proximo findo, a importaflcia de .
693:293$238, destinada ao custeio e obras das cob-
nias. Apesar de figurar nessa cifra a importancia
de 220:000$000, corn a compra da Fazenda da Res-
tinga, comparando as despeSaS do anno findo corn
a de 1924, verifica-Se urn decrescirno de 68:770$572.

A dotacão do orçamento de 1923 destinadO ao
custeio dessaS despesas foi de 1:029:630$0 00.

VerificOu-5e, pois, corno se ye, urn saldo de
336:336$762.As obras que, no decorrer de 1925, se execu-
taram em diver sas coloniaS, foram:

Na coboflia Alvaro da Silveira, limpeza de
6. 400 metros lineares de corregoS, constrUCcão,
concertos e limpeza de valleta, constrUccão de cer-
cas de estradas, abertura de 25.580 metros de es-
rada concerto de casas de cobonos, constrUcc.0 de
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27 pöntés e de 51 büeiros nas ëstradas do nucleo; rud
colonia Francisco Sá, construcção de cercas diviso-
rias no pasto da séde; na colonia Padre José Ben -
to, construcçao de canaes de irrigação, casas para
os colonos em 11 lotes, fôrro e pintura de outras
casas; na colonia Vaz de Mello, construcção da ii-
nha telephonica do nucleo para a cidade de Viçosa,
na importancia de 2:462$000, reconstrucçao da co-
berta que serve de abrigo aos vehiculos e machinas
agricolas da colonia, concertos em casas e portei-
ras; na colonia Guidoval, limpeza dos caminhos.

TERRAS DEVOLUTAS

- 0 nossó serviçó de medi ção e demarcaçãd dë
terras, orientado pelo regulamento 4.596, de 5 de
Janeiro de 1916, corn modificaçôes constantes do
decreto 6.629, de 4 de Juiho de 1924, está distri-
buido por seis districtos, corn séde em Raul Soares,
Manhuassu', Theophilo Ottoni, Caratinga, Aymo-
rés e Jequitinhonha.

Esse serviço se intensifica anno a annó.
feito em terras uberrimas, cobertas de mattas, na
sua maioria virgens. 0 augmento progressivo das
mediçöes urn indice de que aos mais afastados la-
tifundios o hornem vae levando o trabaiho, e as
transacçôes feitas corn valorizaçao rapida da terra
povoada provam o extraordinario valor produc-
tivo.

A medição feita pelo Estado vae ter, de futu-
ro, influencia decisiva na nossa civilizacão.

Desapparecerá o regimen dos latifundios in-
divisos, corn os seus numerosos possuidores arro-
gandose direito fundado em documentbs fraudu-
lento$. Toda a fraude tentada será descoberta por-
que os lavradores terão, clara e indiscutivel, nos
seus titulos, a prova da legitimidade do dominio e
da posse.

Durante o anno findo foram medidos . .
766 . 596. 660m2,00 de terras devolutas, assim dis_
criminados:
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Preço inedio
.̂ Districtos I Area em ms.2 	 Despesas 	 do hectare

	

24.950.272 	 26:618$162 	 10668

	

76.498.500 	 33:441$936 	 4$371

	

162.215.057 	 42:313$048 	 2$608

	

144.659.832 	 49:9755310	 3$454

	

86.272.999	 35:151808 	 4$076

	

272.000.000 	 44:716$044-

- Comparando-Se a area total medida corn a
somma da despesa, ye-se que a rnedicão de cada he-
ctare custou, em media, 3029 ao Estado.

Fazenda do Chumbo. - Essa Fazenda, situa-
da no municipio de Patos, transferida ao Estado
pela Uniäo, está sendo medida e dividida em lotes
para venda aos respectivos posseiroS, por uma corn-
missäo especial composta de urn engenheiro chefe
e tres agrimensores, cujos trabaihos, iniciados m
Julho de 1924, estão prestes a se concluir.

A árca total medida ate DezembrO.de 1925 foi
do 365.275. G00 m2,00, despendendO-Se corn os traba-
ihos a importancia de 42:553700.

Addicionando-se a ref erida area a de .....
766 . 596 . 660m 2,00 total das medicôes feitas pelos
seis districtos, ye-se que o total das areas então me-
didas durante o anno eleva-se a 1.131.872.260m2,00.

Venda dc terras em hasta publicct. - No anno
passado, realizaram-Se 4 hastas publicas para yen-
da do 530 lotes, correspondentes a area total de
441.866. 373- 2 ,00 , no valor de 894:458$440.

A primeira dessas concurrenCias, Yealizada
em 28 de FevereirO, foi de 202 lotes nos municipioS
do Theophilo Ottoni C Itambacury, corn a area to-
tal do 204 .,075.192 t12 ,00, no yalor de 343:197$285,
tendo sido vendidos 112, sendo por preferencia le-
gal 88 e em hasta publica 24.

A segunda realizou-se em 12 de Marco e cons-
tou de 97 lotes nos municipioS de Raul Soares, Rio
Casca, S. Domingos do Prata, Araguary, Ouro
Preto,- Manhuassü, José Pedro, Carangola, lVEa
nhumirim, Sant'Arina de Ferros, Aymorés, Peça
nha e Jequitinhonha, corn a area total de........
89.678.208,m2-00, no valor de 155:643$442.

Foram vendidos 70 lotes, sendo por prefe-
rencia 18 e 52 em hasta publica.

A terceira realizou-se em 23 'dé Marco, sendd
levados a hasta publica 62 lotes nos municipios. de
,Caratinga e Itanhomi, corn a area de ........
32. 164. 600,rn2-00, avaliados em 102:338$647, ten.
do sido vendidos apenas 24 - 13 por preferenci
e 11 por concurrencia publica.

Finalmente, a quarta foi effectuada em 22 de
Setembro, sendo postos em hasta publica 169. lo-
tes, nos municipios de Raul Soares, Rio Casca, S.
Domingos do Prata, Itambacury, Caratinga, Ita-
nhomi, S. Manoel do Mutum, Aymorés, Peçanha e
Jequitinhonha, corn a area total de ........
115.948.373m2,00, no valor de 293:2798066.

Dos 169 lotes foram concedidos por preferen-
cia 30, e 62 em praça.

Titulos concedidos - Durante o anno 'de 1925,
foram expedidos 245 titulos cOnferindo direito -de
propriedade sobre terras devolutas, corresponden
tes a area de 329.451.974rn2,50, no valor de..
408:024$161.

No numero de titulos expedidos, acham-se in.
cluidos quatro de legitirnação de posse da area de
15.433. 150m2,00; dois de revalidaçao de conces-
são da area do 4.700.228m2,00 e dois de.concessão
gratuita a Camara Municipal de Caratinga, da
Area de 2.168.000m2,00 para patrimonio dos • Po--
voados de Queiroga e S. João do Oriente, de ac-
cordo corn as disposiçöes do decreto 5.644, de" 12de Maio de 1921.

DESPESA DE TERRAS E MATTAS
0 governo, no intuito de defender suas mattàs

contra derrubadas, tern exercido severa vigilancia
em todos os districtos de terras, apprehendendo
madeiras tiradas e multando Os infractores.

Esse serviço esteve durante o anno de 1925 a
cargo de cinco fiscaes cujas sédes são: Villa Raul
Soares, Villa Manhumirjm, Aymorés, Theophilo
Ottoni e Figueira do Rio Doce. 	 -

A despesa total corn esse serviço, de Janeiro
E, Dezembro de 1925, foi orçada em 17:508074.

• 	 Os casos de apprehensão de madejras -so -se
verifjcaram na zona do rio Doce, onde foram to .

-madas, durante o anrio, 997 pecas de madeiras n 
maioria peroba e jacarandá, e 30 taboas de cedro.,
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Aos cofres do Estado foi recoihida a impor-
tancia de 1:800$000, de multas impostas aos in-
fractores, e a de 7:900$000 proveniente da venda,
em concurrencia publica, de madeiras apprehen-
4i:a.

INuNDAcoEs EM SAO LouRENco

A futurosa estancia mineral de São Lourenco
fka, durante certa época do anno, quando as chu-
vas são mais abundantes, invadida, em parte,pelas
aguas do rio Verde, que inunda quasi totalmente
a parte plaiia da povoacão, comprehendida entre
a linha da Rêde Sul-Mineira e o rio São Lourenço.

o governo do Estado comprehendeu perfeita-
mente a necessidade de, com urgencia, encontrar
uma solução para esse caso e Edo se tern descui-
dado de fazer os estudos necessarios afim de, corn
segurarica, poder executar as obras precisas.

o problema, porérn, pela sua complexidade,
dernanda estudos technicos completos, sem o quo
näo adiantará fazer obras, em condiçães desfavo-
raveis quanto a sua duração.

Durante o meu governo incumbi dois enge-
nheiros, successivamente, do estudo da questão.

o primeirO alvitroU tres soluçôes, das quaes
parecia mais viavel a do armazenamento - a mon-
tante da povoacãO - do excesso de vasão do ro
por meio de grandes reservatoriOS QU lagos artifi-
ciaes, tendo o segundo desses profissionaeS opina-
do pela rectificacão de urn trecho do rio, suppri-
mindo-se as duas grandes curvas, uma a Léste e ou-
tra a Oéste do centro povoado, completandO-se esse
serviço 'com 0 aterramento da parte inundavel.

Estudadas essas soluçôes na Secretaria da
Agricilitura, .chegou-se a conclusão de que nenhu
ma dellas resolviá satisfatoriarnerte o problema,
apresentando, ambas, desvantagenS já verificadas
em -outroi Iogàres em que se tentararn trabaThos
I. naureza, podendo a primeira das soiucôes,

em anno de- enchentes excepcionaes, apresentar o
perigo de se romperem os reservatorios, descendo as
iguas cmn graide impetuosidade e destruindo Edo

so a povJO que se pretendia defender, como
outras que se encontrem a jusanee.
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A. rect;ificaçao tambem apresta os sei pe-
rigos e pOre aggravar os effeitos 'las inuudacôes,
em vez de attenual-os, como succedeu na AI 1 erna-
nba, corn as obras do rio Theis, quo foi encurtado
de 480 kiometros em seu curso, fazendo-se uma
rectificacao quasi completa. 0 resuitado foi de-
troso, pois a primeira enchente que se verificou
depois cia conclusAo dos trabaihos foi de violencia
muito major, apesar de se ter conservado o antigo
leito para desviar o excesso da vasão.

Não adoptei, por isso, nenhuma das soiuçoes
propostas e dei ordem para que prosigam Os estu-
dos, dos quaes está agora encarregado urn tercei..
ro engenhejro.

So depois de estudos completos deverão ser
feitas as obras, para que sejam efficientes e de
longa duração.

Prefiro deixar ao meu successor a resoluçAo
desse problema, a fazer trabaihos de pouca effi-
cacia e que poderiam comprometter a segurança
da povoacão.

Fiz quanto em mim coube por essa prospera
e magnifica localidade. Dotei-a de urn grupo es- ,
colar e determjnej a construcçao de uma ponte do
concreto armado sobre o rio Verde, entre a estação
e o povoado. Não dei comeco a sua mais premente
necessidade 	 defesa contra as enchentes - pelos
motivos expostos.

Bern merece que o governo leve por diante os
estudos que recomrnendej e realize os serviços que
os profissjonaes aconseiharem

FORUMS E CADEIAS
Visando baratear a construccao, o governo tern

mandado fazer, em algumas cidades, no mesmo edi-
ficio, o forum e a cadeia, sempre que 0 movirnento
forense e o penal são diminutos. Näo convern a
despesa inutil de dois edificios. Em geral saem
construccôes elegantes e amplas, havendo mesmo
niunicipios que as preferem. Foi construjdo, no
anno passado, o forum de Divinopoljs, por ......
66:944100, e estão em obras os de Piumhy e Ay-
mores, orcados, respectivamente, em 92:000$000 e
68:602$560.

Foram concertados ou estão ainda em reparos
os de Januaria, adaptacao, por 49:789$900; de 'So
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DomingOs do Prata, por 39:0 08$000 -, de Conceicão,
por 26:163$000; de ItapeceriCa, por 24:850$000; de
Tres Pontas, por 19:122$400; de Muzarnbiflho, por
19:1005000; de Entre Rios, por 15:415$600; de

Abaeté, por 14:140$400; de Caldas, por 11:090$000;
de ParaisopOliS, por 10:000$000, e os de Cambuhy,
Lavras, AlviflopOliS, Patos, Born Successo, Tre-
medal, Monte Santo, Rio Casca, Alfenas, CamPo
Bello, Caracol, Santo Antonio do Monte, Pouso
Alto e Born Despacho, nurn total de 273:365$100.

No anno passado, ficaram concluidas as Sc-
guintes cadeias: de Rio Pardo, por 31:093$200; de
Vicosa, por 121:204$600; de Estrella do Sul, por
49:575$000; de Itabira, por 126:987$200; e de
Arassuahy, por 44:492$000. Acharn-Se em constru-
cção as de Villa Brasilia, por 44:141$600; de Monte
Santo, por 136:269$000; de São Sebastião do Pa-
raiso, por 127:000$0 00 ; e a nova cadeia de Juiz de
Fóra, por 360 :6095000.

Foram concertadaS ou ainda se acharn em re-
paros as cadeias de Barbacefla, por 70:818$600; de
Sabará, por 50:463$600; de Campanha, por .......
22:882$600 de Santa Rita do SapucahY, por....
21:076$700; de Bello Horizonte, por 15:759$900;
de Lima Duarte, por 16:646$000; de Brazopolis,
pör 13:085$500; de Oliveira, por 11:033$800; de
Araguary, por 10:125$000; de ParaisoPoli5, por
10:000$000; e as de Queluz, São João NepomuCeflo,
Carangóla, Abre Campo, Patrocinio, S. Gonçalo do
Sapucahy, Serro, Pitanguy, ManhuaSSü, Diaman-
tina, SabinopoliS, BaepefldY, Tupacyguara, Ouro
Fino, Pouso Alegre, Poços de Caldas, S. Francisco,
S. Gothardo, Aguas Virtuosas, Formiga, Vargi-
nha, Fortaleza, Araxá, BambuhY, Montes Claros,
Theophilo Ottoni, Monte Carmello, Path e S. João
d'El-Rey, importando todas num total de........
394:9095400.

QUARTEIS

- Levei, tambem, aos nossoS soldados, tanto ao
destacados nesta Capital, como no interior, o con-
forto necesSariO, dando-lheS, pelo menos, nos pe-
quenos destacamentos, em cidades distantes, urn
predio asseado.

Entre as obras mais importantes levadas a
effeito pelo governo avulta o quartel de Diamanti-
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na, de que tratarei adiante. Fiz importantes refor-
mas no quartel do 2.° batalhão, em Juiz de Fóra,
que se elevaram a 117:296$700. Corn o de Uberaba
despendi 49:728$500. Fiz concertos na séde do
50 batalhão, nesta Capital, e introduzi novos me-
horamentos no quartel do 1.0 batalhão, tambem

nesta Capital, por 21:247$600.

QUARTEL DE CAVALLARIA

AIim de dar installação condigna ao esqua-
drão de cavallaria da Policia, mandei construir urn
quartel para sua séde. As obras de construcção,
orçadas em 347:996$623, foram iniciadas em Maio
do corrente anno e devem ficar concluidas em fins
de Agosto proximo.

As installaçOes do Quartel de Cavallaria con-
stam das seguintes divisôes: urn pavilhäo princi-
pal, em dois pavimentos, que cobre uma area de
745m2; no primeiro pavimento ficam o "hail" de
entrada, as salas para o estado-major, official de
dia, medico, corpo da guarda, intendencia e muni-
ção; dois dormitorios de 8,m15x27,mlO cada urn,
installaçôes sanitarias em dois corpos retirados do
edificio, e no segundo as salas destinadas a archivo,
conselho, secretaria, commando, etc., em numero de
nove; urn pavilhão para as cavallariças, corn urna
cobertura de 50,m40x11,m00, e duas accommoda-
côes symetricas, de 5,rn60x5,m70, destinadas ao
correame, guarda dos animaes, etc., e urn pavilhAo
para escola, corn uma sala de aulas de........
4,m50x6,rnOO, ferraria, barbearia, sapataria e pri-
sOes.

QUARTEL DE DIAMANTINA
Estão quasi concluidos os serviços de constru -

ccao do grande quartel do 3. 0 batalhão, em Diaman-
tina, uma das obras de vulto autorizadas no meu
governo, dentro do qual espero ainda fazer a inau-
guração.

0 proj ecto do edificio, executado na Secçao
Technica da Secretaria da Agricultura, compre-
hende uma parte assobradada para o commando,
corn as diversas dependencias necessarias a repar-
tição, quatro pavilhôes corn capacidade para aloja-
mento de 250 pracas, urn pavilhão de menores di-
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mensöes para 30 praças, urn pavilhão para refei-
torlo e outros isolados para xadrez, carpintaria,
sapataria, banda de musica, ferragens, viaturas e
arreios. Esses pavilhôes ficarãO conveflientemente
agrupados e construidos em uma elevacãO de ter-
reno para esse fim preparada.'

A construccãO executada agora comprehende
apenas uma parte do proj ecto: o pavilhão princi-
pal, dois grandes pavilhöes para alojamentO das
pracas, o pavilhão para xadrez e o pavilhão para
viaturas, Was e ferragens.

Essa parte agora em vias de conclusãO, fal-
tando apenas alguns retoqueS finaes, orçada em
'1,08:112$00 0, basta para as necessidades actuaes;
para o futuro, quando for preciso, poderá ser corn
pletada a construccão, executando-Se todo o pro-
jecto.As obras tern sido feitas por administracãO
directa de urn engenheiro do Estado.

Larnento, aqui, o desastre de que foi victima
o mallogrado engenheiro dr. Edson Gonçalves,
morto em servico, quando prof icientemente dirigia
a construCcãO deste quartel.

ALFANDEGA DE BEI1LO HORIZONTE

Acham-se em born andamento os serviçoS de
construccãO da alfancle ga desta cidade, na praca
Rio Branco.

A installacão desse ramo de servico, conforme
vos disse em minha ultima Mensagem, trará gran-
des van'tagens ao commercio e a economia do Es-
tado. Ella virá supprimir os intermediarios dis-
pensaveiS entre os importadoreS desta Capital e
o exportador extrangeiro, permittindo que fiquern
no Estado os lucros da importacãO das mercadorias
de que se vem abastecer em Bello Horizonte grande
parte das zonas do Oéste, Triangulo Mineiro, Nor-
te e Matta.

Já se acham concluidos os servicos de alvena-
na, as lages de concreto armado do 1. 0 e 2.° pavi-
mentos e escadaria do edificio da administracãO,
que terá a area de 1.098 metros quadrados.

Os armazens de importacão e exportacão, corn
810 metros quadrados de area coberta, ficaräo con-
cluidos ainda este rnez.
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ntre os armazens e o ribeirão Arrudas esto
sendo abertas as ruas de serviço, corn 16 metros
de largura.

Nessas obras, que estão sendo construidas por
administração directa do Estado, despendeu-se, ate
agora, a quantia de 379:000$000, tendo sido adian-
tados 425:000$000.

EDIFICIOS DA CAPITAL
Os edificios publicos da Capital tiverarn, no

anno findo, o zelo do governo, tendo sido feitos
concertos e reformas no Palacio da Justiça, por
61:477$000; no Hospital Militar, meihoramentos,
por 97:184$700; na Secretaria da Policia, por....
127:346$000; no Palacio Presidencial, por......
20:102$000; na Secretaria da Agricultura, por
11:469$500; na Imprensa Official, por 18:995$100,
e na Camara dos Deputados, por 13:800$00a.

Para attender a servicos de clinica de crian-
ças, deliberei augmentar o Hospital de S. Vicente,
que presta tambern servicos de muita valia as
classes desfavorecidas. Ajustel corn a directoria
a reversão de todo o patrimonio ao Estado.

PREFEITURA DE BELLO . HORIZONTE
Parecia-me nao dever o governo do Estado

deixar os serviços de melhoramentos da Capital a
rnercê dos parcos recursos municipaes, para
urna area tao farta e grande, onde quasi tudo está
por fazer. Carinho especial me deveria merecer a
mais importante e de mais futuro das cidades mi-
neiras, a qüal vêm todos os que visitam o Estado
e por ella aferem o grau de prosperidade e de ci-
vilizaçao do mesmo. Impellido por estes motivos
não regateei meu concurso ao desenvolvimento da
Capital, que progride vertiginosamente, sob urna
orientacao corajosa, mas prudente, e sob a activi-
dade do seu digno Prefeito. A' apreciação severa
dos mineiros confio o julgamento dessa orientaçäo
que entendi tomar sobre a sua Capital.

Impressionava-me muito o imminente perigc
a que se expunham os transeuntes pelas linhas da
Central e da Oéste em rumo ao bairro da Floresta.
Mais de urn desastre tivernos de lamentar. ResoIvi



agir. sem dc,fallecimentO para conseguir a unica
solução plausivel: a construccãO de urn viaducto
no ponto mais conveniente . Boa vontade encontrei
nos illustres mineiros srs. drs. Arthur Bernardes
e Francisco Sá, que nao deixararn baldo o rneu
appello e suas ordens não tardaram para esse de-
sideratum. Corn a collaboracão pecuniaria da União
e do Estado, dentro em breve estará lançada essa
grandiosa obra, localizada entre a ponte "Mello
Vianna" e a entrada da Avenida Tocantins. Con-
fiei ao Prefeito da Capital a incumbencia de acorn-
panhar pelo Estado a construccão e os ajustes corn
os empreiteiroS.

A receita da Prefeitura, avaliada na lei orça-
mentaria de 1925 em 2.814:800$000, eievou-se na
arrecadacão a 3.951:649$986, apresentando urna
differenca para mais de réis 1.136:849$986.

Confrontando-Se os algarismos das rendas mu
nicipaes da Capital, no quatriennio presidencial a
expirar, se apura o augmento da receita, em pro-
gressão sempre crescente: 1922, 1.902:025$446;
1923, 2.573:684$278; 1924, 3.297:866$632; 1925,
3.951:649$986; e a vista da arrecadacãonO pri-
meiro semestre do corrente anno, a qual importou
em 2.366:449$654, é de prever que o exerciciO de
1926 tenha urna receita superior a 4.500 contos de
réis, sendo a estimativa orçamentaria de .......
3.209:000$000.

Das 21 rubricaS da receita, 17 apresentararn
superavit, na importancia de 1.174:549$7 58, e 4
accusaram o deficit de 37:699$77 2 ; dahi a diffe-
rença a major, acima enunciada, de ............
1.136:849$986.

AddicionandO-5e a receita a quantia de.....
88:511$500, producto da venda de dois lotes na
Praca Rio Branco, autorizada pelo art. 5.°, da lei
estadual n. 889, de 4 de Setembro de 1925, e corn-
putada no balanco como renda extraordinaria, se
verifica haver attingido 4.040:161$48 6 a receita
total orcarnentaria da Prfeitura da Capital no
exerciciO de 1925.

A despesa desse exercicio, calculada em
2.814:8005000, ascendeu a 4.005:218 !$638, ou mais
1.190:418$638, contribuindo para isto a verba de
Obras Publicas, em que houve o accrescimO de...
..091:7685910 sobre a estimativa de 1.106:080$000.
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Das 32 rubricas da despesa, além da méncio-
nada, 8 accusaram differença para mais, na im
portancia de 173:462$143, 11 para menos no valor
de 74:812$415, e 12 se mantiveram no orçamento.

Attendendo-se propriamente a receita to-
tal orcarnentaria de 4.040:1615486 e a des-
pesa de 4.005:218$638, ye-se apparecer o
saldo de 34:942$848; de outro lado, porém, a de-
monstraçao dos pagamentos effectuados corn a ren-
da mencionada, corn os saldos das contas de auxi-
lios e outras, e corn o supprimento recebido do exer-
cicio de 1926, no valor de 322:046$565, accusa a
importancia final de 4.565:100$193, o que corre-
sponde a despesa real e definitiva do exercicio de
1925, no encerramento do qual encontravam-se pa-
gos todos os compromissos da Prefeitura, inteirá-
mente quite então de todas as suas responsabilida-
des, a titulo de vencimentos, salarios, fornecirnentos
e contractos.

A divida activa inscripta importou em
113:855$400, correlativos a menoa de 6 ½ % so-
bre 1.785:460$270, valor das verbas de arrecada-
cáo sobre as quaes ella incide, e, em relação a arre
cadaçao total, a porcentagern seria inferior a 3 %,
sendo que, corn os recebimentos feitos no ultimo se-
mestre, aquella importancia já baixou a menos de
cern contos de réis.

A divida passiva, no encerramento do exer-
cicio, estava representada por 11.831 apolices em
circulaçao, no valor de 2.366:200$000, e por notas
promissorias no Banco do Brasil na quantia de
1.425:000$000; em 30 de Junho passado, esta di-
vida estava reduzida a 1.335:000$000, e aquella a
2.360:000$000, devido as amortizaçOes de 90, e,6
contos, respectivarnente.

Em virtude da autorizaçao contida no art. 6.°
da lei n. 889, de 4 de Setembro de 1925, o Estado
fez a Prefeitura da Capital o emprestimo de.....
1.200:000$000, para o serviço de abastecimentd
d'agua, a juros de 6 % ao anno, pagos sernestr al-
mente, e mediante amortização em 12 annos, cele-
brando-se o respectivo contracto em 5 de Outubro
eguinte. Em 30 de Marco do corrente anno a Prè-

feitura realizou o pagamento da primeira amoti-
zaçäo e dos juros vencidos ate essa data.
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o lançamento do imposto predial para 1926
abrangeu 3.266 predios na zona urbana, 2.366 na
suburbana, 1.700 nas ex-colonias e 572 nos subur-
bios, formando o total de 7.904, ou mais 892 so-
bre 7.012, que tinha sido a quantidade apurada
em 1925.

o numero de residencias provisorias
zonas operarias e nos bairros militares do 1. 0 e
5 0 batalhôes da Forca Publica excede a 1.00G
e em outro tanto ou mais se póde computar o flu,
mero de barracôes clandestinos, construidos em
terrenos da Prefeitura, tanto na zona urbana co-
mo na suburbana, de sorte que se póde estimar em
I2. 000 approximadamente o numero total de ha-
bitaçOes na Capital, correspondendo a uma popu-
lação de cern mil habitantes, mais ou menos.

Fizeram-se 2.440 lancamentos do imposto de
industrias e profissôes, sendo 1.847 na zona ur-
bana e 593 nas demais zonas, ou mais 222 que em
1925.

A Directoria de Obras e Viacão, nos multi-
pbs encargos de sua actividade, desenvolveu am-
piamente os trabalhos que lhe são affectos, execu-
tando os seguintes servicos no exercicio de 1925:
calçarnento a macadam betuminoso, 14.055 m. q.;
iciern, a parallelepipedos, 9.199 m. q.; idem a a1-
venaria, 40.885 m. q.; idem amosaico (passeios),
5.581 m. q.; recomposicão de calçarnentos, 10.905
m. q.; demolicão de calçamentos, 7.407 m. q.;
assentamento e rectificação de rneios fios, 2.566
metros lineares; terraplenagern, 126.307 metros
gujicos.

Tom a construccão hem adiantada a ponte
"Mello Vianna", sobre o ribeirão Arrudas, ao lado
do Parque Municipal e em cruzamento corn a Ave-
nida do Canal, a qual é em arco de tijolos, assente
em pegöes de concreto e alvenaria de pedra arga-
massada, corn urn vão livre de 10 metros e 14 me-
tros de largura, e vae substituir a ponte metallica
então existente no local e que se achava desbocada
para a margem esquerda, cerca de 6 metros de
sua verdadeira posição relativamei'ite ao canal, irn-
pedindo .assirn proseguir-se na rectificação e re-
vestimento das margens daquelle ribeirão.

Na proximidade do Matadouro construiu-se
urn pontiihão cle madeira sobre o corrego cia Serra,
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e uma ponte sobre o Arrudas, na Avenida do Con4torno, corn 20 metros de comprjmento e 4 de lar-gura; na estrada de automovel do Cercadjnho fez-
se urn bueiro duplo de 0,70 x 1, corn 10 metros de
comprjmento e uma ponte de madejra, assente em
pegOes de pedra ar gamassada, corn 4.m20 de vão
livre e 6 de largura; em execucão de trabaihos seacham a ponte.da rua Jaguary, em arco de tijolos,
assente em pegOes de alvenaria, com 4 metros de
\ao livre e 10 de largura, e o alargameno de 12
metros para cada lado na ponte de alvenarja em
arco, na Avenida Carandahy, cruzamento da rua
Ceará, sobre o corrego da Serra, com 3,m50 de vãolivre.

Procedeuse, em 1925, a reconstruccao da es.
trada para automoveis, que vae a pedreira de mare
more do "Acaba Mundo", e iniciou-se a construccao
da estrada de ligaçAo do Calafate a Fazenda do
Cercadinho, achandose esta, na extensAo de 7 ki-
lometros, em conclusão final. Ambas se destinam
a localidades apraziveis, proprias para diversOes e
passeios da população, alérn de attenderem aos in-
teresses da Prefeitura, es pecialmente a do Cerca
dinho, onde se encontra a represa principal doabastecimento d'agua a Capital.

Para uso e goso do publico está em constru_
cçAo no local do cruzamento de todas as linhas de
bondes, i-ia Avenida Affonso Penna, urn abrigo,
formado por urn grupo de 20 columnas, sustentan.,
do urna lage de cirnento armado; o edificio, pro-
jectado em estylo toscano, de apparencia leve e
elegante, tern a largura de 7m30, o cornprjmento de
26 metros, e a altura total de 4 m70 . Esse abrigovem satisfazer uma necessjdade palpitante da po-pulaçao, além da sua indiscutjvel convenjencja eutilidade.

As obras de rectificaçao e revestimento do ri-
beirAo Arrudas, dos dois lados da Avenida do Canal,
estão concluidas desde a rua da Bahia ate a rua
Carijós, inclusive a rejunccao, a cimento, dos pa-redôes, e a balaustrada, na qual se assentarampostes artisticos de illuminacao, sendo que, entre
as ruas Caetés e Carl jós, já estão feitos os passeios.achandose em andamento Os entre as ruas Guay
curüs e Bahia; em adiantada construccao o empe-
dramento entre a rua Carijós e Avenida Tocan.

A. C.-18
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tins, na extensão de 121 metros pela margem di-
reita e 106 pela esquerda. Estes serviços em seu
onjuncto, de par corn os jardins da Praca Ruy

Barbosa, o calçarnento desta, na parte fronteira a
Estacão Central, e da Avenida do Canal, já reali-
zado ate a rua Carijós, constituem innegavein1ente
urn meihorarnento de utilidade manifesta e uma
grande obra de embellezamento na entrada da Ca-
pital.

0 nurnero de alvarás de licença, expedidos
para construcção de predios, ascendeu a 1.026, sen-
do 478 na zona urbana, 292 na suburbana e 256
ias ex-colonias e suburbios do Calafate.

A estatistica do quatriennio mostra a marcha
áscencional das construcçôes na Capital, patente-
àndo o seu progresso e desenvolvimento: 1922 -
394; 1923 —708; 1924— 926; 1925— 1.026.

.0 movimento effectivo das construcçöes foi
o seguinte: obras iniciadas em 1925 - 554, sendo
308 na zona urbana, e 246 na suburbana e ex-co-
lonias; obras concluidas em 1925, inclusive algu-
mas iniciadas no anno anterior, 534, sendo 289 na
zona urbana e 246 nas outras zonas. Em 31 de De-
zembro, era de 192 o numero de obras em anda-
meñto, das quaes 120 urbanas e 72 suburbanas,
ac.hando-se paralysadas 17, sendo 14 urbanas e 3
sub urbanas.

0 Cadastroprosegulu a sua missAo corn a
devida reglaridade e efficiencia, imprirnindo o
ñecessario rigor technico aos traballios de tal
natureza. Realizou a confeccão da planta da
ex-colonia Carlos Prates, abrangendo os lotes
76 a 141; o lëvantamento dos terrenos do Cala-
distribuidos em 17 avenida, 132 ruas e 6 ragas;
fate, corn o proj ecto de arruamento completo;
o levantamento e cadastro da 6. 11 se'ção subur-
bana, inclusive pequenas .subdivisOes de quar-
thiröes; locação -e nivelarnento para . 0 proj ecto de
"grades" na zona Oéste .e outras da Capital.
• Foram realizadas 20 suhdivisöes de terrenos
suburbanos, em 331 quarteir-öes corn 5.641 lotes,
deram-se 144.730 metros de a-linbamentos, 102.627
de nivelamentos e contra-nivelarnentos, e 45.438 de
locação; para construcçôes se procederam s' 1.021
aJinhaentos, 714 nivelarnentoq e 449 demarca-
Oes.
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A incineração do lixo attingiu 3 .943.443 kilo
grammas, tendo sido retirados 314.850 kgs. de ciii-
za para adubo, distribuida gratuitament na cida-
de pela Prefeitura e no Estado pela Secretaria da
Agricultura; procedeu-se tambem a incineracão de
2.785 kgs. de papel das repartiçoes publicas, e de
407 cães, remettidos pela Directoria de Hygiene;
venderam-se 33.976 kgs, de materia prima para o
fabrico de papel.

No Matadouro Municipal foram abatidos, corn
destino aos acougues, 15.856 rezes, 2.620 porcos,
274 carneiros e 43 leitöes, alérn de 1.372 poreos
para a Fabrica de Banha. Nos depositos annexos
foram armazenados 8.437 couros e recolhjdos 914
animaes, apanhados nas vias publicas.

As condiçoes do Matadouro actual, cuja con-
strucção data do inicio da Capital, nao permittem
a observancja dos preceitos hygienicos, attinentes
ao serviço desta natureza e, sob o ponto de vista
economico, é quasi nullo o aproveitamento dos sub-
productos, que constituem grande riqueza, sob Va-
rios aspectos.

Assim sendo, a exemplo dos grandes centros
populosos, me pareceu ser tempo de cuidar da in-
stallaçao de urn Matadouro Modelo em Bello Ho-
rizonte, obedecendo as prescripçOes da hygiene mo-
derna e a nova technica industrial, pelo que recom -
mendei a Prefeitura abrir concurrencja publica pa-
ra apresentacao de projecto e preço de construccao,
mediante concessão pelo prazo maximo de 25 an-
nos. 	 -

Outra iniciativa que, tornada realidade, se
converterá em grande meihoramento para a Capi-
tal e produzjrá innumeros benefjcjos a seus habi-
tantes, concerne ao fornecimento de gaz combus-
tivel, destinado a aquecimento, tanto para fins do-
mesticos, como industriaes. Recommendej tambem
A Prefeitura, charnar concurrencia publica median-
to concessão, pelo prazo legal, para esse serviço,
?uja importancia cresce corn a alta dos fretes e a
diminujcAo da lenha nas proximjdades da cidade.

Tiveram grande incrernento os serviços da Di-
rectoria de Aguas e Exgottos, como dernonstra a
exposiçao a seguir: para o desenvolvirnento da rê-
de de abastecimento d'agua foram construjdos
8.030 metros lineares, tendo sido attendjdos 583
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pedidos de ligaçöes novas corn 1.172 pennas e 8
pedidos de augrnento, corn 134 pennas; na rêde de.
aguas pluviaes, fizeram-se 4.158 metros, 171 hoc-
cas de lobo e 22 pops de visitas; a rêde de exgottos
sanitarios teve o accrescimo de 15.418 metros, 180
pocos de visitas e 1 caixa diluidora, tendo sido da-
das 396 ligacOes domiciliareS e effectuadas 6 mu-
danças de ligação.

No exercicio de 1924 as rêdes novas de agua
potavel, aguas plluviaes e exgottos haviam sido,
respectiVamente, de 6.415, 577 e 1.209 metros, e
as ligacöes domiciliareS de agua e exgottoS de 144
e 199, ficando assim evidenciado o surto considera-
vel da Capital, de par corn o concurso da Prefeitu-
ra na execucão das obras tendentes, principalmente,
a salubridade, hygiene e conforto da populacão.

Proseguiram os serviços de canalizacãO do
Corrego do Leitão, achando-Se terminados entre
a rua Tamoyos e Avenida Paraopeba, entre as ruas
GoncalveS Dias e AyrnoréS e em alguns trechos
entre Aymorés e Tymbiras e esta rua e Paraopeba,
faltando completar as ligacöes nestes pontos devido
ao aterro neeessariO ao levantamento dosparedãeS,
e no cruzamentO de AymoréS corn a avenida Chris-
tovam Colornho, onde se procede a construccãO de
uma ponte de eonereto arinado, coin 10 metr6s de-
largura e 5m,40 de vão livre. Sobre esta canaliza-
ção já se encontram entregueS ao transito piblico
a ponte na Avenida Paraopeba, em cruzamento
corn a rua São Paulo, de concFeto armado, de vigas
rectas, corn 10 metros de largura, podendo ser au-
gmentada futuramente a da rua Tamoyos, no cru-
zamento de Matto Grosso, corn a largura definitiva.
corresponde aos 20 metros da rua, devido a iiten-
sidade do traf ego e a dupla linha de bondes; a da
avenida São- Francisco, no cruzarnento da rua Tu-
pys, corn 20 metros de largura, pelo mesrno motive.

No trecho entre as avenidas São Francisco e
Paraopeba, dos dois lados do canal, estão em via
de conclusão os traba.iilos de coroarnento e rejun-
cção, a cirnento, dos paredöes, achando-se em anda-
mento a construccão da balaustrada. Em s3guida,
deverá proceder-se a factura dos passeios, de n.odo.
a ficar a canalizacãO do Corrego do Leitão corn
feição identica a do ribeirão Arrudas, na avenida
do Canal indO constituir urn dos logradouros rnais

agradaveis e de bello aspecto da Capital, muito
concorrendo para o seu aformoseamento.

Realizados os estudos para meihoramento dos
serviços de agua da Capital, já iniciados corn o
projecto de abastecirnento do Calafate e corn a con-
struccão do reservatorio da Lagoinha, foram orga-
nizados o proj ecto e orçarnento atti-nentes a parte
na cidade a Oéste do Corrego do Leitão, abrangendo
as 2.', 3•n, 8., 9.a e 10.' secçöes urbanas, entre a
rua São Paulo, avenida do Contorno e Ribeirão Ar-
rudas, e bern assim os referentes a zona suburbana,
constituida pela 6.' e 7.' secçôes, a esquerda da rua
Alérn Parahyba.

A agua pzra o abastecimento da zona ur-
bana será fornecida pelo reservatorio da rua
Carangola, o qual tern a capacidade de......
13.221.000 litros, sufficiente para regulari-
zar a distribuiçAo das aguas dos rnananciaes do
Cercadinho, Posse e Clemente, sob urn volume to-
tal de 24.388.376 litros, em 24 horas, dos quaes
10.341.378 para o primeiro, e 13.996.800 para os
dois outros. Prevendo-se, porérn, a época . da estia-
gem, no projecto apenas se fez o caiculo sobre o
Cercadinho, corn a vasão de 100 litros por segundo,
ou 8.640.000 litros em 24 horas, de fórma que o
volume disponivel no reservatorio será de ......
22.636.800 litros por 24 horas, dos quaes, retiran-
do-se 7.500.000 para o da Lagoinha, restam ainda
15.136.000 para ser fornecidos a zona urbana.

o abastecimento da zona suburbana será
lizado na forma dita, por intermedio do reserva-
torio da LagQinha, corn 7.500.000 litros, retirados
dos mananciaes Posse e Clemente, captados na Fa-
zenda do Barreiro, e actualmente em conjuncção
corn a agua do Cercadinho.

A' vista da insufficiencia das canalizaçöes que
abastecem a séde do districto de Venda Nova, pro-
cedeu-se ao levantarnento topographico e organi-
zação do projecto e orçamento do novo abasteci-
mento, utilizando-se da mesma captação existente.

o abastecimento do Calafate provirá do ma-
nancial do Born Successo, por via- do reservatorio
da- Gamelleira.

Todo o material metallico, em tubos e peças
accessorias, já se encontra na Capital, de modo a
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serern iniciadas as obras do novo abastecimento
mencionado.

A intensidade do movimento da Seccão do Pa-
trimonio tornou-se relevante no exercicio de 1925,
assumindo proporcão consideravel a cessão de
terrenos a titülo gratuito ou oneroso, de modo a
evidenciar mais uma vez o acerto e convenienCia
das disposiçSes legislativas do Estado e do Muni
cipio, que supprirniram o regimen do aforamento
vigente ate 1922 sobre a materia.

Na zona urbana foram vendidos em hasta Pu:
blica 75 lotes: para industrias, 16; após a hasta
publica, 65, de accordo corn a lei municipal n. 243;
pelas leis communs, 4; a funccionarioS, 108, para
pagamento em prestacôes e a vista; houve a per-
muta de 3 lotes, o resgate de aforamento de 7, a
cessão gratuita de 21 a funccionarios e de 77 a
operarios, formando o total de 377 lotes urba nos.

Na zona suburbana realizou-se a venda de 156
lotes, de accordo corn leis especiaes, de 7 pelas
leis communs, e de 8 a pracâs da Força Publica,
no Bairro Militar; concedeu-se o resgate de afora-
mento de 2 lotes, a permuta de 4, e a transferen-
cia gratuita de 4 a funccionarios, na somma geral
de 181 lotes suburbanos.

A renda do Patrimoni o que, em 1924, fôra de
553:220$368, subiu a 981:430$352, incluida a quan-
tia de 88:511$500, proveniente da venda de dois
lotes na Praç,a Rio Branco; a estimativa do orca-
mento havia sido de 300:000$000.

o imposto de transmissão de propriedade, or-
cado em 180:0005000, produziu 328:501000,
o que corresponde a 3 % sobre 10.950 :300$000,
valor dos immoveis transferidos.

A taxa accessoria, destinada aos servicos de
terraplenagem, agua e exgottos da zona urbana, na
bäcia do Corrego do Leitão, rendeu 108 :500000.

o jardim da Praça Ruy Barbosa, dividido em
duas partes pela Avenida do Commercio, foi con-
cluido, formando urn excellente e saudavel logra-
douro publico, de fina elegancia: actualmente se
-procede a construccão do jardim fronteiro ao Gru-
DO Escolar Barão de Macahubas, na Floresta, em
terreno adquirido pelo Estado, para meihor situa-
cão daquelle grupo, dando frente para uma Praça
formada pela Avenida Tocantins e a rua David
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Ca-mpista-; dos jardins. em fórma de "boulevard"
na Praça Rio Branco, nos a1inhamentos das A ye-
nidas Affonso Penna, Paraná e Comrnercto, e, na
Avenida Affonso Penna, entre as ruas da Bahia e
Guajajaras; do jardim, por conta do Estado, nas
areas aos lados das Secretarjas do Interior e das
Financas, abrangendo as- freñtes da Praça da Li-.
berciade, e ruas Alvarenga. PéixOto, Bahia e Gon-calves Dias.

No Parque Municipal realizaram-se os Se-
guintes trabaihos: o ajardinamento da Pra ça do
Corêto, e o circular, a margem do Lago das Garças;
a collocaçao de 2 portöes de ferro, grandes, e 4 me-
nores, artisticos, distinctamente, para o transito
de automovejs e de pedestres, juntamente corn as
pilastras de cantaria, nas entradas das Ayenidas
Affonso Penna e Tocantins; a construcçao de uma
jaula para animaes ferozes; a limpeza do Lago
Grande, donde se retiraram mais de 13.000 metros
cubicos de terra de enxurrada, trazida pelo corre
go "Acaba Mundo"; a factura dos passeios nas
Avenidas Tocantins, Carandahy e Mantiqueira -

Em plena execu ção, e de modo a etarem con-
cluidos no rnez proximo, se encontram estas obras:
urn "belvedere", de linda apparencia e elegante
esthetica, no local da entrada para pedestres, na
Avenida AffOnso Penna, aO lado da Agencia de
Bondes; o passeio de ladrjlhos ceramicos, e a col-
locacao do gradil de ferro em toda a extensão da-
quella Avenida; urn campo de tennis e urn rink de
patinaçäo.

A' vista do art. 5. 0 da lei n. 889, de 4 de Se-
tembro de 1925, que autorizou o governo a modifi-
car o piano da Praça Rio Branço, foi expedido o
decreto n. 7.019, de 80 de OutUbro do mesmo an-
no, approvando a planta organizada pela Prefei-
tura, em 26 do dito mez, ficando reservado para o
governo do Estado, além da area destinada a con-
strucçAo dos armazens da Alfandega, entre o Mer-
cado Municipal e o ribeirão Arrudas, quarteirão
21-A, para o edificio d Alfandega, e concedendo-se
a Prefejtura o direjto de proceder a venda dos lo-
tes dos guarteirOes 23-A, 30-A e 34-A, tudo de
conformidade com os dispositivos do citado art.
5. 0 e seu paragrapho unico: ja foram vend idos
6 lotes, corn a area total de 2.451m2,623, produzjn-



282

do a renda de 245:162$300, a razo de 100000 o
metro quadrado.

SERVIOS DE ELECTRICIDADE DA CAPITAL

Em 1923 a Companhia de Electricidade e Via-
çäo Urbana de Minas Geraes, arrendataria dos
serviços de electricidade da Capital, em memorial
apresentado ao governo, mostrava a necessidade
da reforma de alguns servicos que se tornararn
imprestaveis pelo uso natural, e de outros cuja am-
pliacäo era reclamada pelo desenvolvimento da Ca-
pital. Pedia, por, isso, novaçäo do contracto, por-
que sua situacao financeira não permittia a reali-
zacäo desses meihoramentos cOrn as tarifas em
vigor.

Propunha augmentar as usinas geradoras, fa-
zer novas installaçSes e accrescimos na parte re-
ferente a viacão urbana, alérn da substituicão do
actual serviço telephonico; mas solicitava em corn-
pensacão novas tarifas para os telephones e para
a illuminacao publica e particular, bern corno re-
ducção da quota de arrendamento. 0 governo não
assentiu na proposta. Diante disto, a Companhia
apresentou nova suggestão, pretendendo, uma vez
realizadas as obras especificadas, exarninar corn
o governo a possibilidade do augmento das passa-
gens de bondes, das taxas de luz particular e dos
telephones, pedindo apenas que, entrementes, se
suspendesse a cobranqa da quota addicional sobre
a renda bruta e se restabelecesse o pagamento da
illuminação publica pelo criterio vigente antes de
1921.

0 governo, convindo na execucão dos meiho-
ramentos, não julgou fóra de consideração a pos-
sibilidade referida e acquiesceu na suspensão da
cobranca da quota addicional durante a feitura
das obras, sem nënhum onus ou responsabilidade
por parte do mesmo ate a sua conclusAo, resolven-
do, sórnente ante a realizacão das mesmas obras,
attender a meihoria das taxas dos servicos. Esta
deliberacão foi mantida pelo governo actual.

A Companhia, a partir do ultimo semestre de
1923, tern effectuado alguns meihoramentos nos
serviços de illuminação publica e de viação urba-
na, occorrendo nesta a inauguração de novas linhas
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e o prolongamento de outras; o servico telephoni-
co, porém, continua nas mesmas condiçöes, anti-
quado e por demais deficiente, impondo-se a sub-
stituicao pelo systema de bateria central.

E' sabido que, a excepção dos telephones, a to-
talidade dos meihoramentos indispensaveis aos ser-
viços de electricidade da Capital depende, exciusi-
vamente, das usinas geradoras; entretanto, cum-
pre reconhecer que so muito lentamente a Compa-
nhia vem executando a obra principal, que se pro-
poz realizar, consistente em nova barragem e em
obras accessorias no rio de Pedras. Destas adviria
O augmento da energia electrica necessaria aos
mencionados serviços de luz e viação, como ainda
as industrias.

Actualmente, apesar da força subsidiariTa da
Usina de Gaz Pobre, não existe urn kilowatt de ener-
gia disponivel para aquelles fins.

Em Agosto de 1925 se fez a inauguracão de
urn novo gerador de 2.200 kw. e do accrescimo co
edificio da Usina, quando todas as obras deveriam
estar concluidas em Juiho.

Em principio do corrente anno, a Companhia,
sob fundarnento da necessidade do ernprego de
grandes capitaes para o aperfeiçoarnento e arnpiia-.
ção dos serviços a seu cargo, propoz ao governo a
recisäo do seu contracto para poder conseguir re-
cursos pecuniarios, além de endosso de vultosa
quantia.

Além de rnodificaçao em pontos essenciaes de
algurnas clausulas vigentes, reclamava: a) devolu-
ção pelo Estado, a Companhia, da quéda d'agua
e usina do Pety; b) augmento das tarifas de illu-
minaçäo publica e particular, das passagens de
bondes, de energia para industrias e dos telephones;
c) quota fixa annual de 255:000$000 pelo preco
do arrendamento, sern nenhuma outra contribuição
ao Estado ou a Prefeitura, supprimidas assim as
Quotas addicionaes sobre a rerida bruta além de
1 .000 contos de réis e sobre a renda liquida alérn
de 2.000 contos, estabelecidas na clausula 3•a do
contracto; d) alteraçao substancial da elausula so-
bre a reversão dos bens, a qual ficaria limitada as
installaçôes e materiaes arrendados pelo governo,
obrigando-se este, no termo do arrendamento, a
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reembolsar as installaçöes feitas pela Companhia
e os materiaes por ella adquiridos.

Reeusei, liminarmente, a revisão do contracto
em taes moldes.

Havia-me imposto, porém, o compromisso de
resolver tao importante e visceral questão para o
desenvolvirnento da cidade.

Era indeclinavel proseguir e, examinando a
materia corn o devido cuidado, me capacitei de que
uma unica solucão se poderia dar: —a rescisão do
contracto de 21 de Abril de 1911, celebrado corn
Sampaio Correio & Comp., de que é successora a
Companhia de Electricidade e Viacão Urbana de
Minas Geraes, e a consequente encarnpacão pelo
Estado.

Assentado corno criterio da rescisão, por ana-
logia, o principio estabelecido na clausula 40.11, 2.'
al, in fine, combinada corn a clausula 43•, 5 11 , al.,
a Companhia, em 1.0 de Maio, apresentou as bases
para a encarnpação, reclamando uma indernnizacão
de 12.960:155$118.

Como existissem valores de diversas especies,
que deveriam ser incorporados, desde logo, ao pa-
trimonio do Estado, nomeei uma comrnissão corn-
posta de funccionarios deste e da Prefeitura -
drs. Gil Guatirnosim e Francisco Serra Negra, en-
genheiros, e Eudoro Guimarães, chefe de contabili-
dade - para examinal-os e dar-lhes preco.

Depois de demorado e minucioso estudo, con-
cluirarn que o valor da encampação seria de .
10.657:940$422, deduzidas varias parcellas cuja
reclamação pela Comparihia julgaram indevidas;
não computaram nessa quantia o valor da desisten-
cia do prazo de arrendarnento.

Reatei conferencias corn os directores da Corn-
panhia e, depois de propostas e contra-propostas,
fixei em 9.996:995$969 o Dreço da rescisão, reten-
do ainda a usina e quéda do Pety, cuja energia foi
pelos peritos calculada em cerca de seis mil caval-
los, indispensaveis ao desenvolvimento da cidade.
Assim, o -Estado, além do material que havia arren-
dado, recebe obras accrescidas, materiaes no almo-
xarifado, e consegue desistencia do longo prazo de
cluração do arrendamento, iniciado em 1911
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Parece-me, senhores membros do Congresso,
que o alvitre por mim tornado eta o mais prudente
e acohselhado, indubitavel qüe é ter sido o prdposi-
to de concorrer para o progresso da Capital o inspi-
rador do acto que submetto a vossa apreciação.

CONCL USAO

Eis, senhores membros do Congresso Legisla
tivO de Minas Geraes, o que de mais relevo se me
afigurou digno de trazer ao vosso apreço.

Si mais não fiz para corresponder a distincçao
e confianca do povo mineiro quando me elegeu seu
Presidente, deve-se imputal-o ao tempo de duraçäo
de meu mandato e ao meu 'Iesvalor pessoal, a que
näo faltoü, nunca, a valiosa cooperação de meus
auxiliares de governo, cujos nornes registrarei co-
mo dignos da estima e do reconhecimento do povo
mineiro: - drs. Sandoval Soares de Azevedo,
Djalma Pinheiro Chagas, Daniel Serapião de Car-
valho, Arnaldo de Alencar Araripe, Noraldino Li-
ma e Flavio Fernandes dos Santos.

Procurei fazer uma politica de concordia, ap-
pellando para a boa vontade de todos que se inte-
ressassem pela prosperidade do Estado; governei
corn justiça; jamais deixei o direito e a lei ao des-
arnparo; não cortejei a popularidade, corn sacrifi -
cio dos altos interesses publicos.

Meu proposito foi, sernpre, accelerar, dentro
da ordem e da lei, o movimento irnpulsor da gran-
deza de Minas Geraes.

Pela ultima vez, senhores rnembros do Con-
gresso, minhas saudaçôes cordiaes e meus votos de
felicidade. 	 -

Bello Horizonte, 14 de Julho de 1926.

FPJRNANDO DE MELLQ VIANNA
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O ar. Presidente levantando-se,

no que é acompanhado por todos
os presentes, declara "installada a
4•4 sessão ordinaria da 9.1 legisla-
tura."

Na fórma do Re.gimento, é lida,
posta em discussão e sem debate
approvada a presente acta e man-
1a o sr. Presidente que se extrala
urna copia da Mensagern, para ser
rernettida ao Senado.

Levanta-se a sesso.

i. SESSAO ORDINARIA, AOS
20 DE JULIIO DE 1926

Presidencict do Sr. ,Enéas Camera

SUMMARTO: Acta. - Expedien-
te. Telegrammas. Carta. -
Eleicão da Mesa. Agradecimen-
to do Presidente. - Eleicão das
commissSes permanentes. - Or-
dem do dia.

Ao meio dia, feita a charnada,
acham-se presentes Os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Claudemi-
ro Ferreira, Duque de Mesquita.
Euzebio de Britto, Elpidio Canna-
brava, Adoipho Vianna, Ignacio
Barroso, Celso Machado, Miguel
Baptista, Viviano Caldas, Pedro
Dutra, Odilon Braga, Ignacio Mur-
ta, Paulo Menicucci, Mario Mattos,
Pedro Laborne, Cordovil Pinto Coe-
lho, Agenor Alves, Edelberto Lel-
les, Alonso Marques, Agenor Ca-
nedo, Antonio Junqueira, José
Christiano, Cicero de Castro Fi-
iho, e Olyntho Martins, faltandc)
corn causa participada os srs. Ri-
beiro da Luz, e Lauro de Almeida,
C, scm ella, os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da ultima sessão pre-

paratoria d a mesma scm debate
pprovada.
0 sr. 1 . 0 Secretario apresenta o

seguinte:
EXPEDIENTE

Telegrammas
Do sr. Mello Vianna, presidente

do Estado, agradecendo a commu-
nicação que lhe foi feita de ter
sido verificado numero legal para

a installacão do Congresso 
teirada.

Dos srs. Mello Franco e
bal Assurnpção, communicando que
faltarão as prirneiras sessjes
Inteirada.

Carta

Do sr. Ledo de Faria, communi
cando que não poude ainda compa_
recer, por motivo dc molestia erik
pessoa de sua familia. - A Cama.
ra fica egualmente inteirada.

Eleicdo de Mesa
E' annunciada a eleição de p,

sidente da Camara.
Sao recebidas 26 cedulas, nu.

ro correspondente aos senhores de.
putados presentes.

Feita a verificacão, obtern-se o
seguinte resultado: Enéas Came.
ra, 25 votos; Mario Mattos, 1 voto.

o sr. Pres'idente diz que tratan.
do-se de sua pessoa, convida o sr.
vice-Presidente a occupar a presi-
dencia.

o sr. Mario Mattos accedendo o
convite vem a mesa e proclama
Presidente da Camara o sr. Enéas
Camera, que é convidado a reto-
mar a sua cadeira.

o SR. ENAS CAMERA: -
Senhores deputados.

Antes de retomar a cadeira pa-
ra a qual acabaes de me reeleger,
permitti que yes agradeca esse
gesto, que muito me penhora e con-
funde. 	 -•

No momento actual, em que o
Poder Executivo é exercido por urn
vulto como Fernando Mello Vian-
na, que, corn a sua incomparav(l
acção de estadista de vasto descor-
tino, dirigida por urn patriotisino
desmedido, que vern assegurand
na Federacão, urn logar dc dests-
quo para o nosso grandioso Esti-
do (apoiados geraes) e em que C

Legisiativo é constjtu jdo, gracaS a
unia rigorosa seleccão, de uma
pleiade de notaveis pelos SRUS t3
lentos de eecol e suas invej avel3
capacidades, é honra immeriSa 3

investidura na presidencia. desti
Camara.

Sentir-me-ia profundamente en-
aided0, si a vaidade pudesse se
ninhar ern minh'alrna, si nao fô-

r a consciencia que tenho da pou-
i dade de minhas aptidoes (ndo

,poiados geraes) e a certeza de
e alcando o mais huinilde de

05OS collegas, a suprerna dire-
dos trabaihos desta Casa,

gistes levados, apenas, por urn
nJpulsO de vosso coracao, ern que
ansborda a bondade que vos Ca-
cteriZa.
Taes são as tradicbe desta en-

dcira, so occupada antes de mum
or vultos eminents que, Si me
bra dado, declinaria da immensa

honra que acabaes de me confe-
rrr para evitar a solução de con-
tinuidade aberta core a rninha
dcicão no anno findo (ndo apo'ks-
t!s geraes) -

Corn a grandeza, perém, de cc-
rcão, quo é vosso apanagio, por-
• estes no erro anterior.

Preso a cada urn dc vós por in.
..:ssoluveis laços de profunda syrn-

thia e imrnorredoura gratidão,
da mais me resta que ceder as
ssas injunccöes, con ando, ante

responsabilidades do cargo,
ipprir corn as vossas luzes e a

sa solidariedacie, as deficien-
sias que em mirn reconheço, diii-
geaciando por desen•penhar as no-
res funccbes, que Andes de me

,.nferir, corn o niaxirno proveito
ira o ncsso Estado, scm deslus-

ar esta cadeira e correspondc-n.
- a vossa confiança. -

(Muito bern! Muito bern! Ap-
- - 'sos pro1ongados!)

A seguir procede-se a eleição do
-ice-presidente, sendo reeleito 0 Sr.
.arro Mattos, por 25 votos, tendo

sr. Euler Coelho obtido 1 vote.
Para 1.0 sccretario são recebidas,
cedulas, sendo reeleito 0 Sr.

-fsr Coelho, per 25 votos, tendo
r. Camillo Chaves, 1 veto.

Noeedendose a elsição para 2.0
r.tarro, e reeleito por 26 votes

Camille Chavez.
- eita a Qleiçae para Supplentes
'eretarios, são reeleitos os sre.. a idemiro Ferreira e Domingos
Rezende, respectivamente, por

25 e 21 votos, ten-do o Sr. Arge.
rniro dc Rezencie recebido 6 votes.

ELEIcAO DAS COMMISSOES
PERMANENTES

A seguir procode-se a eleição das
commissbcs permanentes da Cama-
ra, que ficam constituidas do e-
guinte mode:

Commissão de Constituiçao, Te-
gislação e Justiça

Elpidie Cannabrava, Joãe Be-
raldo, Odilon Braga, Duque do
Mesquita, Agenor Alves.

Cornrnjsjo de Orcarnento c Contas
Ledo dc Faria, Ribeiro da Luz,

Mario Mattos, Antonio Junqueira,
e João Henrique; Força Publica__
Pedro Laberne, Laure do Almeida
e Bernardino Vieira -

Comm issdo de Re presentacoes e
Pet içes

Genies Freire, Ignacio Barroso,
Martins Prates, Edelberto Lellis e
Celso Machado.

Cominissiio dc Cameras Muizicipaes
Agenor Canedo, Rebello Herta e

Melio France.

Comrnwsão de Agricultura e In-
dust na

Miguel Baptista, Genies Perei-
ra 3 Paulo Menicucci.

Cosnmissdo do Obras Publicag
José Christiano, Euzebie do Brit-

to, Aristides Coimbra, Viviano Cal-
das, Argemire de Ruzende, Adol.
phe Vianna, Pedro Dutra e Fran-
cisco Lessa.

Tribunal Especial
Olyntho Martins, Fiavio Santos
Cicero dc Castro Filho. Supplen-

Comrnissdo de Saude Pub lica
Rubens Campos, Annibal Assurn-

pção e Cordovil Pinto Coelho.

Cornmissdo dc Redacção de Leis
Ferreira Pires, Ignacio Murta e

Adelie Macid.
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cedeu hontem, ficou constitnida
do seguixte modo:

Presidente, Diogo de Vasconcel.
los; vice-presidente, Ribei ro de
Oliveira; 1.0 eecretario, Olympio
Mourdo; 2' sec.retario, Gabriel
Santos; supplentes, de secreta-
rios: Jacques Montandon e Peri-
cles de Mendonca.

Do mesmo t. seeretario, corn0
munican do ter o sr. presidente do
Sep-ado convocado o Congresso
pain arnanhã afim de tratar da
.apuracão da eleição realizada
a 7 de marco proximo passado,
para preidente e vice-presidente
do Estado no quatrienfliO a findar
em 1930.

Do sr. prosidente do Tribunal
cia Relaçâo communicando, geral.
mente, terem sido eleitos, respecti-
varnente, presidente e, vice-presi-
dente daqueie Tribunal Os sr,
desembargadoreS Raphael Almeida
Magalhães e Tito Fulgencio. -
A Camara ficou inteirada.

Dos priniciros secretarios do
Senado dos Estados de Alagoas e
Bahia; da Camara dos Deputados
dos Estados de Pará, Pernambu-
co, Bahia e S. Paulo; das Assem-
biéas Legislativas dos Estados da
Parahyba, Sergipe, Rio Grande do
Sul e Matto Grosso e dos Con.
gressos Legislativos 'dos Estados
de Espirito Santo e Rio Grande
do Norte, communicando a instal-
lação das sesscies dessas corpora-
çöes legislativas e constituicão das
respectivas mesas. - Inteirada.

Telegranv?flct

Do ci. Bernardino Vieira, con-
municando a sun ausencia as pri-
meiras ses'es por motivo de no-
lestia. -- Identico despacho.

RequerimentO

Do ci. Adelina Caetana de Mel-
lo, professora da cadeira do sexO
feminino de Itaverava, muniCjPj
do Queluz, pedindo urna lei esP
cial conedendu necessariz vet
ba Para pagamento dos addiCiO
naes das leis ns. 425, de 1906 e
375, de 1903, a que se julga coa
direito. -- A' commissao de Or
çamento.

Votos de peso?
o SR. IGNACJO MURTA:

Sr. Presidente, venho a tribuna,
segundo as praxes costumeinas
desta Casa, solicitar de v. exc.
a inserçao, na acta dos nossos tra-
bathos de hoje, de urn voto de pe-
sar pelo fallecirnento de urn ml-
neiro illustre, ex-deputado a esta
Camara e que, nas diversas fun-
cçôes publicas que exerceu, prs-
tou a causa publica Os niais altos
e i.nestimavejs serviqos.

Refiro-me, sr. Presidente, ao
professor ArthurQueiroga, que
ultimamente exercia o cargo de
inspector regional do ensino, Ca-
valheiro muito estimado e a quem
a causa da instrucçäo publica, a
qual serviu sempre corn carinho e
dedicacão, deve Os mais assignala-
dos •e reaes csforqos.

Deputado ao Congresso Mineiro
em uma legislatuma - 1902 a
1906 - exercera antes, corn real
proveito Para 0 estabelecirnento, o
cargo do professor da Escola Nor-
mal de Diamantina, tendo sido
ainda vereador a Camara Munici-
pal daquella cidade, onde exerce-
na, tambeni corn brilho extraordi..
nario, a advocacia.

Dedicando-se, rnais tarde, a irn-
prensa, revelou-se, desde logo, Jon-
nalista invulgar, defendendo e es-
timulando, sernpne corn o major
enthusiasmo, causas patriotjcas,
que então surgiarn a baila da dis-
cussão.

Nos Anncces desta Camara, re-
positorio dos trabalhos deste ranio
do poder legislativo mineiro, se
encontnam as provas do seu pu-
jante valor intellectual, da sua
elevada competencja e do sen ale-.
vantado patriotismo.

Neste recinto ,com o major ar-
dor e enthusiasmo, Arthur Quei-
roga pugnou sempre por niedidas
de elevado alcance e de maxima
Utjljdade Para o Estado de Minas.

Orador fluente, imaginoso, ar-
rebatava as multidbes.

Como professor da Escola Nor-
ma! de Diamantina, mostrou.,se,
!iaquel0 cargo, educador complete,dedicado e talentoso.

Modesto, despretencioso, de fina
educaçao, conquistava, scm esforo,
a arnizade e a sympathia dos quo
delle se approxjmayam.

Foj urn filho extremoso da len-.
dana Diamantina, a qual preston
reaes e inestirnavejs serviços.

Nascido do seio do povo, muito
cedo revelou seu formoso talento,
conieçando, desde logo, a desesivol-
yen a sua activiclade no serviço da
ca]isa publica.

Foi, sr. Presidente, a 11 do
malo do corren-te anno, na cidade
de Sete Lagoas, que a monte, irn,
placavel, arrebatára a vida de tao
illustre mineiro, privando o Esta^
do dos seus serviços e os amigos do
praxer da sua palavra, sempre tao
cheia de encanto e da sua amiza-
de, -revesticia da maior lealdade.

Sobrevive-ihe, Sr. Presidente,
sun cigna e virtuosa esposa, a
exma. sra. d. Aleixina Queiroga,
que continua na obra benemerita
de educadora ,occupando, corn mui-
to bnilho e competencja, urn logar
entre as professoras do grupo es-
colar de Sete Lagoas.

Sr. Pres-idente, é Para homens- -
gear a rnemorja de minejro tao ii-
lustre, quo tao alto soube elevar o
nome de Minas, quo eu ouso soli..
citar de v. exc. Se digne consultar
a Casa, sobre si consente a inser-qão, flu acta dos nossos trabaihos
de hoje, de urn voto de profundjs^
sirno pesar, pelo failecimento do
panlamentar insigne ao qual me
venho de referir. (Muito bern;muito bern!)

0 SR. PAULO MENICUCCI:
- Sr. Presidente, mujtas vezes,
no decorrer da vida, sente-se urn
abalo tao profundo e tao grande,
que não ha força capaz de o sup-.
portar, scm que esse abalo venhá
produzjr na nossa alma e no nosso
ser uma grande desonientacao em
todas as suns funcçöes. Tal o es-
tado de animo em que se encontrou
teda a população de Minas Geraes
quando, por telegramma, 1105 £0i
trazida a -notjcia da morte do gran-
de brasiJe'iro, do grande patniota,
do grande labutador nas lides jor-.
nalistjcas, nas lides forenses, as-

tea: Argemiro de :Rezende, Eurico
Dutra e Francisco Lessa.

A' medida que se procedia a ye-
rificacão das cedulas o sr. Presi-
dente fazia a prociamacäo dos elei-
toe.

Nada mais havendo a tratar o
sr. Presidente convida os srs. de-
putados Para a sessão de amanhã,
dando Para ordem do dia a parte
regimental.

Levanta-se a sessäo.

2.' SESSAO ORDINARIA. AOS
21 DE JULHO DE 1926

Presidenc'ia do sr. Enéas Camera
SUMMARIO: - Chamada. --

Acta. - Expediente. Officios.
Telegramnia. Requerimento.
Votos de pesar. - Convocacão
do Congresso.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Claudemi-
ro Ferreira, Argemiro de Rezen-
de. Duque de Mesquita, Euzebio
de Britto. Gomes Freire, Ignacio
Barroso, Celso Machado, Miguel
Baptista, Flavio Santos, Viviano
Caldas, Pedro Dutra, Odilon Bra-
ga, Ignacio Murta, Paulo Meni-
cucci, Mario Mattos, Pedro Labor-
ne, Cordovil Pinto Coelho, Agenor
Alves, Edelberto Lellis, A1ons.
Marques, José Christiano, Cicero
de Castro Filho, Rubens Campos
Domingos de Rezende, Adolph(
Vianna, Joao Beraldo, e Ageio
Canedo, faltando corn causa par
ticipada os ems. Ribeiro da Lu z
Lauro de Almeida, Mello Francc
Annibal Assuthpcão e Ledo de Fa
na, e, sern ella, os male senhore

Abre-se a sessão.
B' lida a acta da antecedent

sendo sern debate approvada.
0 Sr. 1 . 0 secretariO traz ao c(

nhecimento da Camara o seguini

EXPEDIENTE

Of ficios
Do sr. 1.° secretario do Senado,

conimunicando que a Mesa dire-
ctora dos trabaihos daquella cor-
poracão, em eleiçäo -a que se pro-
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srn omo ña politica e na adminis- tria, para qué Os hossos patrWo

tracão, que foi o nosso saudoso p t- ihes rendam o culto que merecern.
tricio, o iflustre sr. dr. João Luiz 	 Cultuemos, pois, a sua memorla

Alves (Mwito bern!) 	
bemdita, corn respeito e admira-

0 dr. João Luiz Alves, dentre os çäo, realcandO seus fe.itos patrio-
mineiroS illustres, foi, talvez, tiCOS, afim de quo possam os nos-
aquelle que mais brilhou na traje- SOS porvindouroS beber nos mes-

etoria do sua vida politica entre mos os exernplOS de urn puro e ab-negado civismo.
nós. ovo de Minas Ge-

IntelligenCia heia de fulgor, al- 	
Em norne do

ma cheia de enthusiasmo, coracão raes, venho pedir a v. exc., sr.
cheio de nobreza dotado de urn for- proidente, consulte a Casa si con-midavel civisrni em todo o perio- sente que se lance na acta dos tra-
do republicaflO, niaguem o excedeu baihos de hoje urn voto que tradu-
na pratica consthnte de actos em za o profundo e sincero pesar quo
prol deste grande torro brasilei- nos vae n'alma, a Or que ferve emnosso
ro, que é Minas GeraeS. Nã 	 çâø pelo desappareCimert0 dessao p0- 	

peito e nos compunge 0 cora-

diarn, pois, os mineiroS, fascinadOs 
pelo brilho de sua intelligencia

	

	 triota, que foi o excelso mineiro,
figura veneranda de sabio e de pa-

pelo seu ardoroso patriotismO, dei- 
xarde acompanhal o

 na trajecto- dr. João Luiz Alves.
na luminosa que percorria, procu- 

(Muito bern! Muito bern! 0 oraor
C calorosa

rando sempre cumular-nos de bone-

	

	
iflente cu inpriinentado e

abracado por todos os seus co11-
ficiOs, na adrniniStracão e na p0-

Utica.
Jurista notavel, o dr. João Luiz

	

	
0 sr. Presidente interpretando

o sentir da Camara defere ambos
Alves deixou seu nome maravilhO- 
so tracado em caracteres de ouro 	

requerimefltos.

 fastos da jurisprudencia bra- Nada mais havendO a tratar, o
sileira; politico de vasto descorti- sr. Presidente, de conformidade
no. elle teve sempre o espirito es- corn o officio de hoje lido, em
clarecido pelo saber profundo dos quo o sr. Presidente do Senadoconvoca o Congres3O para tratar
assumptos que estudava; e subiu 
ubjU,

 depois de ter occupado corn da apuracäO das eleicöes realiza-
s	 das a 7 de marco P. passado, pa-

ra Presidents e VicePresidentelustre a pasta do Interior e da Jus-
tica, chegOU as culminanCias do Po- 
der JudiciariO, indo bater As portas do Esado no futuro quatrienflio,
do Supremo Tribunal, onde foi aco- convida os srs. deputadOs pam
ihido por seus pares como urn gram- tal 

fun, amanhb-, a horn regimen-

de mestre, como urn grande sabio, tal, devondo so realizar a sessão
E' 

brasileiro, como urn da amara logo após a reuniãO do
corno grand 
mineiro excelso e illustre (Muito CongressO.

A ordern do dia some, a regimen-
bern!)

0 nosSo povo, sempre votado ao tal.Levanta-se a sessäo.
culto dos seus bemfeitores, dos 
seus benenieritos ' não podia deixar
do expressar scu sentimento e sua •' SESSAO ORDINARIA AOS 22DE JULHO DE 1926
dor, ao vêr cahir no tumulo, corn 
0 fragor de urna desgraca, esse prrclencia do sr. EnCas Camera
homem quo tanto honrou a nossa 	 (presidente da Camara
terra e quo tanto eontribuiu para 	 MMARIO Chamada.
que Minas so tomnasse o Estado SU 

	 -
pediente. - Telegrainma.

leader da Federacäo Brasileira. 
	 -

CommuniCacão. - Eleicão de
Vultos dessa estatura, não p0- commissâo.

dem perrnafleCer esquecidos e a nós 
outroS cabe o dever civico de collo- 	

Ao meio dia, feita a chamada,
cal-os bern alto, no altar da Pa- acham-Se presentes os senhores

ndas camera,
Euler Coelho 	 Olympjo Mourão, timo Para Presidente é, Ribejro de Olivej- sidente do Estado e que na for-ra, Alfredo Baeta, Gabriel Santos, ma dJacques Montandon, Levjndo Coe- to Connnuma Constitujcao e do Regimen..

vae-se proceder a elei-iho, Alves de Lem
os, Passos Maja, ção da commjssão que deverá fi..Alfredo Catão, Lujz Lisboa, Cou-

to e Silva, Joao Pio, 	 car Constjtujda de tres senadoresRibejro, 	 Valladares e quatro deputadosModestino Goncalves 	 Para esse fim são recebidas 41.
Claudemiro Ferreira Olyntho Mar- cedulas, flurnerotins, Euzebjo de Britto, Goines 	 correspondente

aos srs. congresi5 presentes,Pereira, Gomes Freire, Eipjdjo ao recintoCannabrava, Ignacio Barroso Cel- 	
Feita a apuraçao das 'nesmas,so Machado Flavjo dos Santos, são
	

os srs. Jacques MoneleitosViviano Caldas, Pedro Dutra, Odi

Menjcuccj Mario Mattos,Ion Braga, Ignacio Murta, Paulo Pinto Coelho, Levindo Coelho,
Laborne, Cordovjl Pinto 	 Pedro Paulo Menjcuccj e Ageno Cane..Agenor Alves, 	 Coelho, do, por 18 votos cada urn; Ageno

Coelho

 Lellis, Alves, por 17 votos e João Pio,Alonso Marques, Agenor Canedo
José Christian0, Ci 	 , por 16 voto.cero de CastroFilho, Rubens Campos, Domingo5 	 0 Sr. Presidents proclama niem..bros da referida cornmjssão os
de Rezende Fr

ancisco Lessa e sete srs. congre55j55 eleitos eJoão Beraldo, faltando corn câusa nianda que a ella sejam renietti_partjcjpada os sen
hores: Ribejro das as actas e znais docuinentosda Luz, Lauro de Al

meida, Mello existentes na SecretariaFranco, Annibal Assumpcão, Leão
de Faria, Bernardino Vjeira e, 	 Nada mais havendo que tratar,sern 	 ,	 mas senhoreella os 	 js	 convida os srs. congressjg5 ParaAbre.se a sessão. 	

nova sessão amanhã, a hora regi.Na auseficia do sr. Presjdente mental.
Levantase a sessão.do Senado, assume a presjdencja osr. Endas Camera, presjdente da 	

SESSAO 0RDINARIA; AOS
Camara

0 	 22 DE JtJLHO DE 1926Sr. 1.0 Secre rjo apresenta0 segujn0 	
Presidencia do sr, Eneas Camera

EXPEDIENTE 	 SIJMMARIO. Chainada, 	 Acta.
Expediente - ApresentacaoTelegramma 	 -'—

do projectos - Discurso do Sr.Do Sr - Eurico Dutra, conuu Celso Machado.nicando que faltara as primeiras 	 A nina hora da tarde, feita asess6es por motjvo do molestia chamada achamse 
presenteg os

em pessoa de sun faniilja - In srs
teirado. Enéas Camera, Etiler Coe-

Iho, Claudemiro 'erreira, Arge-Communjcâo 	 miro de Resende Olyntho
m

 Martinssr. Olyntho Martins traz ao 	
,Euzebjo de flritto, Goes Perej-

0	
ra, Gornes Freire, Elpidjo Can-eOnheciinento do Co

ngress0 e fica nabrava, Adolpho Vianria, Igna-este sciente quo o dr. Martins 	 arroso,cio E 	 Celso Machado, Mi.
Prates faltare, as primeiras ses- guel Baptista, Flavjo dos Santos,Sies Por notivo de força rnaior. Vi

via 0 Caldas, Pedro Dutra, Odj-
Ion Braga, Ignacio Murta, PauloEleiçâo de comnSsao 	
Menicucci, arioM	 Mattos, Pedroconvocado Para o fi

o Sr. Presjdente d i  quo o Con- Laborne, Cordovil Pinto Coelho,eresso foi 
rn 

Agenor Alves, Edelberto de LelJjs,de tomar conhecjnento dal-
s eej Alonso Marques Agenor CanedoVes mealjz 	

,adas a 7 de marco ul- José Christian0, Cicero de CastroA. C...-.49
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'ilho, Ruben CamPO5, pomingos 	
Nada mais 	 hora angUst

justO, portaflt0 quo

de Rezende, J05,0 	Como
e Fran- pr0cur,

 numa 	 10

C1SCO 
Lessa, faltafldo corn causa

	

	 apreco
comO a pre5efl meihorar a si-te

particidada os denialssenhores. 	
tuacO dessa classe, por todos os

Lida a acta da antecedente 	
titUl° 	 sSO5 CO-	digna do nosS°	 e

a mesma sern debate approvada. do reconheCjmt0 dos noestadualb05 (MuitO 5eqn!)

Não ha expediente sobre a Me-
assi

n e nem pareCeres de communi 	
DisPen50le, 	 m, de outraS

cacöes a serern apresentad0 	
consideTaco que poderia addu-
zir e estoU convericido de que os
srs. depUtados receberäo, corn

ApreSCfltac° de pro j€ctOS, reqU 	
5 pathia, essa medida, cuja sim-

rimento5, ndwaç0Cs e noc6e8

	

	
pIes leitura evidencia, desde logo,
a necessida e a justica da sua

0 SR. CELSO MACUADO — conversão em lei.
Tenho a honra de pasSar as mãOS 	

(B.fuito bem! Mto born!)
Presidente, o se-do v. enc., sr. 	 nu

guinte projeCtO de lei (ld). 	
Vern a Mesa, é lido e estando

Sr. Presidente 	
se 0 se, duas palavras apoiadO pelo

	 mero de assigna-

apenaS tenho a dizer, procurando turas, vae a imprimir 
ustificar, ligeiramente, a parte te: PrO2eeto i• 83
do proiecto que manda incorPOrar 
aos vencimentos dos funcCiOfla1os
do EstadO a bonificacã o a que se 	

(90 iegislatura)

refere a lei n. 876 , de 23 de janei- 	
0 ongreS5O Leslatw0 do Es-

ão preciso, effecti tado de Minas Geraes, decreta
ro de 1925. N 
vamente, dizer mais de duas pa- Art. 1

. 0 Serão de quinze con-

lavras, porquanto estou certo do tos de réis os vencinlefltos do juiz

clue todos os srs: deputados reco- de menores.
nhecem a necessidade dessa inedi-
da, uma vez que e das ma is affli- 	

Art. 2.° Fica jncorpora 	 des-

ctivas e angustioms a cri 	
de i

	

se por 	
. de julho deste anflO aos

ue abravessam os honrados ser- venCimefltos

	

	 a bonificacao a-ado
funcCiOnamos pu-

vidores do Estado, em onsequen blicos do Estao
cia da situacäo geral do paiz e do que se ref ere a lei n. 

876, de 23

encareCimeno constante dos gene - de janeiro de 1925.
ros e objectos de pri

t meira neces- Art. 
30 QuandO houver diver-

sidade, sobretUdo nas Capitaes, gencia entre as Camaras Munici
onde a vida, muitiSsimo cara, se paes sobre limites dos territorios
tornaria ainda mais penosa e dif- de sua jurisdiCcão e puderem

ficil Si, 
aos vencirnentos já tao pe- chegar a accordo, nos termos do

quenoS do funcciOflalismo, não se art. 40, e paragraPhos da lei 
fl•

incorporassel definitiVamente, a 843, de 7 de seteinbro de 1923, a

ti
bonificacão de que trata o ineu que ver interesse solicitará in-presidente do Eats-
projeCtO. 	

tervertcão do

o sr. Mctro MattOS - Muito do.
§ 1 . 0 Neste caso, o Presidente

bern.

	

o r. Celso Machado - Minas do Estado transmitt1 a

	

	 mout

Geraes, sr. Presider1te, deve, em Ca
grande parte, a ma admifliStcao 	

rnara os fundamefltos da pre-

hone 	 a esses dignos servidores razoavel Para res
tencao e marcará a meS 	

pràz0

que, em todOs os tempos, tern me- 	
ponder e vir as-

recido no so do povo de nossa signar termo de comPromisso de
terra, mas ate do povo de outros accordo corn os arts.

	 e 4. o da

Estados, pa1aas de encomi e lei n. 830, de 
7 setembro de 1922.

admiracCo pela maneira criteriO- 	 § 2.° 0 prazo 	 da datanão sera maiot

sa, recta e j telligeflte por que do tres mezes e se contará

sempre desemPenham as suas fun- da 
Pu

t, do EstadO no org.O official'
cçöes. 

3•o Pindo o prao, si a Ca- coenta a cein mU r6is nos distri..
mars, a qual fdra este assignado, ctos de paz, nos termos annexos
não tiver cumprjdo o disposto no e nas comarcas de 

primeira en-paragrapho 1.0, o Pres jdente do trancia; de ceni a trezentos muEstado decretard procedente a Ire'is nas outras comarcas, e na Repretençao da Camara provocadora laçao, marcados nos titulos respe
da decisao, e mandará observar ctivos pela auctorjdade que fizeras linhas extremadoras reclams.. a nomeacao.das pela niesma, ad referendum 	 Paragi-apho unico. 0 collectordo Congresso, sem effejto suspen.. 	 mnestadual poderá reclaar contrasivo.	

a quantia arbitrada e recorrerá§ 40 0 arbjtro nomeado deverá ao Secretarjo das Financas dando
proferjr a sentenca dentro de no- os niotjvos da impugnaço Esteyenta dias, sob pena de perder a resolverd definitivarnente.competencia 	

Art. 9.° Os deposjtarios publi-§ 5.° 
A Camara que tiver in- cos e os avaliadores judiciaes pa-

teresse na decisão &positari os garão de duzentos a 
quinhentosemolumnentos do arbitro, e, si for mil réis, marcados pelo Presiden-

vencedora, ficar1he.á assegurada to do Estado nos titulos de no-
acção executiva a quo se refere o meacao.art. 632, da lei n. 830, 

de 7 de Art. 10. Os distrjbujdores con-setembro de 1922, 
corn direito de tadores pagarao: nas comarcaspenhorar bens ou rendas suffici- de 40 entrancia, 

2 :000OOo; nasentes para seu reembolso. 	 de 3•a, 1: 500$OOo; nag de 2.0,...Art. 4.° Os escrivães do judi- 1:0O0000; nas de 
1.0 e nos ter-cial e notas, os de notas, os do mos annexos, 500$000.

judicial, os officiaes do reg-istro 	 Art.de immoveis, pagarão por seus ti, 	 11. As nomeacoes interi-
tWos de nomeaçäo as Seguinte nas de auxiljares. de iustiça nãoquantias: 	 s durardo mais de urn anno, sendo

De comarca de 4. 	 por ellas exigido o sello, tomando
3:000$000. 	 entrancia, Se por base metade do que deve-

De comarca de 30 entrancia, na pagar o funccionario effecti-:500$000. 	 vo.
De comarca de 2.	 Paragrapho unico. Quando a2:000$000.	 entrancia, nomeaçâo tiver do durar menos

an..á 0 selloDe conlarca de 1.0 entrancia de urn 	 no, cobrar-se,e termos annexos, 1:500$0 	
-em proporçao ao prazo fixado noArt. 5.° Os escrivã acto.es de paz Art. 12. Nas permutas de offi-pagarao de trezentos mil réis a cios pagar-se a differenca do

urn conto do réis, marcados pelo sello que for devido.
Presidente do Estado no titulo.

Art. 13. 0 sello será cobradoArt. 6.' Aos escrivães que ti,
venciere 	 por conhecjrnet0 medjante exhi-

sein nlentos pelos cofres do bição do acto de nomeaçao, noEstado ap
plicarão os precei- qual o agente fiscal fará mencâoLos do paragrapho 2.°, 

da tabella do pagamneno.
abrjl de 1900.
A, do dec. n. 1.381, de 25 de 	 Art. 14. Revogamse as dispo..

Art. 7.' Os successores, nornea s'çSes em Contrarjo
dos de accordo corn o art. 184, da 	 Sala das sess5es, 22 de juiho delei n. 912, de 23 de setembro de 1926. - Celso Machado. - Age.1925, pagarao metade do sello de 	 or Alves. -. Francisco Lessa.Vido pelos serventuarjos effectj_ -_ Euler Coelho. - Agenor Ca-VOS.	 nedo.

Art. 8.° Os officiaes de justi.. 0 Sr. Mario Mattos apresenta eça e escreventes juramentados pa- promette i ustificalo, caso isso segar0 por suas nomeacoes de cm- tome ñecessario 0 seguinte; -



seus venCiineTt05, reebrSA
quota mensal de oitenta I'll11 rélS,
destiflada a expediente.

0 CongreSso Legislativo do Es- 	
Art. 2 . 0 E' da comPetencia do

tado de Minas GeraeS decreta: 	
Presidente do Estado ordenar, por

Art. 1 .0
 Os vencimefltos do pre- decreto, ao promotor de justica de

sidente da PrevideflCia dos Servi- uma das comarcas mais proximasque exerca as suas funccöes na-
dores do Estado e do fiscal, aoS
quaeS Be ref ere o art 6 paragra

. , quella em que 0 respeCtiVO promo-

pho UTiICO da lei Ti. 
911, de 22 de tor não poSsa conveniet1thmente

setembro de 1925, e que Ihes deve- fazel-o, ou não esteja provido oriam ser pagos semestralmeTte, cargo, ficando nesta parte revo-
não poderãO exceder de dezoito e gado a n. 8 do art. 273 da lei n.
de doze contos, respectivamente, em I 

912, de 23 de setembrO de 1925.

cada anno. 	
Art. 30 Na Capital haverá dois

Art. ProcesSO penal expedido criv
2 . 0

 Flea approvado o Codi- promotores de justica, dois escri-

go do 	 , 	
vãeS do judicial e notas, tres es-

corn o dec. n. '7.259, de 15 de j- 	
ães de notas, dois do judicial,

nho do corrente anno. 	
dois privatiVoS do crime, dais of-

Art. 30 Os cargos de directO- ficiaeS do Registro de IrnmOVeiS,
res de quaesquer serricoS do Es-. urn escrivão de menoreS, sendotado, do thesoUreiros ajudante nessa cornarca, como em todo o Es-
ou fiels, não fazem parte dos qua- tado, funcciOflarios auxiliares o
dros das Secretarias Para o effei- AvogadO Geral e seu ajudante.
to do accesso e serão nomeados 1j 	

Art. 4.° Fica derogado a art.
272, n. 3, da lei 4. 912, do 23 de

vreinente. paragrapho ico. Aos ajudan setembro de 1925.Art. 50 Ficam approxados o

tes e fieis Be applicaa dispOStO no decreto n. 7.101 de 30 de janeiro

art. 12 do dec. 11. 5.487, de 24 de de 1926, expedido corn a regula
in reorganizando o Gymnasia

dezembro do 1920.Art. 40 Os collec.tOres e seus Minciro a dec. ii. 7.200, de 9 do
escrivãeS poderãO fazer parte da abril do mesmo anna, expedido
PrevidenCia dos Servidores do Es- corn o regulamento queadapta a
tado, tomando par base do peculiO Escola do Pharmacia de Ouro Pre-
a lotacão das respectivas collecto- to a reforma do Ensiflo publicada

corn a decreto federal n. 16.782-A,
riaS.Art. 5•0 Revogam-Se as dispos'- de 13 de janeiro de 1925; e dec.
ç6es em contrarlO. 	 n. 7.262, de 22 de junho de 1926,

publicado corn a regulamento do
Sala das sessöeS, 22 de juiho deria- InstitutO "São Raphael"1926. - Mario Mattos. - Ig 	

.

cia BarroSo. - Pedro Dutra. 	 Art. 6. 1 Flea approvado. corn a

Lido e estando apoiado pelo nu- 
sup 	 das ferias em junho, o

ri- decreto Ti. 7.198, de 8 de abril de
mero de assignaturas, vae a imp
mir-se. 	

1926, publicado 	 egulamefltocorn o r

sa, promettendo justifical-0, ca 	
ConserVatorio Mineiro de MusiCa.

seja isso necessario, o seguinte: 	
Art. 7•0 Revogam-Se as dispOSio sr. Pedro Dutra envia a Me- que dá organiZacão definitiVa ao

çöes em contrario.

Pro jesto n. 85 	
Sala das sessSes, 22 de julho de

1926. 	 Pedro Dutra.
19.1 legislatura) Lido e apoiado, vae a iniprimir

O Congresso Legislativo do Es-
tado do Minas Geraes decreta

Art. i.° Flea assirn modifiCado
o art. 210 da lei ii. 912, de 23 de
setenibro de 1925: Os escriVãeS do
Tribunal da Relacãa, além dos
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4.' SESSO ORDINARIA, AOS 	 Minas -a mais popul osa das23 DE JTJLHQ DE 192 	 I unidades da Federaçaa e das quo
mais efficjentemente tern collabo-

Presjcjencja do sr. Enéas Camera J rado na grande obra constructora
do nossa nacionalidade, não pode-SUMMARIO : - Chamada. - J na deixar de patentear, neste mo-S

Acta. - Expediente. - Voto mento, as seus sentirnentos de.
de applauso. - Discurso do Sr. mais confortador apoio e da mais
- Celso Machado. -Orcjem estricta solidanjedade a urn acto
do dia. 	 altament 	 ifi. .-" 	 '.0w iIUbUS

I creditos no convivio internacjonal.A' uma hora da tarde, feita a 
I 
E e par isso quo deante da solu-

chamada, acham-se presentes as cdo dada pelo governo federal ao
srs. Enéas Camera, Euler Coo- caso do Brasil na Liga das Naçoes,
iho, Claudemiro Ferreira, Euze- imperioso é que manifestemos, sem
blo de Britto, Olyntho Martins, mais tardar, a nassa applauso Ca-
Gomes Pereira, Adoipho Vianna, loroso ao egregio Presidente da
Ignacio Barroso, Celso Machado, 

I 
Republica, quo agora, como sem-

Miguel Baptista, Flavio Santos, pre, prestou mais urn inolvidavel
Viviano Caldas, Odilon Braga, serviço ao paiz.
Ignacio Murta, Paulo Menicucci, E' par dernais conhecida a ques-
Mario Mattos, Pedro Laborne, tao suscitada pela justa pretonção
Agenor Alves, Edelberto Leflis, do Brasil a urn logar permanente
Alonso Marques, Agenor Canedo, no Conselho da Liga das Nacees.
José Christian 0, Rubens Campos, Membro nao permanente da Li-
Domingos do Rezende e Francisco ga, desde sua fundacao, a Brail,
Lessa, faltando corn causa par- como era natural, aspirava urn
ticipada os srs. Ribeiro da Luz, posto definjtivo no Conseiho, can-
Laura de Airneida, Mello Franca, didatando-se, Para isso, ha mais
Annibal Assurnpçao, Ledo do Fa- de tres annos.
na, Eurico Dutra, Martins Pra- 	 Desde então foram feitas pro-
tes e Bernardino Vieira e, sern rnessas farmaes no sentido do sen
ella, as mais senhores. 	 a Brasil cantomplado, quando SeAbre-se a sessão. 	 offerecesse appartunidade, corn urn

logar pormanente no Conselho.Lida a acta da antecedente é a 	 E natural era quo isso aconte-mesma sem debate approyada.
cesse, Pais a nosso paiz vinha de

EXPEDIENTE 	 ter tornado parte saliente na gran-
de guerra, sern outro resuitadoNäo ha rnatoria Para leitura. 	 quo a de ter combatido pela causaVato de applauso	 do direito e da justiça e onde, si
mais nao fizemos, foi porque cir-

0 SR. CELSO MACHADO - curnstancias especiaes irnpedjrarn
Sr. Presidente, acantecimento de nassa concursa de maneira mais
alta relevancia, accorrido no inter- efficiente.
vallo de flossas SesSöes, traz-me Ademais, não contando a Con-hoje a tribuna Para a respeito fa- seiho da Liga, entre seus mern-
zer breves cammentanios, sem au- bras, nenhurn paiz da America, ti-
tro intuito que o de enaltecer, corn nba esta a direito do reclamar urn
a descolorido do rninhas palavras logar Para uma das llacoes do no-
(nao apoiados geraes) uma attitu- vo continente.de altiva, patriotica e energica do 	 0 nosso representante naquellagovenno da Republica. 	

assernbléa, movido sempre par pa-Penso que a Camara dos Depu- bros e altos sentirnentas.
tados do Minas nao pode dosinte- 	 não plei..

teou urn posto penmanente Para oT
essarse do questöes que dizern Brasil, mas, sirn, Para urn dos pal-

irtuita de perto corn a dignidàde zes da America - justif jcando es-do paiz. 	 ........- ......-: sa pretenção corn as rnais justas

Proecto n.
(9a legislatUra)

se.Nada mais havendo a tratar, 0

sr. Presidente designa Para a ses-
são seguinte a parte regimental da
ordem do dia.

Levanta-Se a sessãO.
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allegacöeS, apolado no clireito in- dar
ternacioflal a que se submettem as les.
naçöeS civilizadas.

Nada, porém, demoveu a Liga do ver
seu proposito do nos recusar o lo- -
gar que vinhamos occuparido corn con
realice e brilhantiSmo, gracas no gei
talento do ilustre embaixador Mel- cel
lo Franco. 	

an
Foi nesse ponto, ento, que o go- te

verno brasileiro agiu corn a firnie- "t
za e energia quo caracterizam to- lie
dos Os actos do eminente chefe da
naçäO. 	

ci
Foram transmittidas instruccöes in

ac nOSSO embaixador pam vetar a si
eritrada da Allemanha, que já Os- c
tava corn urn logar promettido no ei
Conseiho por aquellaS naç6es quo s
ha poucO a guerreavam, e detesta- a
vain, caso näo fosse attendido o a
nosso pedido.

Apesar disso, poréni, conthlUOU d
a Liga a offerecer resistencia, sen-
do o Brasil obrigadO a manter sua
palavma, vetando a entrada da Al-
einanha.

E em onseqUeflCa * o governO
federal resolveU extiiigUir a em-
baixada brasileima junto áquella
asseniblén de Genebma - onde
niais se reunern repreSefltaflt de
todos Os paizes, mas apenas os de
urn grupo de naç6es.

Nossa attitude, pois, foi digna e
altiva. Alias, todos que conhecern
a 0 vergadura do grande estadis-
ta que dirige a naoO, Coin pulso
forte e largo descortirlo, securldado
pelo illustre MinistrO do Exterior,
sr. Felix Pacheco, esperavam o
desfechO desse conflicto pela ma-
neira porque se deu.

Mais do que nunca o preclaro sr.
Arthur Bemnardes foi ao encontro
das aspiracSe populares_que de-
sejavafll o afastameri to do Brash cia
Liga das NacSes. no so p01' sua
recorihecida inutilidade. evidencia-
da varias vezes. como, tambem, em
represalia é. desconsidCraa0 que
nos fol feita.

A verdade. sr. Presicleiite, é que
podereifloS viver niulto born sem a
Liga. em cujo selo já se formam
partidos para impedir a entrada
dos aizes fracos militarfl'ieflte,

do-se aos fortes o logar daquel-

ern outra anibicãO que a do vi-

e princiPalmente corn as deste

ronias, podendo, portantO, ficar
'to que 0 perigo militarista n5.

am  quern, ao eflVOS de arniaS,
u nas mäoS os instrUmefltos de
rahaihO que rernUflera e faz a Ic-
:idade dos povos."
Assilmi, sr. Presidente, envaide-
10 Coin a attitude varonul e deste.
erosa assumida polo governo bra-
leiro, requeiro a v. exe. se  digne
rnsultar a Camara si concorda
n quo so telegraphe ao erninente
'. Presidente Bernardes, trans-
iittindO a s. exc. enthuSiaSticos
pplausoS p01' rnais esSe servico re-
vante que ihe impoZ o seu aeon-
rado patriotiSirio.

(Muito bein! Muito bein! 0 ora-
or é calOrOSa'Inente cUmpDUn6nt'
lo e cibrcccadO por todos Os colic-
7as)

0 sr. Presidente inte.rpretafldo
os sentimefltoS cia Camara defere
esse reqUerirneflto.

Não ha parecereS de commissSes,
prOjectOs, reqUerimefltos, indica-
çöes, interpellacbes e mocSes a se-
rem apresentados.

Nada mais havendo a tratar ci

dada par arnanhä a seguinte

ORDEM DO DIA

Priineirc& parte
Ate 1 hora cia tarde:
Leitura e approVacäo cia acta.
Expediente.
Ate 2 horas da tarde:
Apresefltacao de pareceres de

cornmissoes.
Apresefltacao de projectos, re-

querinieflto5 indicacöes, interpella
çöeS e mocbes.DiscUssãO de requerimefltos, in-
dicac5es, interpellacSes e mocOes.

Approvacào de redaccSes fivaes.

Segundo porte
Ate 4 horas da tarde:
1.' discussào do projecto n. 83,

fixandO Os vencimentos dos juizes

de inenores; incorporando aos von-
cimentos dos funecionarios publi-
cos do Estado, a bonificaçâo a que
so refere a lei n. 876, do 23 de ja-
neiro de 1925 e contendo outras
disposicöes.

1. 1 do de ti. 84, dispondo sobre
os vencjmentos do presidente da
Prevideneja dos Servidores do Es-
tack; approvando o Codigo do Pro-
cesso Penal e contendo outmas dis-
posicSes.

1 - I do de a. 85, rnodificando o
art. 210, da lei a. 812, de 23 de
setembro de 1925 e contendo outras
providencias.

l . discussão, em Segundo turno,
do projecto n. 75, reforma consti-
tucional.

Levanta-se a sessão.

50 SESSAO ORDINARIA, AOS
24 DE JTJLHO DE 1926

Presideneja do sr. Enéas Camera
SUMMARIO: l . a parte. - Cha-

mada. - Acta. - Expediente.
- Representaçdo. - Officio.
- Requerimento. - 2. parte.
- l. discussão do projecto n.
83. - l . a do de n. 84. - l.a
do de n. 85. - jO do de n.
75, de 1925, no 2. 0 turno. -
Urgencia. - Apresentacao de
pareceres. - Ordem do dia.
A' uma horn da tarde, feita a

chamada, achamse presentes os
srs. Enéas Camera, Euler Coelho,
Camillo Chaves, Claudemiro Fer-
reira, Argemiro de Rezende, Olyn-
tho Martins, Euzebio de J3ritto,
Gomes Pereira, Ferreira Pires,
Adoipho Vianna, Ignacio Barroso,
Celso Machado, Miguel Baptista,
Flavio dos Santos, Viviano Cal-
das, Pedro Dutra, Odilon Braga,
Ignacio Murta, Paulo Menicuc-
ci, Mario Mattos, Pedro Labomne,
Agenor Alves, Edelberto Lellis,
Agenor Canedo, José Christiano,
Rubens Campos, Domingos de Re-
zende e Francisco Lessa, faitan-
do corn causa participada Os srs.
Ribeiro da Luz, Lauro de Aimej-
da, Mello Franco, Annibal Assurn-
pçäo, Ledo de Faria, Eurico Du-

tra, Martins Prates e Bernardino
Vieira, e, sem ella, Os mais s-
nhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente ci

a mesma sem debate approvada.
0 sr. 1.0 Secretarjo Iê o se-

guinte:
EXPEDIENTE

Representacdo
Representacâo da Academia Mi-

neira de Letras, solicitando a ac-
quisição pelo Estado da prQprie-
dade literarja e editorial das nove
obras completas cia lavra do mal-.
logrado poeta Alfonsus de Gui-
rnaraens. - A' commissão de Or-
camento.

Officio
Officio do sr. Secretario das

Finanças, devolvendo informado o
officio a. 1.052, da Camara, so-
bre urn requerimento do Sr. José
de Paula Aroeira, pedindo inde-
mnização por despesas feitas em
viagem, como ex-encarregado cia
Directoria de Rendas do Estado.
- A' cornmissão de Representa-.
cöes e Peticoes.

Membro de commissdo
O Sr. Mario Mattos, fazendo ver

achar-se desfalcada a comrnissão
de Orcamento, pede a nomeação
interina de dois niembros para
substitjjrern os effectivos ausen-
tes.

O sr. Presidente, deferindo este
pedido, nomeia os srs. Olyntho
Martins e Euzebio do Britto.

Nao ha pareceres de corn-
missOes, nem projectos, requeri-
nientos, indicacöes, interpellacoes
e moçöes, a serern apresentados.

em paz corn todas as naçSes

itinente, o Brasil flão aspima he-

2.0 PARTE DA ORDEM DO
DIA

1.' discussdo do pro jecto n. 83
Dispensada a leitura a requeri..

mento do sr. Ignacio Murta, ci
approvado, sem debate, era l.
discussão o pro'jecto a. 83, fixan-
do os vencimentos dos juizes de
menores; incorporando aos vend-
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ser reeleito o Presideflte, nem o Vi-
cePresideflte que houver exercido
a presidencia dentro dos ultinios
doze mezes.

Supprima-se o paragrapho uni-
co do art. 51.

Substitua-Se o art. 63 1pelo se-
guinte

Art. 63. 0 Poder JudiciariO será
exercido por urn ou mais tribunacs
superiores, juizes e jurados na for-
ma que a lei determinar.

Ao art. 80, aecrescente-Se: 'e o
de novos e veihos direitos".

Accresceflte-Se ao art. 80:
Paragrapho unico. •A isencão de

impostos concedida a empresas on
sociedades não aproveitará as pes-
soas dos seus directoreS, agentes
ou empregados, nern a terceiros que
corn ellas transigirem.

Substitua-se o art. 82 e seus pa-
ragraphos polo seguinte:

Art. 82. A renda do imposto de
transmissão de propriedade immo-
vel entre vivos pertencerá ao Esta-
do e aos municiplOS.

§ 1.° Compete ao Congresso do-
cretar a quota deste imposto que

I caberá aos municipioS, a qual não
poderá ser aggravada sob qualquer
titulo.

§ 2.° São isentas de imposto mu-
nicipal as transrnissöes de estradas
de ferro, engenhos centraes e on-
tras ernpresas que gosern de favo-

I res do Estado.
Ao art. 83, accrescente-Se:
Paragrapho unico. 0 imposto

municipal de industria e profissöes
não poderá ser mais que o do Es-
tado.

Ao art. 87, acerescente-se:
§ 3As muiheres maiores e con-

Substitua-se o § 2.° do art. 49, tribuintes dos impostos directos p0-
polo seguinte: 	 derão votar Para vereadores e jui-

§ 2.1 Dando-se vaga do Presiclen- zes de Paz do municipio de sua ro-
te, será eleito dentro de 90 dias 0 sidencia, desde quo se alistem as.
substituto, que exercerá o mandato fórma que a lei determinar.
por quatro annos. 	 Art. 99. Substitua-se pelo Se-

Ao art. 49, accrescente-se: 	 guinte:
§ 3.° No caso do paragrapho an- Art. 99. 0 Presidente e Vice-

tenor, o Vice-Presidente inciuirá 0 presidente do Estado serão eleitos
mu mandato, aendo eleito o substi- por suffragio directo e maioria ab-
tuto pelo tempo que restar ao Pro- soluta doe votos recebidos.
sidente corn que tiver de servir. 	 § 1.0 A eleicão realizar-se-á no

Substitua-se o art. 50 por: 	 primeiro domingo do ultimo senies-
Art. 50. 0 periodo presidencial tre do periodo presidencial, proce-

durará quatro mnos, não podendo dendo-se na Capital a apuração dos

v-otos recebidos nas seccoes elejto
raes.

§ 2. 1 0 Congresso fará a apuração na sua primeira sessão ordina
na Si houver tempo. No caso con
trario, se reunirá Para esse fim no
yenta dias depois da eleicão.

§ 2.° do art. 99, Substjtuase:
3.. '

§ 3.°, idern, Substitua_se: " 4."Art. A concessão de aposentado.
na aos funccionarjos publicos que,ao ser promulgada a lei addicjona
n. 10, do 14 de setembro de 1920,
contavam mais de dez annos do
serviço effectivo, será regulad pe-
las disposicoes da lei n. 7. de 14 do
agosto de 1909.

Art. A acceitacao de commjssão
ou de cargo remunerado municipal,
estadual on federal, bern corno o
exercicio de qualquer servico do or-
dem privada, remunerado, importa..
rão renuncla das vantagensde apo-
sentadonja, Seni direito de voltar
ao emprego deixado pelo funccjo-
naric,.

0 art. 66, § IX, n. 3, da Const..
tuicão, ficará assim redigido:

"do manifesta convenjencja
necessidade da boa administnacão
da justiça na comarca, verifjcada
em processo regulado por lei ordi-
naria, por urn tribunal compost,)
do Presidente do Tribunal da Re-
lação e de dois desembargadores
designados de tres em tres annos
polo Presidente do Estado."

No art. 74, da Constituicao, eli-
mine-se todo o n. 1.

Ao art. 83 da Constituiçáo, accrescente_se:
"entre as quaes a industria agri

cola '.
Art. Sempre que as Camaras

Municipaes votarem impostos pro-hibitivos on manjfestamente con-
traries a Constjtuiedo e as leis,
qualquer contribujnte 'prejudicado
poderd recorrer no Presjdente do
Estado contra a cobrança dos mes-mos.

§ 1.0 0 recursc, terá effeitopensivc, e sobre elle o Prosidente do
Estado proferirá decisão dentro de I
30 dias, depois de chegara Secre- I
taria do Intenior,o processo. 	 1

§ 2.° Sencjo dado provimento no
redurso, o ?resjdente do Estado en d

caminhará no Congresso Para quoecida definitivamente, importando
sileiicio deste, durante a sessdo,

m ratificacao do acto do Presjden-
e do Estado.
Substjtua-se o art. 1.0 da lei ad-

hcional n. 10, de 14 do setembro de
1920, pelo seguinte;

Art. 0 Congresso se reunirá no
ha 15 de junho de cada anno, si a
iei ndo designar outro dia, indepen-
lentemente de convocacdo e fun-
ccionará durante tres mezes, a da-
tar de sua abertura, podendo ser as
Las Ses5es prorogadas e adiadas
on	 convocaj 	 extraoi-dinarjarnente.

Art. A ausencia do membro do
Congresso durante uma sessAo le-
g islatfva, sern licença da respectiva
Camara, imports. "ipso facto", em
perda do mandato.

§ 1.0 Perde egualmente o manda-
to o membro do Congresso que não
tomar posse na primeira sessão da
legislatura Para quo foi eleito.

§ 2.° No caso deste artigo, e do
§ 1.°, o Presjdente da Camara
spectjva fará immediatamente a de-vida communicacdo no Presidente
do Estado, para que marque nova
eleicão.

Art. Os membros do Congresso
perceherão o subsidjo desdo a data'
do reconhecimento

Sala das sessdes da Camara, em
Bello Horizonte, 3 de setentbro do
1925. Jodo Beraldo Duque
do Mesquita - Enéas Camera -
Annibal Assurnpcao - Ignacio
Barroso 	 Euler Coelho 	 Vivia-no Caldas 	 Lauro de Almejda
Adelio Maciel - Agenor Alves
Olyntho Martins - Martins Pra-
tes 	 Celso Machado - 	 Claudernj-
no Ferreira - Odilon BragaAristides Coimbra.

A' comrnissao do Legislacao.
Urgencia

o sr. Mario Mattes ( pela or-
lem) obtendo urgeneja, apresenta,
Dela comrnjssdo do Orcamento,
)ede e obtem dispensa de forma-
idades regimentae Para que fi-
urem na ordern do dia do soguli-
Ia-feira, os seguintes:

ientos dos funccionarios publicos
do Estado, a bonifieação a que se
refere a lei n. 876, de 23 de janei-
ro de 1925, e contendo outras dis-
posicöes.

A' cornmissão de Orçarnento.

1. 1 discussdo do pro jecto n. 84
Dispensada a leitura a reque-

rimento do sr. Ignacio Murta é
approvado sern debate em 1. 4 dis-
cussão o projecto a. 84, dispondo
sobre Os vencimentos do Presiden-
te da Previdencia dos Servidores
do Estado; approvando o Codigo
do Processo Penal e contendo ou-
tras disposicöes.

A' commissäo de Orcamento.

L a discussdo do projecto n. 85

Dispensada a leitura a requeri-
inento do sr. Ignacio Murta i I
approvado sern debate em 1. dis-
cussão o projecto n. 85, modifi-
cando o art. 210, da lei n. 812,
de 23 de setembro de 1925 e con-
tendo outras providencias.

A' commissão de Orcamento.

l.6 discussdo do projecto a. 75

(2.° turno)
Dispensada a leitura, -t requeri-

mento do sr. Ignacio Mura, é ap-
provado, sem debate, em 1. discus-
são, do 2.0 turno, o seguinte:

Projecto n. 75, de 1925, 54 appo
vctdo em primeiro turno pelo Con-
gresBo

(Reforma constitucional)



Parece? para 2." discussao do
pro jecto ii. 85

(9.' legislatUra)
A commiSsãO de OrcamentO e

Contas, a que foi presente o pro-
jecto n. 85, já approvado em 1.'
discussãO, d dé parecer que seja
dado para 2.' e approvado.

Sala das commiss5es, 24 do
Iho de 1926. - Mario Mattos.
Olyntho Martins. - Euzebio
Britto.

Ficam sobre a Mesa para or-
dem dos trabaihos.

Urgencia

ju-

de

oo-

Parecer para 2." discussO do ' Parecer para 2." discuss", do
- 85 	

projectO n. 75, de 1925

o sr. Agenor Alves (pela or- setembro oe
dem), pela commissãO de Legis- iras providencis.
lacão, apresenta e pede dispensa 2." ,discussaO, em segundo tur-
de formalidades regirneritaes para no do proleCtO Ii. 75, reforma con-

que figure naordern do dia da stitucional.
prOXufla sessãO 0 seguinte 	 Levanta-se a sesSO.

F,

(9. legislatura)

A comrniSSãO de OrcamentO e
Contas, a que foi presente o pro-
jecto n. 85, depois de approvado
em 1.' discussãO, é de parecer que
o mesmo seja submettido a 2.'
e approvado.

Sala das commisS65s, 24 de ju-
iho de 1926. - Mario Mattos. -
OlynthO Martins. - Euzebio de
Britto.

Pctrecer para 2.' discussdO do
projecto n. 84

(9." legislatura)
A commissãO de Orcamento e

ContaS, a que foi presente o pro-
jecto n. 84, já submettido a 1."
djscUSSS.o, é de parecer que seja
dado para 2." e approvadO.

Sala das commiSSöes, 24 de ju-
iho de 1926. - Mario Mattos.
Olyntho Martins. 	 Euzebio de
Britto.

(9." legislatura)
A comrnissao de ConStituicao,

Legislacão e ustica, a que foi
presents o projecto 11. 75 9 appro-
vado em 1." discUssäo (2.° tur-
no), d de parecer que seja o mes-
mo submettido a 2." e approvado.

Sala das sessSes, 24 de juiho

de 1926. - Odilon Braga. —El-
pidio Cannabrav Agenor Al-
yes. .-Duque do Mesquita.

Para ordem dos trabaihos.
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2." SESSAO ORDINARIA, AOS
25 DE JULHO DE 1926

Presidencja do Sr. Enéc&s Camera
(Presidente da Camara)

SUMMARIO: - Chamada. -
Acta. - Apresentacao de pa-
recer. Re quei.jmento. - Ordem
do dia.

Ao meio. dia, feita a chamada,
acharn-se presentes os senhores
Enéas Camera, Olympio Mourão,
Euler Coelho, Ribeiro de Oliveira,
Alfredo Baeta, Jacques Montan -
don, Levindo Coelho, Alves de
Lenios, Alfredo Catão, Luiz Lis-
boa, Couto e Silva, Jo5p Pio, Val-
ladares Ribeiro, Modestjno Gon-
calves, Claudemjro Ferreira, OIyn-
tho Martins, Euzebio de Britto,
Gomes Pereira, Adoipho Vianna,
Ignacio Barroso, Celso Machado,

Miguel Baptista, Flavio dos San-
tos, Viviano Caldas, Odilon Braga,
Ignacio Murta, Paulo Menicucci,
Mario Mattos, Pedro Laborne,
Agenor Alves, Edelberto Lellis,
Alonso Marques, Agenor Canedo,
José Christiano, Rubens Campos,
Domingos de Resende e Fiancisco
Lessa, faltando corn causa parti-
pada os senhores Ribeiro da Luz,
Lauro do Almeida, Mello F?anco,
Annibal Assumpção, Ledo de Fa-
na, Eurico Dutra, Martins Prates
e Bernardino Vieira e, sem ella,
os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente, é a

mesma sern debate approvada.
Não ha expediente.
Apresentaçdo do pareceres do

commissdes
0 sr. Jodo Pio, pela commissão

Mista, apresenta o seguinte:

ORDE1VI DO DIA

Prilneira parte
Ate i hora da tarde:

Leitura e apprOVac0 da acta.
Expediente.

Ate 2 horas da tarde:
Apresefltacao de pareceres de

comlfliSSOes.ApreSefltacao de projectos, re-
querirneflt05 indicac5es, interpel-
lacöeS e moc6eS.DiScUSSã0 de requerirneflto s , in-
dicacöes, interPellacoes e rnoçöes.

ApprOvacao de redaccSes finaes.

Segunda pctrte ......

Ate 4 horas da tarde:
2." discUSs0 do projecto n. 83,

fixando Os vencimeT1tos doe juizeS
do menore 	 Tls; incorpora('o aos vex-
cimentOs dos funcCiOflarbos publi-
cos do Estado, a bonificacão a que
se refere a lei n. 876, de 23 de

janeiro do 1925 e contendo outras
dispoSicöes.

2." do de n. 84, dispOTidO sobre
Os 

vencimentos do Presiderite da
Previdencia dos Servidore s do Es-
tado; approvando o Codigo do
Proeesso Penal e contendo outraS
dlsposicöes.

2." do do n. 85, modifiCafldo 0

art. 210, da lei n. 812, do 23 de
-	 -	 ,r,ii1'ndo 0U

@A!ECER N . 2
A Commisso mixta, eleita pelo Congresso Legislafivo, para emittir

parecer sobre o resultado e'eitoral do pleito de 7 de marco do corrente
anno, em que o povo mineiro escolheu o successor do sr. dr. Mello
Vianna, que corn tanto brilho conipletou o quatriennio no terminado
pelo grande e inolvidavel estadista, cujo desapparecimento Minas prantêa
ainda,vem dar conta aos seus pares da misso que ihe foi confiada e
que a mesma commissflo desvanecida agradece.

Nos relatorios e quadros annexos encontraro os srs. Congressisfas o
estudo minudencjoso das eleiçes e o resultado da votaço, por que as
circumscripçoes eleitoraes foram sub-dividjdas para o exanie dos mem-
bros da Comrnisso.

Desse estudo e desse exame resultou a seguinte votaço:
PARA PRESIDENTE -- Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada,

191.067 votos.PARA VICE-PRESIDENTE_Dr. Alfredo Si, 190.850 vofos.
Foram corn particular cuidado estudados actas e boletins das juntas

apuradoras e niais docuinentos offerecidos a Secretaria da Camara e a
do Senado. A votaçao corn que o povo de Minas escolheu o dr. Antonio
Carlos para dirigir os destinos da terra mineira prova a boa orientaçAo dada
pelo P. R. M. a politica deste Estado que desde rnuito vem forte e cohesa
collirnando engrandecer e elevar Minas moral e economicamente dentro
da ordem e da lei. 0 comparecirnento do eleitorado as urnas é a sagra-
co do alto merecinjento do candidato que na sua trajectoria politica tern
deixado por si traces fulgurantes da sua cilitura, do seu caracter, do seu
amor a Minas e do descortino corn que trata os publicos negocios.

A Comrnjsso se sente bern externando-se assim sobre o merecimen-
to dos candidados e e de parecer que

a) seja approvada a eleiçao realizada a 7 demarço do corrente anno;
b) sejam reconhecjdos e proclamados Presidente do Estado no pe-

riodo de 1926 a 19300 Sr. dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andracise Vice-
Presidente do Estado a sr. dr. Alfredo SA.

Sala das Commisses, 23 de Juiho de 1926.—Joao Pio.—LevindoCoe l ho.—Paulo Menicucci. —Agenor Alves. - Cordovil Pinto Coelho.-
.\genor Cane do.—Joo Jacques Montandon.



Para Presidente
Dr. Antonio Car-
Los Ribeiro de An

drada

Para
VicePreSidente
Dr. Alfredo Si

clgcuMscRlpcOEs

17.546 votos
22.111
11.534
14.736
16.116
19.090
17.674
15.161
12.758 	 '
19.048
13.647
11.646

191.067

17.49 4 votoS

	

22.086	 '
11.537
14.702
16.038
19,077

	

17.675 	 ')
15.160
12.756
19.041
13638
11.646

190.850
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Quadro da apuraco geral das eleicOes realizadas a 7 de Mar-
çø de 1926, para Presidente e Vice-Presideflte do Estado,
nas 12 circunisCripcOeS eleitoraes,segundo as actas . e bo-
letins das juntas apuradoras muniCiPaes e actas e boletins
de secçOes enviados a Secretaria do CungreSsO.

C AN DID ATOS

Primeira (21 municipios).......
Segunda (18 	 2	 .......
Terceira ( 8 	 D) .....
Quarta 	 (12 	 ))	 )........
Quinta 	 (15 	 )........
Sexta 	 (19 	 )........
Setima 	 (23	 )........
Oitava (26
Nona 	 (23
Decirna (19 	 ))	 )......
Decima prinleira (16 municipios)
Decinia segunda (14 	 D)

ResUltado total .......

Secretaria da Camara dos DeputadoS, 21 de Juiho de 1926 0 1 -0

official, Casildo Quinirzo dos' San'os.-ViSto. 0 director do Secretaria,
Castorino MagalhdeS.

Itelatorio da I a- 2	 twôeS
Na qualidade de membro da ConinhisSäO mixta eleita pelo CongreSO

Mineiro, para exame e apuraçO da eleiçAo presidencial, procedida na
primeira e segunda circuniscriPce5 e realizada no dia 7 de marco do cor
rente anno, venho desempenhar-me desse encargo, apresentandO ao di-
gno presidente da referida ComrnisSO o resultado da apuracäO dos votos
que constani das actas dessas circumscripcö5, enviadas pelas juntas apu
radoras e de accordo corn os boletinS expedidos pelas mesas eleitoraes.

ExaminandO esses docunientOs corn a devida attençAo. tenho a con-
vicçao de que o processo eleitoral correu corn toda a regularidade, obser-
vando-se os requisitos legaes, nao havendo reclarnacOes nem protestos naS
respectivaS actas.Somrnando os resultadoS das actas rernettidas pelas juntas apuradoraS
municiPaes, verifica-seque o exnio. sr . dr. Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada recebeu na 1 11 e 2. 5 circumsCriPcoes e1eitoraes_39.657 Tot0S e
o exrno. Sr. dr. Alfredo Si - 39.580 votos, sendo o prirneilO Para
Presidente do Estado e o segundo Para Vice.Presideflte do Estado, cctflO

enunciani os quadroS annexoS.
Sala das CommisseS, do CongresSo Mineiro, 23 de juiho de 1926.

Levindo Coelho.
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a Circumsci.ipçao

Quadro da apuração das eleiçOes realizadas a 7 de marco de
1926 para Presidente e Vice-Presidente do Estado-na 3.
circumscripçao eleitoral (segundo as actas e boletins das
juntas apuradoras municipaes e actas e boletins de secçOes
enviados a Secretaria do Congresso)

Candidatos
Pa ra Pre si-Pa ra Vi Ce-V

dente 	 PresidenteMunicipios	
Dr. Antonio Dr. Alfredo
Ca r los Ri- 	 Sábeiro do
Andradaz

i Antonio Dias...... 	 205 votos 	 2C6

	

2 ello Horizonte... 1.173 	 1.168
3 Bomfim........... 	 857 	 857

	

4 Caeté ............ 1.270 	 1.270

	

Conceiço......... 2.183 	 2.122

6 Contagern .... .... .386
7COFintho ....... .....700
8Curvello............ .072
9jFerros ............ .1.091

lOI ltablra ............ 	 1.020
1iMesquita...........335

12 Nova Lima ........466
13 Paraopeba ...... ..274

14 Pedro Leopoldo 	 1.262
15 Pirapóra .......... ...616
16 Rio Piracicaba.... 	 191
l7Sabará ............ 	 231
48 Santa Barbara. . 	 766
19 Santa Luzia ....... .1.968
20 Santa Quiteria.... 	 682
21 Sete Lagoas..... ... ..797

Total ..... .11.546

Secretaria da Camara dos Deputados, de julho de 1926.-0 1.0
Official, Casildo Quintino dos Santos.-Visto. 0 director, Castorino
Magalhaes.

386
700

1.072
1.091
1.020

335

466
274

1.281
6;6
191
231

>>	 766
1.968

677
797

0bservaces

Obteve 4 volos para
Vice Presidente-. dr.
Adoipho Ribeiro Vi-
anna.

sltado do districto
de Caratinga e Sant,
Anna do Paraiso con-
stitutivo do rnunicipio
de Mesquita, ainda
niio installado.

Obteve urn. voto para
Vice-Presideute- dr
Daniel de Carvaiho.



8
8
,
0

0

0
8
0

0
8
0
8
8
0
8
0
8

966
624

1.089
1.774

963
684
488

1.878
2.163

962
1.149

966
624

1.089
1.774

963
684
488

1.878
2.163

962
1.125
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2. a Cireu.usCriPcaO
Quadro da apuracAo das eleicOes realizadas a 7 de marco de

1926 para Presidente e VicePresidente do Estado, na 2.
circumscripcãO eleitoral, segundo as actas e boletins das
juntas apuradoraS municipaeS e actas e boletinS de Se-
cçöes, enviados a Secreataria do CongresSo.

E 	

rAntonioidatos

V

I 	 lPa ra Vice-
Presidente

[MunicipiOSoDr. Aifredo
i-	 Sá
e

Z I 

I Abre Campo......
2 Alvinopolis .......
3 Ayrnorés ..........
4 Caratinga.........
5 Itabirito...........
6 Itanhomi...........
7Jequery...........
8 José Pedro......
9 Manhuassli........

10 Man humirim......
11 Marianna.........

L2Ouro Preto .......

	

..1.128 	 1.128

	

L3Piranga ........... ..1.343 	 1.343 	 o

l4Ponte Nova .......

	

..2.079 	 2.078

	

15 Raul Soares........805 	 , 	 805
l6 Rio CasCa........ .

	

..1.630	 1.630
17 So Domingos do

	

Prata .............1.623 	 1.623
18 S. Manoel do Mu-

	

turn ..............763 ' 	 763	 o

	Total ..........22.111	 22.086

.. ...-
Secretaria da Camara dos Deputados, de juiho de 1926.-0 1.0

official, Casildo Quintino dos Santos.- V isto. 0 director, Castoriflo
MagalheS. 	 -

4.JtclatOriO da 38 e 	 ciretiflISCriPc0 	 -
CabendO-me, per distribflic4o do digno presideflte da CoinmiSSA0

Mixta e corno niembro da inesnla, o estudo de apuraAO das eleiceS pro
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cedidas na 38 e 4•8 circumscripç6es, no dial de marco do corrente
anno, para o fim de se elegerern os successores dos exmos. srs. dr. Fer-
nando de Mello Vianna e dr. Olegario Dias Maciel, na Presidencia e
Vice-Presidencia do Estado, venho apresentar &resultado a que cheguei,
após minucioso exame das actas das Juntas Apuradoras, comparadas
corn actas e boletins das diversas secç0es eleitoraes. Verifiquei terern
corrido as e1eices, nessas duas circumscripçes, normalmente, sern ne-
nhum incidente, recahindo a votaço do numeroso eleitorado das 20
unidades que os compem, nos dois candidatos--dr. Antonio Carlos Ri-
beiro de Andrada e dr. Alfredo Si, sendo o primeiro votado para Pre-
sidente e o segundo para Vice-Presidente do Estado.

Recebeu tambem, no municipio de Cataguazes, urn voto para Presi-
dente, o dr. Sandoval de Azevedo.

E', pois, liquido e inconteste o seguinte resultado, obtido da somma
dos votos apurados nas eleices de 7 de marco nos municipios figura-
dos nos quadros annexos corn o algarismo das apuraces parciaes:

Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada........26.270 votos
Dr. Alfredo Sá...................... ..........26.239
Sala das CommissOes do Congresso, 23 de juiho de 1926.-Joo

Jacques Montandon. -
3..a Cireuinseripçäo

Quadro da Apuracao das e1eices realizadas a 7 de Marco
de 1926, para Presidente e Vice-Presidente do Estado, na
3.a Circumscripço eleitoral, segundo as actas e boletins
das Juntas Apuradoras Municipaes e actas e boletins de
secçOes enviados a Secretaria do Congresso:

Candidatos
I Para Presi-0I	dente 	 Para Vice

	

I	 Municipios 	 I	 Presidente

	

o I 	 lDr. Antonio

	

I	 I Carlos R i-iDr. Alfred

	

El 	 Ibeiro del 	 Si
Andrada

	

I Além Parahyba 	 832 votes 831 votos
2Carangola .........

	

..2.943 	 0 	 2.943
3Leopoldina ........ ..1.188 1.191 Obteve 3 votos para

Presidente,-dr. San-
doval Soares de Aze-
vedo.

4Muriahé ........... ..3-062 3.064 Obtiveram votos: Para
Presidente-José Bar-
bosa Flores e Sebas-
tiAo Cardoso, urn (1)
voto cada urn.

	5 Palma ............ ..304 	 8	 303	 0

	6S. Manoel ........ .653	 653

	

7 Tombos.............305 	 305

	

8Viçosa ............ .2.247 	 o	 2.247

	

Total ......... 11.534 	 111.537 	 o

Secretaria da Camara dos Deputados, de julho de 1926.-0 1.0 Offi-
cial, Casildo Quintino dos Santos. -. Visto. 0 Director, Castorino Maga-
lhães.

ObservaceS

bteve 24 VOWS para
Vice-Presidente o dr.
DiogO de Almeida
VasconcellOs.
bteve I voto para- pre .
sidente-dr. Levindo
Coelho.

Observaçes



I Bicas .............. ...801 votos
2 Cataguazes........1.630

801 vot
1.630

4a CircuiueripV0

Quadro da Apuraco das eleiçOes realizadas' a 7 de Marco
de 1926, para Presidente e Vice-Presiden te do Estado, na
4.a Circuniscripcao eleitoral, segundo as actas e boletins
das Juntas Apuraduras Municipaes e actas e boletins de
secçOes enviados a Secretaria do CongresSO:

Candidatos

dente Para Vice-
Dr. Antonio1 Presidente
Carlos Ri Dr. Alfredc
beiro de 1 	Sá
Andrada

3 Ouarará ......... ...546
4 juiz de Fóra...... ...3.119
5Mar de Hespanha. 1.564
6 Mathias Barbosa... 	 515
7 Mirahy ............ .234
8Rio Branco ........ ..1.604
9

	

	 o Preto..........700Ri
10 Rio Novo..........865
11 S.JoAoNepOrntlCCnO 1..103
12Ubá.................2.045

Total. ... ......14.736

Secretaria da Caniara dos DeputadoS, de julho de 1920.-0 1. 0 Offi-
cial, Casildo Quintino dos Santos. - Visto. 0 director, Castorino Maga-
lhàes.

ltelatd)rio da a.' e 6. 	 rct1spco4 elcitOrfteM

Como inembro da CommissSO Mixta, encarregada de apurar as elel-
çes estaduaeS realizadas a 7 de marco do corrente anno, cabe-me por
distribUicäo do seu illustre presidente, dar parecer sobre o pleito realizado
na 5a • e 6 11 circumscripcoeS eleitoraes.

DepoiS de urn estudo minucioso de todos os docurnentoS que me
foram.presentes, cheguei a coric1uso de ter corrido bern a processo elei-
toral, tendo comparecido as urnas grande numero de eleitores, o que
bern prova o enthusiasmO que se apoderou do povo nilneiro so suffra-
gar nas urnas os nomes dos eminentes candidatos a Presidencia e Vice-
PresidenCia do Estado.0 dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada obteve na 5. 3 circUfllS
cripçffo 16,116 votos e na 6. ft circurnscriPcO 19.090 votos que, somma
dos, dAo 35.206 suffraglos para Presidente do Estado de Minas OeraeS,

e para Vice-Presidente na 5 . circurnscriPc0e o dr. Alfredo Si obtev 16.038 e na •a 19.077 que, somniados, däo 35.115 votos.

Sou de pareer. pots. qtte a doufa Commjsso, na apuracAo das ret'e-ridvs eleiçoes i,dopte 0 resultado que ficou verificado neste rLiatcrjo e 
OUSquLtdrOs annexos.

Sala das Commisses, 22 de juiho de 1926. 
-Cordovj/ Pj,0 Coelho.

a.'

Quadro da apuracao das e1eices realizaclas a 7 de marco de
1926 para Presidente e Vice-Presidente do Estado na 5a
circumscripçao eleitoral, segundo as actas e boletins das
juntas apuradoras municipaes e actas e boletins de secçoes,
enviados a Secretaria do Congresso

Candidatos

/ Para Prcsj-
dente 

11

DPara Vice
Municipios 	 Dr. Antonio Presjdente

Carlos R 	 r. Alfredcbeiro de 	 SáAndrada

"B
Alto Rio Doce...
arbacena.......

3 Carandahy.......
4 Entre Rios.......
5 Guarany...........
a Lagoa Dourada....

Lima Duarte......
8 '4ercés...........
c Palmyra ..........

10 Poinba............
I Prados............
L Queluz...........
13 4ezende Costa...
14 Rio Espera........
15 Tiradentes ........

Total.........116.116 	 116.038 	 a

Seeretaria da Camara dns Deputados, de juiho de 1926.-.- 0 1. 0 OfC-ai, Casildo Quintino dt,s Santos. -. Visto. 0 director, Castorino MagaIhles.

A.- C,2o

4)

I-.
0

Municipios
0I..
4)

z

Observaces

Obteve I voto para Pre-
sidente dr. Sandoval
Soares de Azevedo.

546
3.086

a 	 1.563
>) 	 515

234
1.604

700
865

a 	 1.113

	

2.045 	 a
a

4)

0
4)
'a

0
a-
0)

5
z

Observacoes

	

1 .228 	 1.228 vol

	

3.663 	 a 	 3.583 	 a

	

588 2 	 588

	

660 a
	 660

	

336 	 336 a

	

299 	 299 a

	

1.257 	 a 	 1.257 	 2	883 	
a 	 883 2	.O25 	 1.625 	 2

	1.531 	
1.531 	 2

	831 	
a 	 831

	

2.4j1 	 a
	 2.111

	

417	 a 	 417

	

274 2
	 274 a

	

413 	 a 	 413 	 2



804 votos
1.301

409
715
449

1.152
1.096

949
1.002

622
1.966
1.288

204
487
315

1.091

)

)

Reltorjo da ;a e 8.a Circns-

Encarregado de proceder a verificaço e apuraco das eleiçoès parPresidente e Vjcepresjdenfe do Estado nas setjma e oitava circumscrj_pces eleitoraes, eleicoes que se realizaram em sete de marco do corrente
anno, examinando detidamenfe as actas e boletins das Juntas Apuradorasmunicipaes e tanibem. : as actas e boletjns das secces elejt6raes envjadasá,Secretarja do Congresso, verifiquej, conforme os luadrosque acorn-
panham este parecer, que, na setima circumscripçao o Exmo. Sr. dr. An-
tonio Carlos Ribeiro de Andrada obteve 17.674 votoa-para Presjdene
tendo 0 Exmo. sr. dr. Affonso Penna Junior obtjdo urn voto, e, para Vice-Presidente, o Exmo

* sr. dr. Alfredo Si ol5teve 17.675 votos. Na oitava cir-cnmscripço o exnio. sr
. dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada obteve15.161 votos para Presjdente e o exmo. Sr. di. Alfredo Si, 15.160 votospara Vice-Presidenfe obtendo tamben 1 voto para egual cargo, o exmo..

Sr. dr. Americo Ferreira Lopes, 0 resultado das eleicoes de 7 de marco
do corrente anno, nas 7a e 8.a circumscripcoes elejtoraes do Estado,Presidente e Vice-Pres jdente no qua1riennj 	 para

a findar-se em 1930, é oSeguinte: Dr. Antonio Carlos Ribe jro de Andrada, 32.835 votos; Dr.Affonso Perna Junior, I voto;Para Vice - Preside nte dr.v-otos. Dr. Americo Ferreira Lopes, I voto. 	 Alfredo-SA 32835
Pelo resultado acima verificado, foram eleitos o exmo. sr . dr. AntonioCarlos Ribeiro de Andrada para o cargo de Presidente e o exmo. Sr. dr.Alfredo Sá, para Vice .presjdente do Estado, por maiorja absoluta de vo-tos, n'urn pleito que correu Iivrernenfe, no tencjo havido opposico e nem

protestoS. Assim, pois, esses dois minejros illustres devem, pela commjssomista de Reconhecimenjo de Poderes, ser apresentados ao Congresso, afimde serem reconhecidos e proclamados eleitos. 	 - - 	 -
Sala das Commisses, 23 de juiho de 1926.—Paulo Menjcuccj

SOS.

- 	 B,a Cii.cunjscriPcaO 	-

Quadrc da apuracão das eleicöes realizadas a 7 de marco de
1926, para Presidente e vicePresideflte do [stado, na

- 6.' circumSCripcão eleitoral, segundo as actas e boletins
das Juntas Apuradoras MunicipaeS e actas e boletins de
secçOes, enviados a. Secretaria do CongreSSO

0
Municipios

0I-
E.
z

Para Presi- Para vice-
dente 	 PresidenfeDr. Antonio

Carlos Ri- Dr. Alfredo
-beiro de 	 SáAndrada• _

ObservaceS

1 BornDespachO.... 	 804 v
2 Born SuccesSO......1.301
3 Campo Bello..... 	 409

154Claudio.............7
5 DivinopoliS..........449
6Forniga.......... 1.0968Ita.1.144

-- 7ltapieceriCa.........
üna. ............

9Lavras............1.000
10 NepornuceflO...... 	 622..
11 Oliveira.......... ..1.966

"'Para
de

	

	 1.289Minas....
i13 Pass a Tempo 	 204
;14Pequy..............487
15 Perdes..............315

itangUy.........16 P.1.091
17 Santo Antonio do

Monte'.... 	 1.457
18S.JoO d'E 	 2l-Rey.. 	 .698 AppareceU urn voto eta

branco,para vice-Pre-
sidente.

19lTurvO ............1 1.393

Total. - - 	 - .119 . 090 	 ) 119.077

Setetariã dã Cãrnara dos DeputadoS, de juiho de 1926.-0 1. ° offi-
cial, Casildo- Quintino dos Santos. Visto. 0 'director, CastoriflO Ma
gaihàes.

1.158
2.676

1.393

-CandlidatoS



MUNICIPIOS 	 I	 I
IParaPresidentel	 ParaP	 I

II Dr. Antonio 	 Vice-Presj- II
JCarlos Rib eirol	 dente

de Andrada IDr. Alfredo sal Observaçes

CANDID A TOSCandidatoS

I Para Presi- I Para ViceI	 dente 	 I PresidenteMunicipiOs 	 IDS. Antonio I
Carlos Ri br. Alfred
beiro de	 Sá

I Andrada

EV
0
V

0
1-V
E
Z

Observacoes

EV
0
V

•0
0
V
E

Z

4.079 votos 1.079
511	 511
414	 414
523 	 523

508	 509

>1
1H
'I

Obteve I voto para
I Presidente_DI Al-

foiiso Penna Junior.

375 voto
437

1.118 	 )
599

78
318
684
850
457
212

574
403
474
604
264
798

375 votos
786
437
1.113
599

78
318
684
850
457
212
574

403
474
604
264
797

7.& CirctmSCrPca°
Quadro da apuraçãO das eleicöes realizadas. a 7 de marco de

19 26 para Presidente e VicePreSideflte do Estado, na 7.
circumscriPcão, segundo as actas e boletinS das Juntas Apu-
radoras municipaeS e actas e boletinS de seccOeS enviados
a Secretaria do CongresSo.

8.1 Cicuisci•ipjo
Quadro da apuraço das eleiçoes realizadas a 7 de Marco de

1926, para Presidente e Vice-Presidenfe do Estado, na 8.a
circumscripcao eleitoral, segundo as actas e boletins das
Juntas Apuradoras Municipaes e actas e boletins de se-
cçoes, enviados a Secretaria do Congresso.

Abaeté............
2 Arary.............
3 ArceburgO........
4Bambuhy..........
5 Carmo do Parana-

hyba ....... ...

6 uassia ............
C3uaraneSia........
Guaxupé..........

9 Ibiracy ...........
11011 Indayá............

 Jacuhy............
12 Luz...............
43 Monte Santo......
14 MuzambinhO......
15 Nova Rezende..-
16 Passos............
17 Patos ............

Piumhy..........
g Rio Paranahyba

20S. Gothardo......
21S. SebastiOd(

ParaisO.......
22 S. Thon,az de Aqui

no.............
Tiros.............

Total .......... t7.674

Secretaria da Camara dos DeputadoS.....
1.0 official, Casildo Quintino dos Santos. Vi 	

de 1926.-0
sto. 0 director, Castorino

MagalhAes.

'I Aguas Virtuosas.
2 Alrenas.............
3 Areado .............
4 Ayuruoca...........
5 Baependy ...........
6 Canibuquira.......
7Campanha .........I
S Cam pos Oeraes......
9

Carmo do Rio Claro.
1 Ca,aniba ...........
11Conceiçao doR.Verde
12 Do", da Boa Espe.

rança ..............
13 Eloy Mende s. .......
14 Gym irim ............
15 Guapé .............
46 Itanhandd...........
17 Machado............

Obteve 1 Presivoto
para Vice--
dente Dr. Âme-
rico FerreiraLo-

	

18Paraguassd ...........522 	 522 	 pes.

	

l9PassaQuatro.........415	 41520Poso Alto... 	 576'	 576u-21 S. Gonçalo do Sap u-

	

 .....................945 	 94522 Sylvestre Ferraz 	 825	 825

	

23 Tres Coraces........774	 '	 774	 .

	

24 Tres Pontas ...........480	 4802SVarginhia............ .

	

..4.314	 1.314

	

26Virginia...............279	 279

	

15.161 	 15.160
S ecretarja da Camara dos Deputados, - de Juiho de 1926. - 0 1.0Official Casildo Quint/no dos Santos. - Visto. 0 director, Castor/noMagalhae•

1.190
992
479
711
413
453
550

1.019
1.942

481
1.122
1.372

639
114
831

1.448

358
575

1.190
992
479
711
413

) 	 453 	 ,
550

1.019
1.042

48&
1.122
1.372

639
114

831
1.448

358

17.675 votos\



E
V
0
I-
0
V

I-
VE
z

312

RclatoriO tia 95 e lo.a Cireumseriplq6es

• Cabe-me por designacäO do ill 	 president, da con1flhiSSo niixta,
eleita pelo CongresSO Para apurar as eleicoes estadoaeS de 7 de marco

e Vice.Pres
do corrente anno, Para Presidente 	

jdellte do Estado examiflar

as actas e os boletins eleitoraeS da 9.° e 1.0" 	
s ecjrcumSCriPcOe 	 dar a res-

peito 0 rneu parecer.
o processo eleitoral, como verifiqUei pelo estudO dos doCUfllefltos

que me foram presentes, foi observadO rigorosamente, sern falha de
quaesqUer disposicoes legaeS.

Na 9. circurnsCriPcào, composta de 23 niuniCiPio5, obtiveram 
Os drs.

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada e Alfredo Si, respeCtivamenite,
12.758 e 1.756 votos.

Na 10.',
' circumscriPcAo, corn 19 municipiOS, obtiverain os referidos

candidatos, na ordern acitna, 19.048 e 19.041 votoS, re5PeCtiVam1t

Urn conf ronto corn o alistarneflto eleitoral certifica-nos que esseS re-

sultados representam o cornparecimeflto as urnas de coeficietlte nAO nienOr
de sessenta por cento do eleitorado dessaS circii!fl scrip c°

E' facto digñó de registo, pois expressa corn elo de niodo in-
sophisniaVel, que as suas populacoeS tiverani nos seus rnandatartos nas
urnas, leaes cumpridores de sua vontade e pretereliCia.

o eleitorado confirniOU, nuni gesto de elevada visAo e 
IOUvavel pa-

triotisnio, a aspiracAO de toda Minas, que era a de elevar ao alto cargo
de supremo gestor de seus negocios publicos aquelleqt1e podia ser o
inalor continuador da brilhante obra administrativa de Arthur BernardeS,
Raul Soares e Mello Vianna, que se comprornetteram a realizar e realizaram
o vultuoSO trabaiho, que deparamOs, da reConStrUcco finanCeira e eco-
nornica do flosso grande Estado.o dr. Antonio Carlos RibeirO de Andrada é bern o preferidO do povo

icO de relevo daPreSidej' de Minas por
nitnetro. Escala a ardua pos urn preito de justica dos seus coestadOat1os aos seUs nieritos que ninguem
contesta.Capacidade e descortiflo, civiso e abnegaco sobrani no renorneadonl
estadista, ora julgado o mais opportUflo e capaz depositario dos destinOS
futuros da terra mineira.

Justificavel e o vibrar a al

	

	 b nas dernaiS cir-mineira, nesSas com
cmflsCriPceS, no itnpulsos de esperancas e confiaflca no flovo eleito,
honlern publico de utilantes tradicoeS e cujo passado é be in docutnen-
taçao de inestimaveiS servicos prestadoS a causa publica em postos di-
versos da alta administracao e no seio do parlafliento nacioflal.

Qesto feliz e nobre to!, eguaumente, o do eleitorado, no exerciCio da

maj
or e niais bella das suas prerogatiVas, em relaco ao VicePtesidente

eleito, e dr. Alfredo Si, personalidade das de major relevo do EstadO e
que vein empolgando a adrniracO dos rnineirOs pelos seus brilhantes pre-
dicados de adminiStrador e politico.

TAo bern inteipretada, assim, a vontade de Minas, as eleices de 7 de
marco, effectuadas na 9a e 

10 a circun15CrjPc s, na inelhOr ordetri e re-
gularidade, deveni ser apuradaS e adoptadOs os resultados ref eridos,
constantes dos quadroS annexoS.

E' rneu parecer, que, estoii certo, será pela douta commiSSAo sanCCiO
nado no desenlpenho do seu dever constituC1Ofl

Saladas Comtfl jSSöeS, 23 de juiho de 926._Ageflb1 Canedo.

313

95 Cìirouinscilpcjo

Quadro da Apuraço 'das eleiçOes realizacias a 7 de marco
de 1926, para Presidente e Vice-Presjdente do Estado,
na 9a Circumscripçao eleitoral, segundos as actas e bole-
tins das Juntas Apuradoras Municipaes e actas e boletins
de secçOes enviados a Secretaria do Congresso:

Candidatos

Para Presidente

Dr. Antonio Carlos
Ribeiro de Andrada

I Bote1hos ................
2 Borda da Matta.........
3 Brasopolis...............
4 Cabo Verde.............
5 Cachoeiras..............
ôCaldas..................
7 Cambuhy................
8 Campestre...............
9 Caracdl..................

10 Christina................
11 Extrema.................
12 Itajubá..................
13 Jacutinga ....... .........
14 Jaguary ..................
15 Maria da Fe.............
IôOuro Fino .... ..........
17 Paraisopolis.............
18 Pedra Branca............
19 Poços de Caldas ......
20 Pouso Alegre............
21 Santa Catharina.........
22 Santa Rita do Sapncahy
23Silvianopolis...........

Total................

Secretaria da Camara dos Deputados, de juiho de 1926. 0 40 Official,Casildo Quintino dos Santos.-.-Vjsto. 0 director, Castorino MagalhAes.

ra Vice-Presideate

Dr. Alfredo Si

	

743 	 votos 	 743 	 vofos

	

314 	 314

	

448 	 448	 b-..

	

977 	 977

	

239 	 239

	

1.013 	 1,013

	

767 	 767

	

80 	 80

	

608 	 608

	

222 	 222

	

240 	 40

	

708 	 708

	

400 	 400

	

523 	 523
87

	

2.117 	 2117

	

785 	 •	 785

	

219 	 219

	

355 	 • 	 355

	

833 	 831

	

312 	 312

	

421 	 421

	

347 	 •347

	

12.758 	 12.756



I 	 MUNICIPIOS

z

Para Presidente

Dr. Antonio Carlos
Ribeiro de Andrada
-a

Para Vice-Presi
dente

Dr. Alfredo Si

1.973 votos
1.568

591
898
844
764
964

1.235
127 a

	

1.044 	 a

	

4.002 	 a
1.000

	4.643	 a
708 a
913 a
183
662

2.230
729

1.973 votos
1.560

591
898
845 a
764 a
964

1.235
127

4.014
1.002
1.000
1.643

78
913
183
662 a

2.230 a
729

314

10. a CircUmCrJPca0

Quadro da apuração das eleicOes realizadas a 7 de marco de
.1926,para Presidente e Vice-Presidente do Estado, na 1
circumscripcão eleitoral, segundo as actas e boletins das
juntas apuradoras municipaes e actas e boletinS de secçOes
enviados a Secretaria do CoflgreSSO

CANDIDATOS

IAraguary...............
2Araxá ................
3 Conquista .............
4 Coromandel ...........
5 Estrella do Sul.......
'.) F[UL41 ...............
7 lbiá ...................
S Ituyutalia ..............
9 Joo Pinheiro..........

10 Monte Alegre..........
11 Monte Carmello........
42 Paracatü ..............
13 Patrocinio.............
14 Prata..................
15 Sacramento ............
16S. RomAo.............
17 Tupacyguara...........
IS Uberaba...............
l9Uberabinba .......... .
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Bern exarninei e attentaniente confronki Os documenfos referjdos epor des me certifiquel de que as eleiçOes se processaan 1 corn maior aregularidade nas al;udidas circumscripcs e näo se regi-trou um so in-cidente ou facto que denuncie qua!quer viciu ou fraude tendente a de-
turpar ou comprimir a vont de eeitoral. Esta foi bern expressa no pleito
de 7 de marco. nas 11. a e 12. a cirdumseripç6e, e do qua] sahirarn eleitoscorn Qignificativa e confortadora votaçao, os dirigentes do Estado de Mi,
nas, no quatriennjo de 1926 a 1930.

Confornie se ye do quadro demonstrativo junta a este e que discri-
nina os resultados por municipios, o resultado da 11. a clrcumscripçaofoi oseguinte:

ParaPresjdenfe do Estado:
Dr. Antonio Carlos Ribejro de Andrada-13 647 votos.
Para Vice-Presidenfe do Estado:
Dr. Alfredo Sá-13.633 votos.
Dr. Domjcjano dos Passos Maia-5 votos.
Dr. Olympio Julio de Oliveira Mouro—urn voto.
Dr. Benjamin Café—urn voto.
Verifica-se, pla mesrna fOrma, que o resultado da 12.a circuniscri..

pço foi oseguinte:
Para Presidente do Estado:
Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada . 11.646 votos.
Para Vice Presjdente do Estado:
Dr. Alf redo Sá11.646 votos.

Somniadas as parceflas acirna, o resultado total das 1I.3 e 12. s cir-CUnlscripçoes é este
Para Presiclente do Estado:
Dr. Antonio Carlos Ribefro deAndrada-25.2g3 votos.
Para Vice . Presjdcnje do Estado:
Dr. Alfredo Sá-25.284 votos.
Eis o que me cumpre dizer.
Sala das Commiss6es, 23 de juiho de 1926.—.Agenor Alves,

Total ............. 	 19.048	 a
	 19.041 	 a

Secretaria da Camara dos Deputados, .. de juiho de 1926. - 0
1. 0 official, Casi10 Quintino dos Santos. —VistO. — O director, CastorinO
Magalhaes.

Be1ator9 d-11 a e a 2. a

Por distribuico do Sr. Presidente da Cornmissäo Mixta, eleita pelO

C.rngresso de Minas Oeraes para proceder ao estudo e apuraca o das elet-
çoes de 7 de marco ultimo e dt r parecer seu, vieram-me presentes Os

holetins, actas e denials documentoS reterentes as eleiçOes realizadas na
11 a e 12. a circumscripcbeS eleitoraes do stado.



Secretaria da Camara dos Deputados, .. de juiho de 1926.—O 1.0
official, Casildo Quintino dos Santos . —.Vistp. - 0 director, Castorin0
Magalhes.

	522	 votos	 522 	 votos

	

461 	 461

	

530	 530

	

2.050	 .	 2.947

	

1.315 	 o	 1.314

	

548	 548

	

1.468 	 '	 1.463

634
1.374
1.273

234
304
655
583
913
783

13.638

634
1.374
1.273

234
304
655
583
913
783

Total ......... .13.647

I Bocayuva . .....
2 Brasilia.........
3 Brejo das Almas.
4 Dianiantifla.....
5 QuanhAes......

Inconfidencia...
Januaria........

ILYLdL1ga ........

IAontes Claros..
10 Peçanh .........
11 Sabinopolis.....
12 Santa Maria do

Suassuhy.....
13 S. Francisco....
14 S. Joao Evange-

lista..........
15 Serro...........
16 VirinooliS....

bteve 1 voto pa.
ra Presidente-
Dr. Olynipioi U.
ho de Oliveira,

MourAo.
bteve I voto pa-
ra Vice-Presi-
ente - Dr. Ben-
jamin Café.
bteve 5 votos
para Vice-Pre-
sidente - Dr.
Domiciano de
Passos Maia.
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II. a Cireu1nCriPca0

Quadro da apuracão das eleiçOes realizadas a 7 de marco de
1926, pra Presidente e Vice-Presiden te do Estado, na 11. cir-

cumscripcao eleitoraj, segundo as actas e boletins das Jun-
- tas Apuradoras Municipaes e actas e boletins de secçOes

enviados a Secretaria do Congresso.

CANDIDATOS

Para Presidente Para Vice-Pre- I	 -MUNICIPIOS 	 sidente 	 Observaces
Dr. Antonio

Carlos Rjbeiro Dr. Alfredo Si
de Andrada
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12.a Cireumscripcao

uadro da apuração -das eleiçOes realizadas a 7 de marco de
1926 para Presidente e Vice-Presjdente do Estado, nà 12.
circumscripçäo eleitoral, segundo as actas e boletins das
juntas apuradoras municipaes e actas e boletins de sec-
cOes enviados a Secretaria do Congresso.

Candidatos
0

Para Presidente 	 Para Vice-Presi-o	 Municipios	 dente 	 ObservaçesDr. Antonio CarlosE	 Ribeiro de An- 	 Dr. Alfredo Si
drada

E

0
V

z

I Arassuahy..... 	 664 	 6642 Capellinha. 	 336 	 ) 	 336 	 0
3 Espinosa....... 	 551 	 0

	 5514 Fortaleza ...... 	 709 	 0
	 7095 OrAo Mogol	 2.054 	 0
	 2.054

6 Itamarandyba 	 940 	 940
7 Itambacury.... 	 471 	 0

	 471
8 Jequitinhonha.. 	 1.225 	 0

	 1.225 	 7,

9 Malacacheta.. 	 377 	 0
	 377

10 Minas Novas... 	 900 	 0
	 900 	 7,

11 Rio Pardo..... 	 465 	 0
	 465	 7)

	12 Salinas.......	 898 	 898 	 0
	13 Theophilo Otto-	 960 	 960 	 7,

	ni...........	 1.096 	 ,
	 1.096 	 0

14 Tremedal......

	

11.646 	 11.646
Total......

Secretaria da Camara dos Deputados, de juiho de 1926.-0 1.0
official, Casildo Quintino , dos Santos. - Visto. 0 director, Castorino
Magalhaes.

Requcri?nento	 Nada inais havendo que tratar
o sr. presidente dá para ama-0 s. Odilon. Braga pede, sen- nhã discussão unica do parecerdo concedida, inclusão do referido 	 2.parecer na ordem do dia de ama-

nhã, sem prejuizo da impressão. 	 Levanta-se a sessão.
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SESSAO ORDINARIA, DO
CONGRESSO, AOS 24 DE JU-.
LHO DE 1926

Presidencia do sr. Enéas Camera

SIJMMARIO: Chamada. - Acta.
- Discussâo do parecer n. 2.
Discurso do Sr. Adolpho Vianna.
Proclamacão. - Approvaço de
acta

Ao meio dia l feita a chamada,
acham-se presentes os srs. Enéas
Camera, Olvmpio Mourão, Camillo
Chaves, Euler Coelho. Claudemiro
Ferreira, Ribeiro de Oliveira, Al-
fredo Baeta. Jacques Montandon,
Levindo Coelho. Alves de Lemos,
Luiz Lisboa, Couto e Silva, João
Pio, Valladares Ribeiro, Modesti-
no Gonçalves, Olyntho Martins,
Euzebio de Britto, Comes Pereira,
Ferreira Pires, Adoipho Vianna,
Ignacio Barroso, Celso Machado,
Flavio dos Santos, Pedro Dutra,
Viviano Caldas, Odilon Braga,
Ignacio Murta, Paulo Menicucci,
Mario Mattos, Pedro Laborne,
Agenor Alves, •Edeiberto Lellis,
Agenor Canedo, José Christiano,
Rubens Campos, Dorningos de Re-
sende, Francisco Lessa, Miguel
Baptista e Argerniro de Resende,
faltando corn causa participada os
srs. Ribeiro da Luz, Lauro de Al-
meida, Mello Franco, Annibal As-
sumpção. Leão de Faria, Eurico
Dutra, Martins Prates, e Bernar-
dino Vieira e, sem ella, os mais Se-
nhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente é a

mesrna sern debate approvada.

Discussdo do pare.cer ii. 2
A seguir, o sr. Presidente an-

nuncia a discussão do parecer n.
2, reconhecendo e prociamando
Presidente e Vice-Presidente do
Estado, no futuro quatriennio de
1926 a 1930, os srs. drs. Antonio
Carlos Ribeiro de Andrada e Alfre-
do Sá, e cuja leitura é feita pelo
Sr. 1 . 0 Secretario.

0 SR. ADOLPHO VIANNA:
- Sr. Presidente, duas breves pa-

lavras, em justificativa do meu
voto.

Cumprindo o Congresso o dever
constitucional que ihe está re-
servado, como poder verificador do
pleito presidencial realizado a 7 de
marco, justo é, Sr. Presidente, que
nos congratulemos corn o povo mi-
neiro pela expressiva unanimidade
corn que acolheu os dois candidatos
indicados a suprema direccão dos
seus destinos. Effectivamente,
quasi duas centenas de rnilhares de
suffragios, vazados pelo crivo mo-
ralizador das nossas leis eleitoraes,
dizem bern da confiança que aos
nossos co-estaduanos inspirarn seus
futuros dirigentes.

Sr. Presidente, si é certo que as
anteriores resoluçôes sobre assum-
ptos de tao alta relevancia, nos não
faltaram nunca os sentimentos do
mais imperioso dever, como legiti-
mos mandatarios do povo rnineiro,
crescem, indubitavelmente, de fin-
portancia, neste momento historico
da vida nacional, nossas delibera-
çöes neste recinto. E' que, nestes
dias sombrios que atravessa a Pa-
tria não é sem justificado motivo
que Para além de nossas fronteiras
so projectam as nossas resoluçbes
e oude quer que exista urn coracão
brasileiro, ahi estará sernpre, sr.
Presidente, a inquietadora ancieda-
de, aguardando a palavra partida
destas montanhas que, de ha muito,
se tornaram o verdadeiro centro
d'onde irradiam os sentimentos de
Paz, de ordem e do mais acrysola-
do amor a unidade e a grandeza
nacional.

Aqui, sr. Presidente, onde os
ultimos e doirados raios do sol po-.
ente, mais demorados, beijam os
cirnos de nossas montanhas, e a
plenitude da luz nos não permittiu
járnais perder o senso vivo das nos-
sas realidades; aqui, onde a mo-
destia de nossa gente contrasteia
corn a magnitude dos nossos hori-
zontes, cujos circulos longinquos,
nivelando valles e cordilheiras, pa-
rece indicarem os pontos onde o
coo e a terra se encontraram aqui,
sr. Presidente, neste recanto sa-
grado desta nossa terra montanhe-
za, nao se conhecem outras fron-

teiras que as da propria Patria,
nern nos animaram nunca outros
sentimentos que os da união per-.
petua e indissoluvel deste Brash
querido (Muito bern!)

Minas Geraes, cujo solo se tin-
giu primeiro do sangue dos mar-
tyres de nossas conquistas liberta-
rias, e onde mais seguramente se
esteiaram sempre os principios ba.
silares de nossa independericia col-
lectiva; Minas Geraes, que ora se
norteia sob a directriz desse moco
estadista, tao merecidamente ele-
vado a dignidade incontrastavel de
verdadeiro idolo de nossa democra-
cia, após as reiteradas demonstra-
cbes de uma pratica sincera do re-
gimen, em harmonia corn o seu
acrysolado culto a justica, a que
elle amou, serviu e tanto nobilitou
corn aquella mesma toga impolluta
que Ihe veste ainda a aquilina figu-
ra de magistrado integerrimo; Mi-
nas Geraes, Sr. Presidente, scm
fugip jamais as responsabilidades
que a sua posição geographica e a
sua rnaior densidade de populaçao
]he reservaram; Minas tern sido,
inquestionavelmente, - e, mercb
de Deus, continuará sendo sempre
-- a verdadeira columna vertebral
do systerna federativo, instituido

em nossa Patria corn o advento do
regimen republicano, proclamado
a 15 de novembro de 1889.

Estado central, sem os privile-
gios dos naturaes meios de corn-
municaçbes das zonas littoraneas,
nias, ao revez, tendo de rasgar suas
niontanhas, corn travessias forca-
das pelos demais Estados Para al-
cançar o mar, Minas Geraes, Sr.
Presidente, - remanso de Paz,
modelo de ordem e emblema de
patriotismo - jarnais acalentou
em seu seio quaesquer ideas sepa-
ratistas, constituindo-ihe, ao con-
trario, preoccupação constante e
cada vez major o fortalecimenta
dos iaços de estreitissima solida-
riedade que nos vinculararn sern-
pre a nosos irrnãos ao Norte e
ao Sul do Brasil. (Muito bern!)

E a altura de tao alevantados
ideaes patrioticos esteve sempre a
sua nobre e efficientjssjma colla-
boracao na obra constructora da

nossa nacionalidade. Ora dest-
cando seus mais illustres filhos
Para postos de verdadeiro sacrifi-
cio nos altos conseihos da Repu-
blica e dernais Estados da Federa-
çCo, era derrarnando-ihes o san-
gue além das proprias fronteiras,
pelo restabelecirnento da ordem e
selvação do regimen, ora l final-.mente, distrahindo as economias
do erario publico estadual Para
soccorrer os cofres da Uniào, afim
de não co paralysarem obras de
vulto e que interessam a todos os
brasileiros, Minas Geraes, Sr. Pre-
sidente, que se nao accommoda,
egoisticamente, a sua felicidadle
interna, revela, ao contrario, quan-
to Ihe preoccupam, alheias inquie-
taçdes dentro desses oito e meio
milhCes de kilometros quadrados
pelos quaes se destende a nossa
grande •Patria.

Pois, bern, sr. Presidente, nestes
dias de graves apprehensbes e cru-
ciantes arnarguras para. o paiz, é
ainda sob o fascinio ineluctavel de
seus patrioticos intuitos clue Minas
se sente confortada em poder di-
zer ao Brasil, que foi auscultando
o sentir de int,ensas vibracbes da
alma nacional que escolheu os dois
illustres candidatos aos quaes vae
confiar a suprerna direcçao de seus
destinos.

Realmente, foi animados desses
sentimentos que, Para a confeccão
da propria chapa vice-presidencial,
ultrapassamos as nossas frontei-
ms Para homenagear aquelle mi-
neiro illustre que, scm medir sa-
crificios, vem de reorganizar e do
reintegrar a Patria as grandes ri-
quezas amazonjcas, sob as ben-
çAos e applausos de nossos irmãos
do norte do Brasil. (Apoiados ge-
raes; rnuito bern!)

Outros, certarnente, não pode-
riam ser Os flosses propositos naescop-ja do futuro chefe effectivo
do Executjvo estadual. Effectjva-
mente. foi no campo das realiza-
çdes nacionaes, foi no meneio dos
publicos negocios brasileiros que
fomos procurar o deputado fede-
ral, depois Ministro da Fazenda e
actual senador da Republica, dr.
Antonio Carlos Ribeiro de Andra-
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da, cuas inspiracbes e feitos, au- Iii
reolando-lhe o name, constitueni, 19
não ha duvida, a mais solida ga- r
rantia as novas directrizes aqui t
pre-tracadas ha oito annos pelo d
grande espirito de Arthur Bernar- ii
des (rnwito bern), esse egregio es- r
tadista quo, em momento tormen- ç
toso da vida riacional, superpondo- t
se, nazarenamente, as rajadas t
tempestuosas das diffamacbeS e
retaliacbes pessoaes, tern, corajo-
sarnente, inaugurado para o Bra-
sil urn programma do governar
pela valorizacão da nossa moeda,
pelo restabelecimentO do nosso cre-
dito, enaltecendo, ao mesmo tem
po, a propria honra e dignidade
nacionaes. (Muito bern!)
- Sr. Presidente, Antonio Car-

los é urn nome quo bern represen-
ta o mais amplo e a mais fecundo
programma governamental, dentro
dos ideaes de Minas ao servico da
Republica. De facto, o mais ef-
ficiente e dos inais brilhantes re-
presentantes de Minas nas duas
casas do Congresso Federal; o rela-
tor dos mais notaveis paroceres so-
bre nossas financas publicas, cujos
documentoS dignificam e enaltecem
não sómente ao proprio auctor,
senão a todo o Parlamento Brasi-
leiro; o habilissimo leader sernpre
charnado a direcção das justas
parlamentareS nos momentoS mais
delicados e mais difficeis da vida
nacional (muito bern!); o gran-
de descendente do inolvidavel pa-
triarcha da nossa independenCia,
não é, sr. Presidente, não pode-
na ser urn nome quo pertenceSSe
a urn so Estado, rnas constitue
justa glorificacão de toda a Pa-
tria brasileira (Muito bern!)

Eis porque, Sr. Presidente, Mi-
nas Geraes, mul justarnente, se or-
guiha e se envaidece corn a figu-
ra excelsa de seu illustre filho.

Sr. Presidente e srs. congres-
sistas. Quando intrusos, audaclo-
sos e heterogefleos elomentos, es-
quecidos de noesa hosplidade e
abusando da liberalidade de nos-
gas institincoes, procurafli dene-
grir as paginas de nossa historia
republicana, aquellas unidades fe-
4erativas que se tenham por p0-

tica I.e ädministi'ativameflto bit.
anizadas, corre-lhes o dever do
ebate, chamando aos elevados p05-

05 de commando vultos de verda-
eira projeccãO nacional, coma oil-

tre filho destas montanhas, pa-
• que, a altura dellas, se offere-
• cprajosa e imprescindivel resis-
encia a volumosa onda de malfei-
ores que nos infelicitain.

E' do entendimento reciproco e
Ia mutua collaboracão destas vor-
cladeiras elites brasileiraS, postas
ao servico da gloriosa cruzada do
nosso nacionalisrflO - infiltran-
do-o, insistentelnente, no espirito
las porvindoiras geraçbes e ac-
cendendo-IheS n'alma a domina-
dora chamma do inais ardente pa
triotismo - que ha do resurgir
urn dia, de entre as desvarios do-
magogicoS e scepticismos doentios,
esta nossa Patria querida, gran.
de, forte, cohesa e feliz, caminhan-
do seguidamente rumo certeiro a
finalidade de seus destinos pre-
tracados no convivio dos povos
cultos. Sonhararn-fl'a assirn os
precursOreS da nossa independen-
cia collectiva assim a temos corn-
prehendido e praticado dentro des-
ta unidade da Federacão Brasilei-
ra.

(Muito bern! Muito bern! 0 ora-
dor é calorosaneflte abracado e
curnprirnentado por todos os Col--

legas)
Encerrada a discussão, depois

das consideracbos do sr. Adoipho
Vianna, justificativas de seu voto
em favor do parecer é o niesmo
sem mais debate approvado.

0 Sit. PRESIDENTE, levan-
tando-se, no que é acompanhado
par todos os srs. congressistas,
proclama presidente e vice-preSi-
dento do Estado, respectivarnente,
par o futuro quatrieflmliO, Os srS.
drs. Antonio Carlos RibeirO de
Andrada e Alfredo Sá, e manda
quo a elles se dê disso conheci-
mento, bern como ao sr. Preside
to do Estado.

Em seguida, fazendo sentir ten
a Congresso preenchido os fins a
quo fôra convocado, suspende a

sesso por 15 minutos, afim do ser
lavrada a presento acta, quo tern
de ser approvada hoje.

Findo esse prazo é reaberta a
sessão, sendo lida e approvada a
mesma, dando-se por findos os
trabaihos do Congresso.

Levanta-e a sessão.

.' SESSAO ORDINARIA, AOS
26 DE JULHO DE 4926

Presideijcja do sr. Enéas Camera
SUMMARIO: J.a parte. - Cha-

mada. Acta. - Expediente.
- Officios. Requerimentos. -
2. a parte. - 2. discus g o do
projecto n. 83. Emendas. —2.'
do de n. 84. Emendas. -- 2.'
do de n. 85. .Emendas. - 2.0
do de n. 75, de 1925, 2.° turno.
Emendas. Discurso do Sr. Paulo
Menicuccj. - Ordenj do dia.
Ao meio dia, feita a charnada)

acham-se presentes os SrS.: Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Argemiro de Rezende,
Claudemiro Ferreira, Olyntho
Martins, Euzebio de Britto, Go-
mes Pereira, Adoipho Vianna, Cel-
so Machado, Ignacio Barroso, Mi-
guel Baptista, Flavio dos Santos,
Viviano Caldas, Ignacio Murta,
Alonso Marques, Paulo Menicucci,
Pedro Laborne, Ferreira Pires,
Agenor Alves, Edelberto Lellis,
Agenor Canedo, José Christiano,
Rubens Campos, Eurico Dutra,
Francisco Lessa e Aristides Coim-
bra, faltando corn causa participa-
da os srs. Ribeiro da Luz, Lauro
de Almeida, Mello Franco, Anni-
bal Assurnpcão, Ledo de Paria,
Martins Prates e Bernardino Viel-
ra e, sem ella, os mais senhores.

Abre-se a sessAo.
Lida a acta da antecedents é a

mesma sem debate approvada.
0 Sr. 1.0 Secret aria apresenta 0

seguinte
EXPEDIENTE

Off icio
Do sr. Secretarjo do Interior,

acompanhado de uma mensagem
em que o sr. Presidente do Estado

submettendo a approvacao do
Congresso a accordo celebrado en-
tre as Camaras Municipaes de Ibiá
o Luz, corn relação as linhas divi-
sorias dos respectivos municipios.

A' comrnissão do Camaras Mu-
nicipaes.

Dois do mesmo senhor Secreta-
rio, devolvendo, informado, os re-
querimentos dos srs. Antonio Or-
sini, inspector teêhnico regional e
Antonio Clementino Pereira pro-
fessor da cadeira masculiña do dis-
tricto de Santo Antonio dos Can-
pos, municipios de Divinopolis.

Vae o primeiro a coinmissão de
PeticOes e o seguindo a de Orça-
mento.

Reque,-imento
Do 3•0 sargento João Teixeira

da Silva, pedindo reforma corn os
vencimentos de seu posto, por ter
se inutilizado em combate cont:a
us rebeldes em 1924. - A' corn-
missão de Legislaçao.

Menibro do commwsao
0 sr. Agenor Alves, pela co:n-

missão de Legislação e Justiça, fa-
zendo ver achar-se a mesma des-
falcada, pede a nomeação do tres
rnernbros para substituir os effe-
etivos ausentes.

0 Sr. Presidente, deferindo este
pedido, nomeia os srs. Alonso
Marques, Gomes Pereira e Olyntho
Martins.

o Sr. Euzebio do Britto, pela
commissão de Orcamento e Contas,
faz identico pedido relativainente
a essa commissão. São nomeados
pelo sr. Presidente, os srs. Ferrei-
ra Pires, Paulo Menicucci e Fran-
cisco Lessa.

Não ha pareceres de commisso,
nem projectos, requerimentos, mdi-
cacbes, interpellaçbes e moçöes a
serem apresentados.
2 . 0 PARTE DA ORDEM DO DIA-
2.' discussdo do projectó n. 83

Dispensada a leitura a requeri-
mento do sr. Ignacio Murta é posto,
em globo, em 2.0 discussão, o pro-
jecto n. - 83, fixando Os vencimen
tos dos juizes de rnenores; incor.
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j2orando nos vencirnentos dos fun-
ecionarios publicos do Estado, a I
bonificacãO a que se refere a lei n.
876, de 23 de janeiro de 1925 e
contendo outras disposicöes.

o sr. Euzebio do Br'itto apresen-
ta a seguinte

EmencZa n. 1
Ao projecto n. 83.
Accrescente-se onde convier:
Art... Fica o governo do Es-

todo auctor-izado a classificar as
directorias dos grupos escolares,
de accordo corn a frequencia dos
respectivos estabelecimentOs, em
quatro graus, fixando, ad ref eren-
durn do Congresso, gratificacöes
differentes Para cada classe, e au-
ctorizando, egualrnente, a abrir os
creditos necessarios.

Paragrapho unico. Farão parte
da classificacäo mais elevada as
directorias dos grupos escolares
das estaçöes hydro-rnineraes, quo
forem occupadas por hornens.

Sala das sessSes, 26 de juiho do
1926. — Euzebio do Britto. -
Ignacio Barroso. - Aristides Co-
imbra. -- Olyntho Martins. —Go-
roes Pereira. — Edelberto de Lel-
us.

0 sr. Olyntho Martins envia a
Mesa a seguinte

Emenda n. 2
Ao projecto n. 83:
Accresente-Se onde conviel:
Art. Fica prorogada, ate 81

de dezembro do 1i27, a gratifica-
çäo especial acs professores nor-
malistas que regeren escolas dizi-
trictaes e ruraes, na fórrna da 101
891, de 8 ds cetcrnbro de 19ii

Sala das sessöes, 26 de juiho do
1926. - Olyntho Martins. —Cel-
so Machado. — Claudemiro liar-
reira. — Flavio ,antos. ---
dro Laborne.

0 sr. Pedro Laborne offerece a
seguinte

Einerda n. 3
Ao projecto n. 83:
Fica assim redigido o art. 14
"Esta lei entrará em vigor des-

de a data de sua publicacäo, re-

0gadas as disposicbes ehi ccnt-
trario."

26 de juiho de 1926. — Pedro
Laborne. - Claudemiro Fei. coira.

Olyntho Martins . - José Obris-
tiano. — Celso Machado.

Encerrada a discussão sern mais
debate s.o approvados proj ectos e
emendas. A' cornmissão de Or-
çaniento.

2.a discussdo do projecto n. $4

E' lido e submettido a 2 . 0 dis-
cussão, em globo, a requerimento
do sr. Ignacio Murta, o pojeto
n. 84, dispondo sobre cc vcncimen-
tos do presidente da Previdencia
dos Servidores do Estado; appro-
vando o Codigo do Processo Pe-
nal e contendo outras disposicoes.

0 sr. Francisco Lessa manda
A Mesa a seguinte

Emenda n. 1

Ao projecto n. 84:

Accrescente-se onde convier:
Art. Fica creada a Bolsa do

Mercadorias, que sera annexada a
dc Fundos Publicos.

Art.. Os corretores accumularão
as funcçbes de corretores de Fun-
dos e de Mercadorias, corn uma so
fiança.

Art. 0 poder executive, no de-
creto que expedir, regulará corn
precisão, as respectivas operacöes,
podendo impor as penas de sus-
pensão ate tres mezes a multa ate
metade da fianca.

Art. Ficarn approvados os dc-
cretos irs. 7.095, de 28 de ja-
neiro; 7.110, de 5 do fevereiro
n. 7.225, de 6 de maio, todos do
corrente anno.

Sala das sessSes, 26 de julho dc
1926. - Francisco Lessa. -Aris-
tides Coimbra. - Camille Cha-
ves. - Claudemiro Ferreira.
José Christiano.

Q sr. Agenor Canedo envia a
Mesa a seguinte 	 -

Emencia n. 2
Ao projecto n. 84:
Accrescentese onde convier:
Art. Realizarseão, no tercei-

ro domingo de abril de 1927, as
eleicöes Para renovaço das - Ca-
maras Muni&paes dos Conseihos
Deliberativos e Para juizes de Paz.

§ 1.0 A inatallacao das Cama-
ras Municipacs, dos Conseihos De
Jiberatjvos e a posse dos juizes do
Paz dar-se-d trinta dias depois das
eleicSes.
- § 2.° Fica prorogado ate a ins-
tallação das novas Camaras, Con-
'seihos Deliberativos e Posse dos
juizes de Paz, o mandate das
actuaes Camaras, Conseihos Deli-
berativos e juices de Paz.

Sam das sess6es, 26 de Julhc, do
1926. — Agenor Canedo. - Jo-
se Christiano - Olyntho Mar.
tins, - Pedro Laborne. — Cel-
so Machado. — Rubens Campos.
-- Gomes Pereira. - Enrico Du-
tra. - Ciaudemjro Ferreira. -
Miguel Baptista. - Adolpho Vi-
am-ia. -- Euzebjo de Britto.

0 sr. Cetso Machado offerece a- seguinte-
Emenda n. 2

Ac projecto n. 84. 	 -
Accrescentese onde convier :
Art. Ficm extenjas as demais

collectorias do Estado e a criterlo
do governo as disposiçoes do art.
2.° da lei ii. 896, de 10 de setem-bro de 1925.	 -

Art. 86 poderéc ter auxiliares,
Pages pelo Estado, nos termos das
leis em vigor, as collectorias cujas
rendas forem superiores a duzen-
tos contos de réis annuaes, ficando
mantidos os actuaes, ate que se ye-
rifiquem as respectivas vagas.

Art. Pica revogado o art. 6.,
da lei n. 901, de 15 de setembrode 1925. — Celso Machado. -Olyntho Martins. — José Chris-
tiano — Flavjo dos Santos. -
Bunco Dutra.

0 sr. Aristides Coimbra offer-a-ce a seguinte emend
A. C. - 21

Emenda n.
-	 Flea assim redigido o art. 5. a

projecto n. 84:
"Esta lei cntrará em vigor des-

-do a data da sua publicaçao, revo-
•gadas as disposjcöes em contranjo ".

Sala das sessöes, 26 de juiho de1926. — Aristides Coimbra.Eu..
-zebio de Britto. — Ignacio Barro-
so. — Olyntho Martins. - Fran-
cisco Lessa.

Scm mais debate d a discussão
eneerrada, sendo approyados pro-
jecto e ernendas. — A' conlmjssão
de Orcamento.
2. 4 discugsdo do pro jectO -n. 25
Lido, é submettido a 2. 1 discus.são, em globe, a requerimento do

sr. Adoipho Vianna, o project, ii.85, modificando o art. 210, da lein. 812, de 23 de setenibro de 1925e contendo outras provjdencias
0 sr. Ignacio Murta offerece a• soguinte-

Emenda ii. 1
Pica assim redigido o art. 7, do

projecto n. 85:
- "Art. Esta lei cntrará em vigor
desde a data do sua publjcaçao, re-
vogadas as disposjcoes em contra-
rio."

Sala das sessöes, 26 de juiho de1926. — Ignacio Murta. - Edel-
berth de Lellis. - Euzebio de Brit-to. 	 Adoipho Vianna. - Gomes
Pereira. 	 -	 -
- 0 sr. José Christiano apresentaa seguinte- 	 -

	

Emendcj n. 2 	 - -
Ao projecto n. 85: 	 -
Accjescentese - onde conviêr

-
: - -'

Art. 0 pecujio dos escrivãés quo
nâo tiverem vencjmentos fi,ios terá
por base o dobro do imposto pago
pelos tittiløs de nomeaão. -

Art. 0 art. 68 do decreto a.6.600, de 9 de inaiode 1924, fica
substitujdo pelo seguinte: "0 the-
soureiro da sociedade será de °rrneação do Secretanjo das - Finan-
ças e reniunerado pelos oó- fres so-ciaes." 	 - 	 - 	 -



Art. 0 pecretario da Previden-
eta dos Servidores do Estado sera
de lirë nomeäcäO do SecretarlO a
das FinancaS. 	 r

Art. Seräo da competencia do
SecretaTiO das FinancaS a licenca, 2

a nomeacäo e a exoneracâo dos S

empregados da seccäo da Previden-
cia dos Servidores do Estado.

Art. E' de livre nomeacS. 0 do go-
vernO a substituicão do Presidsnte
da PrevidenCia dos Servidorea do
EstadO.

Sala das sessSes, 26 de julho de
1926. - Joé Christiar1o. —ClaU-
demiro Ferreira. - Celso Macha-
do. - FlaviO dos S

antos. -- Pan-
To MethCUcCI.

o sr.-'Ignacio  13ar'rOSO apresenta
eguirite

• 	 n. 3

Ao art. 3° do project9 n. 85.
Diga-se ' dois escrivães de no-

tas" - Ignacio BarrosO. - Fu-
zebio de Britto. - Aristides Co-
imbra. -Olynth0 Martins. -
Francisco Lessa.

SenT j asdebate é encerrad a
disc1sS° sendo approvadOs proje-
ctos e emeiidas. - A' comnhlSo
de Orcaniento . 	-

2.' discuSSdO do p'rojectO n. 759
de 1925

(2.° turno)
FinalflleTLte é arinunciada a 2.'

discussào, do 2 . 0 turnO, em glgbo,

a requerimento do Sr. AdoIPhO
\tjanfla, do seguinte:

ProjetP n.. 751 de 1925, id appro
vado en priDwiro turnO pet

Congresso
(Rdofla Constitucbona')

Substitt0 	 b § 2 0 do art. 4
pelo segniflte

§ Z.° Dando-Se vaga do pres
dee, será eleito deatrO de 90 di
o subtjtUtO, que exercerá o ma

	

dato pot quatro annos. 	 -

Ao art. 49 accre5Cento-5
§ 30 No caso do paragrapho
tenor, o Vice_Presideflte in1ui-

o seu rnanddto, sendo eleito o
bsiitutO pelo tempo que restar

Presideflte corn que tiver de
rvir.
Substitu-se o art. 50 por:
Art. 50. 0 periodo presidenCial

srará quatro annos, näO poden-
o ser reeleitO o presideute, nem
VicePreSjdeflte, que houver exer-
ido a presidencia clentro do
Itimos doze mezes-Supprima-se o paragralJho uni-
o do art. 51.

Substituase o art. 63, pelo se-
uinite:Art. 63. 0 poder judiciarlo se-
á exercicl0 pot urn ou mais tribu-
aaes supeniores, juizes e jurados
na forma que a lei determiflar.

Ao art. 80 accreSCentese "e o
de nov02 e veihos dieitOS.

AccreScefltese ao art. 80:
paragrapho unico. A isencão de

impost05 concedida a empresas on
sociedades flãO aproveitaT6, as pes-
soas dos seus directores, agentes
ou empregados acm a terceiros que
corn eUas transigirem.

SubsitUase o art. 82 e seus pa-
ragraphos pelo seguinte.

Art. 82. A rend:a do iraposto
de transmissao de propniedade im-
move1 entre vivoS pertenCera ao
Estadq e aes mufliciPioS.

§ 1. 0 ComPete ao Congrosso de-
cret-a a quota deste impoStO que
caberá aos muniCiPiOS, a qual não
poderá ser aggravada sob quai-
quer titulo.

§ 2.° São isentas do innpostO
municipal as transflhissoes de es-
tradas de ferro, engerihos centraes
e outras empresas que gosern de f a-
vores do EstadO.

Ao art. 83 accreScent
•paragraPho unico. 0 inipsotO

municiPal de industrias e profis
sSes ngo poderá set major que 0

do Estado.
-	 Ao art. 87 aeereSCeflte

s	 § 3° As muiheres malores e
- contbuiflt05 dos impOstOs dire'

ctos poderão votar para vereado

225
es e Juires de paz do mu

niclpjoI.'"nsa agri.tie sua residencia, desde que se  cola.etre as quaez a ind
"alistem na forma que a lei deter-

miner.
	

Art. Sempre quo as Cainaras
 Municjpaes votarem impostos pro-

guinte:Art. 99. Substjtuase pelo Se- hibjtjvos ou manifestarnente con..
trarios a Constjtujcão 0 as leis, doArt. 99. 0 Pres j

dente e Vice- qualquer contrjbujnte prejudjeadoPresidente do Estado serdo elej- poderá recorrer ao Presjdentetos 
por suffragjo directo e maioria Estado contra a cobranca dos nmes-absoluta dos Votog recebjdos 	 amos.

§ 1.0 A eleicao reaijzarseá no § 1.° 0 recurso terá effejto susprimeiro domingo do ultimo Se- 
pensjvo e sabre elle o Presjdentemestre do periodo presidencial do Estado profenjrá decisão den-procedendo-se na Capital a apura tro de 30 dias, depoiscão dos votos recebidos nas Se- 	 de chegarcçöes oleitorees. 	 Secretaria do Interior o proces.§ 2. 1 0 C ongresso fard a apura So.cão na sua primeira sessd 	 § 2.° Sendo dado provjmtosi 	 o ordi- recurso, o Presjdente do Estadonania 	

houver tempo. No caso encamjnhará ao 
Congresso Para

noventa dies depois da eleicao
contrario, se reunjrá Para esse I mi que decide 

deuinitivamente, m-.	
portando o silencio dete, durante" 3. *1

§ 2.° 
do art. 99, Substituae. a SeSSo, em ratificacao do acto•

§ 30, idem, Substjtuase: "§	 do Presjdenta do Estado.Art. A Concessão de aposenta addjcionai aSubstjtu.. 	 o art. 1.0 da lei
. 10, de 14 de setem-doria aos fUnccionanjos publicos bro de 1920, pelo seguinte:que, ao ser p

romulgada a lei ad- Art. 0 Congresso se reunjrá nodicional n. 10, de 14 do setombro dia 15 de junho de cada anno, Si
de 1920, Contavam mais de dez a lei não designar outro dia, in-.annos do servico effectivo, serijdependentemente do convocacão e
regiilada pelas disposicoes da lei funccjonarán. 7, dc 14 de agosto de 1909. 	 durante tres rnezes, a

Art. A acceitação de commis.. datar de sua abertura, podendosão ou tie cargo rernunerado mu- ser as sues sessöes prorogadas enicipal, estadual ou federal, bern ad
narijaamendas o convocadas ertraordj

como o exerciejo de qualquer 5cr- 	
Art. A ausencja do meinbro dorico de ordem privada, remunerdo, i	 Congres0 durante ama sessão le-mportaräo ronuncia das van- 	
ativa, scm licence da respect!-• tageñs de aposentadia scm di- gisl

ye Camara, importa ipso facto, emreito do voltar ao eniprego deixa- 	
rda do mandato.do plo funccionarjo. 	

pe§ 1.° Perde egualme 	 o manda-0 art. 66, § IX, n. 3, da Con- to o membro do Congress que näostituiçao, ficará assim redigido. 	 toinaj- posse nq primeira SeSSãO"de manifesta convenjencia da degislatura Para que foi
ou flecessidade da boa adami. to. 	 eleito.nistracão da justice na 	 § 2.° No caso deste artigo e rio
regulado por le
marca, verjfieada em processo § 1. °, o presidente da Camara res-i ordjnarja por pectiva lard immedjatamente a do-am tribunal composto do Pro- vida connnunicacao ao Presidentesidente do Tribunal da Relacâ
e do dois desem 	 o do Estado, Para que marque novabargad05 eleicão.desjgnadog de tres em tres an- 	 Art. Os Inembros do Congressosos pelo Presjdente do Esta- perceberao o subsjdjo descie a da..do."	

ta do reconhecimento
No art. 74, da Constitujçao ell- 	 Sale ties sess5es tie Camera, emmine-se todo o n. 1.	

Bello Horizonte, 3 de setembro doAo art. 83, da Constitujção ac- 1925. - Jog Beraldo. - Duque
de Mesquite. - Enas Camera;
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Em Camara, 26 de julho de vem sendo a rneditaçao do todos o
1926. - Claudemjro Ferreira. - legisladores, em todos Os paizes doJosé Christiano. - Flavio Santos. mundo, dado 0 surto que tomou a- Olyntho Martins. - Pedro La- questão e ora prende a attençaoborne.

AcresCeflth-Se onde convier:
A disposião que substitue por

oitra a do art. 63 da ConstitUi
ção ficará assirn redigida: "0 Po-
der JudiciariO será exercido por
urn ou mnais tribunaes, juizes e ju-
rados na fórma que a lei deter.
ninar".

Annibal assuniPc.0 - Igna
-cio Barroso. - Euler Coelho. -

Viviano Caidas. 	 Lauro de Al- -
ineida. - Adelio Made1. - Age-
nor Alves. - Olyntho Martins.

Martins Prates. - Celso Ma-
chado. - ClaudenhirO Ferreira.
Odilon Braga. - Aristides Coim-
bra.

Sr. Miguel Baptista aprf
enta a seguinte

EmndO n. 1
Ao paragrapho primeiro, que

dispoeb "Perde egualmente o man-
dato o membro do CongreSSo quo
nc tomar posse na primelTh ses-
sio da legislatUra para que foi
eleito" - accresdefltee, depois de
"mandato", o seguinte -"salvo mo-
tivo iustificado, a julio da respe-
ctiva Camara". - Miguel Baptis-
ta. - Viviano Caldas. - Gome
Yereira. - FlaviO Santos. _—Clau-
demiro Ferreira. - Olyntho Mar-
tins. - Pedro Laborne. - Adol-
pho Viairna.

Sala dasseSSSeS,20 do juiho do
- Manoel Gomes Pereira.

* Paulo MenicliCCi. - Miguel Ba.
tista. -- Celso Machado. - Vi-
iano Caldas.
0 sr. Flavio Santos manda
esa a seguinte

Emendct n. 4
Ao artigo e paragraPhos seguin-

Art... Sempre que as Camaras
MunidiPacs votaremimpost" pro'
hibitivOS ou manifeStamente con
trarioS a Constituicao e as leis,
qualquer contribUinte prejudicado
poderá recorrer ao Presidente do
Estado contra a cobranca dos mes-
mos.

§ 1 .0 0 recursO terá effeito sus-
pensive e sobre elle o Presidente
do Estado proferirá decisão den-
tro de 30 dias, depois do chegar a
Secretaria do interior o processO.

§ 2.° Sendo dado provimeflto ao
recursO, o Presidente do Estado
encaminhará ao Congresso Para
quo decida definitiVame1ite, impor-
tando o silenciO deste, durante a
sessilo, em ratificacäo do acto do
Prcsidcflt0 do Estado.
Accrescefl05 0, no final do artigo,

o scguiflte: "dentro do prazo do
trinta dia.s depois do publicada a
let".

Sale das sessSes, 26 de juiho de
1926 .- Flavio Santos. - Clau
demiro Ferreira. - Olyntho Mar-
tins. - Celso Machado. - José
• Christiaflo.

0 sr. ClaudC?niro Ferreira qpro ,
senta a seguinte

Esnenda n.. 5
Suprima-Se, no projecto n

de 1925, de Reforma ConStitUClO
nd, o artigo e paragmaphos pro-
postos em substitUicão ao art. $2
da Constituicão, o qual terá mais
urn paragrapho terceiro, nos se .
guintes termOS *

A quota pertencdflte as Canla'
ms MunicipaeS não poderá ser por
cues aggravada, sob oualqUer ti
tub".

o sr.. E'urjeo Dutrn offereceseguinte
Ernencla n. 6

Supprimase no projecto n. 75
de 1925, do Reforma Constjtucjo
nal, a disposicao que manda ac
crescentar ao art. 83 da Constj
tuicão o segujnte paragrapho uni
co: "0 imposto municipal de indus.
trias e profissöes não poderá seomajor quo 0 do Estado".

Sale do-s sessöes, 26 de juiho de
1926. - Eurjco Dub-a. - Paulo
Monicuccj. - Francisco Lessa. -
Miguel Baptista. - Viviano Cal-
das. - Celso Machado

0 Sr. Agenor Alves envia a Me-sa a seguinte 	 -

Einenda n. 7
Ao artigo que- determjna; "A

COflCCSSO de aposentadoria aos
funcejonarios publjcos que, ao serpromulgad a lei addicional n. 10,
de 14 de setembro de 1920, conta
vara mais de dez annos de serviço,
será regulada poles disposicoes da
k4 n. 7, de 14 de agosto de 1909",
accrescentese o seguinte: "fican-
do, pordrn, a coneessão da aposen..
tadoria por invalidez presumida, aJuizo unico do governo, que julga-ma da sua opportunidade"

Sala das sessöes, 26 do juiho de
1926. - Agenor Alves. - Olyn-
tho Martins. - Gomes Pereira.

0 SR. PAULO MENICUcör:
- Sr. Presidente, a emenda quo
enho a honra de passar as lnãos

de v. exc, e que offereco ao pro-
.jecto em debate, para que não se]a
mel coniprehendida pela populacao
l'eminjna do Estado de Minas Ge-
raes, tenho necessidade de, em ra-
pidas palavras, justifical-a.

Ha pouco tempo, no Congresso
Nacional, o flosSo illustre compa-
tricio, deputado Basilio Magalhaes,
traton, corn muita sabedoria, Corn
muita ebevacão -de espirito e corn
Inuita Justi, deste asumpto, que

• . amara uos iJeputados
a 	 Corn as conquistas da scieneja,

corn a elevacao do nivel moral da
sociedade a que chegamos, corn o
aperfejcoamento sempre constants
e quotidiano, do genero humane;
por influencias multiplas e varia,
das, a mulher vae conquistando o
justo direito de cidadania no nieie

- ! social, porque vae logo ao nosso
espirito e do prompto toca a nossa

• alma, a accão benefica, immensa e
grandiosa que esse elemento, quo
podemos chamar - predomjnan,
te da sociedade, - tern exercjdo so.
bre o homern, na sua formacao, n
personal jdade (ApoiacZos).

De dpocas remotas, ern que a mu-
Iher era considerada simples in-.
strumento em que era escravjzada
pelo sexo forte; em todas as épocas
em quo surgiram intelligencias lu-
cidas, intelligencias illuminadas,
verdadeiros martymes da sociedade,
porquanto não foram cornprehendj
dos nas suas épocas, esses grandes
vultos ,apostolos do bern, esses ver,
dadeiros sacerdotes, foram traba-
Ihando corn as sues forcas - moral
e espirjtual - Para o alevanta
mento desse poderoso factor social
quo é o elemento basico, que é o
alicerce do seu engrandecjmen0
(Muito bern!) 	 -

Assim nós vemos trabaihos de
todos os prophetas do bern, a come-
car pelo Supreme Mestre - Chris.
to -, vemos esses trabaihos -gran.
diloquos e possantes, encimando em
suas grandes prophecias, a trans..
formacão da rnulher de escrava a
so-berana, de instrumento do vis Ce-
gitacöes dos homens daquella épo-
ca, em instrurnento de constmuecao
da sociedade.

E, assini, -mis vemos a equipara
ção da mulher ao homem pela nobi-
litaeão que ella conquistou depoi
da Edade Media.

E' grande o nurnero de aposto..
los dessa sublime cruzada e, den-
tre elles, o grande philosopho que.
corn a sua erudiçao assombrosa,
chegou a convencer dessa verdade

o sr. Viviano Caidcts offeroCe a
seguinte: 

Einendcs n. 2

S1. ppri1nL-Se o artigo seguirite
-"0 CongressO se rCuflirá no dia 15
de junho do cada anno, si a lei n5.0
designar outro dial independente
mente do convocacãO, e funcioflará
durante tres mezes, a datar de sua
abertura, podendo ser as suas ses-
sSes prorogadas e adiadas ou con-
vOcadas extraordina mente". --
Viviano Caldas. - Goines Perei
rn.

0 si. Go'neS Pereirct envia
Mesa a seguinte

Einenda ii. 3
Ao projecto n. 75
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0 sr. Viviano' Caldas -- Ser:
iima iniquidade.
o sr. Paulo Menjcucj -- Perfe
tamente; seria urna iniquidad
que a Camara absolutamente n
pOde sanccionar corn seu voto

o sr. José Christ iano - A nit
Iher casada nOo poderia votai-.

o sr. Paulo Menicuccj
parte rnelhor da sociedade femi
nina - a mae de farnilia...

o sr. Viviano Caiclas	 A qu
tern mais responsabjljdade

o sr. Eurico Dutra --- Perfejtamente.
o .sr. Paulo Menicuccq - -

quelIa quo é a constructora dc
lan; aquella quo constitue a base
da sociedade, estaria, pole- lei, in-
hibida de exercer o sàgrado direi-
to do voto.

No s paizes em quo se confere a
mulher osse dii-eito, ella o ever-ce
em toda a ua plenitude, tal qual
elie 0 confenjdo ao hoinem, sein ij-
limitaçoes odiosas e injustas.

o sr-. Viviano Caldas - NOo
se podem admittir excepcOes. Ou
so confirm o direito de voto a to-
das as muiher-es, ou èntOo a ne-
nhuma (apoiaclos).
• 0 sr . Paulo Menicucci --Entro
nos, comecando a penetrar noSse
ramo da actividade humana, a
muffler já nOo terO a liberdade de
escolher seus ropresentantes na
politica e na adininistraçao do
Estado ou da Republica.

E' como disso, Sr. Prosidente,
urna restricçOo odiosa, quo nâo
devemos adenittir. Eis porque do-
liberei apresentar a ernenda que
passo is mOos de v. exc., dado.
a par ustificada corn as ligeiras
palavras quo acabo de profer-ir.
- (MuUo bern! Mui g o born!)

Vem a mesa a seguinte

Emendcr n. 8
Supprinia-se a disposiçao quo

inanda aceroscentar ao art. 87 da
Constitujçao o seguinte paragra-
pho 3.°: "As muiheres majoros e
contrjbujntes dos irupostos dire-etos poderão votar para vereadores

juizes do paz do municjpio do sum
residencia, desde quo so alistorn na
fOnna quo a lei detorminar." 	 -

Ia	 Sala das sessSes, 26 de juiho do
1926. - Paulo MOhicUccj. -
rnes Pereira. - José Christjano. -

e, Francisco Lessa. - Claudemiro
LO Ferreira. - Miguel Baptista. -

Edelbento de Louis.

0 SR. ADOLPIIO VIANNA (es-
to discurso será publicado poste-
riormente).

mNOo havendo rnais que peca a
L- palavra, e encerrada a discussOo.

0 sr. Presidente declara quo, em
so tratando de urn projecto relativo
a reforma constitucional, 0 neces

• sario quo para sua approvacOo se
verifique, polo menos, - dois tergoii
do votos a favor.

• Procedendose a votaOo b o pro-
jecto approvado, bern como as oito
ernendas a elle offerecidas.

Nada mais havendo a tratar, a
sr. Presidente designa Para aMa-
nhO a parte regimental da ordem
do din.

Levanta-se a

7.a SESSAO ORDINARIA A0S 21
DE JIJLHO DE 1926

Presicienja do sr. En6ag Camera
SUMMARIO : 	Chainada.

Acta. - Expedient. 0ffici0.
Telegramma. Requerlinento. -
Apresentacao de pareceres.
Ordem do diá.
Ao moio dia, feita a chamada,

ac-ham-se presentes os srs, Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Claudemjro Fdrreira, Ar-
gemino do Resende, Olyntho Mar-
tins, Gornes PereirO Euzebio de
Britto, Gornes Freire, Elpidio Can-
nabrava, Ferreira Tires, Ignaci
Barroso, Celso Machado, MiguOl
Baptista, Flavio dos Santos, Vivia-
no Caldas Ignacio Murta, iaulb
Menicucci, Pedro Laborne, Adolphô
Vianna, Agenor Alves, Edelberto
Lellis,Agenor Canedo, Jos' Chnia-
tiano, Rubens Campos, Francisco
Lessa e Enrico Dutra, faltando,
corn causa participada, os srs.Rj
boiro On Lox, Laurci de Ainreida,
Mello Franco, Anrijbai Asstimpã6
Ledo de Faria, : Martins Prates
Bernardino Vieira, o, sefil ella, o
mais senhores.

Abre-se a sessOo. 	 -
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a sociedade humana, da sun dpoca boratoriO e no gabinete, a muiher
ara ca. 	 gosa do uma situação social per-
Foi sun cogitacão primeirà a no- feitamente egual a do homem.

bilitaâo da muiher; a ua primei- Mas, Sr. presidente, si essa é a p0-

ra conquista a collocação desse ente sico da niulher nos paizeS mais
snimoso e encantãdor, no altar daadeantadoS e cultos, devemos, en-
sociedade moderna. 	 tretanto, reconhecer quo uma tal

Augusto Comte, querendo nobili- conquista ndo se fez do chofre e
tar a mulher instituiu, corno todos nem tao pouco parcelladamente
vós sabeis llustres pares, o casa- como preteiide o projecto n. 75,
inento perpetuo. ora em discussão nesta Casa. Ef-

Elle não comprehendia a socie- fectivaiflente, em seu art. 87, pa-
dade hurnana sen o alicerce forte, ragrapho 30, o projecto fl. 75
em o a]icerc.e maximo que pudes- propugna urna medida restricta,
Se, corn suas bases solidas susten- fraginentada, que näo póde, sob
tar o magestoso edificlo social, pena do grave injustica, set sari-
no qual iria fixar residencia defi- ecionada por este CongresSO (Mui-
nitiva a solidariedade humana. to bern!).
Esse alicerce, no seu entendimen- 	 1. 

0 Estado do Minas Geraes, quo
to, nâo seria outro senão o casa- pela cilitura de seus filhos, polo
Mento perpetno e indisoluvl. 	 adeantamento de seus homens, pe-

Foi desta inaneira que conse- aperfeicoamento de suas in-
guiu, corn a sua iocubraço pos- dustrias e do seu cornrnercio, che-
sante, collocar a mulber a altura goii a conquistar urn logar pro-
dos seus principios, fazendo del- erninente rim Federacao Brasilei-
la a pedra angular de todas as ra, nn5.0 poderia consentir do ne-
conquistas sociaes (apoiados).	 rihum modo que, em sua lei basi-

Dessa época para cá, todos os ca, em seu estatuto prirnacial se
credos, todas as associacöes hu- estabelecesse nina medida de ex•
nianas, todas as philosophias hou- cepcão, como essa que se acha exa-
veram poe bern reconhecer esse rada no paragrapho 30 do art.
facto e a muiher tern sido digni- 87, do projecto.
ficada corn essa medaiha do egual- 	 De facto, por esse dispositiVo, a
dade que a espiritalidade ihe con-
cedeu a principlo e depois, a sd- 

muiher so poderia votar para ye-

encia confirmou, pelos factos que readores e juizos do paz do rnuni-
se vêm succedendo continuarneri- cipio de sua residencia; sen votolião viria absolutamente influen-
to.Si, anatomica o physiologica- ciar para quo fossem resolvidos os

tneñte, nao egual ao hornem, 	
- magnos problemas sociaes do Es-

tado e da Republica. Pois näo é
ralmente - todos o reconhecernos essa 'uma restriccdo odiosa e irti-
- a muiher lhe é superior, por-
quanto ella constituc a base angu- qua?
ar do grande edificlo social, for- 	

- Certamente quo sirn; e mais re-
t	 salta a iniquidade da rnedida si
mando o caracter do cidadão e
fiitraiido ndste Os 

elevadoS senti- considerarrnos quo, do accordo am-
mentos quo representarn, sem d-. da corn a letra do paragrapho 3.°
vida, os factores prirnordiaes d do mesmo art. 87, sOniente umariequena parte da populacão fend-
todas as glorias e do todas
bres conquistas liumariaS 	

nha. de Minas Gore-es inn ter o

Estas Was. a oUiidas por to- Idireito do voto...
dos os credos philosophicoS, vbm 	

0 r. iose Christiano - V.

sendo confirrnariaS, em nossos dias, cxc. ten rar.äo.
pela iuz da sciencia a polo senti 	 Q sr. Paulo Menieucoi
mento humano. - 	

nina vez que esse direito senia coil-
Em quaiuuer parte onde tenha fe:ido apenas Os muiheres maioreS

penetrado civilizacão, corn seus a contribuintes dos impostos di-
fachos lurninosos, abnindo os olhos rectos. SOmente essas poderiam
do scientista.que trabaiha no in- i conquistar o direito de cidadapia.
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Off icios
Do sr. Secretario do Interior,

prestando inforrnaçöes relativa-
mente a urn requerimento de Luiz
Carlos Peres, escrivão do crime da
comarca de Viçosa, sobre pedido
de pagamento de custas. --- A'
ccinrnissão do Orcamento.

Do mesmo senhor, acompanhado
de urna mensagem do sr. Presiden.
te do Estado, relativamente a limi-
tes entre os municipios de Pedro
Leopoldo e Contagem. - A' corn-
missão de Camaras Municipaes.

Dois do mesrno senhor, acompa-
nhados de mensagens do sr. Presi-
dente do Estado, pedindo .abcrtura
de credito especial para pagamen-
to de addieionaes da lei 4.425, de
1906, go capitão Pedro do Livra-
mento o ao tenente Quirino Alves
de Barros, ambos da Força Publi-
ca do Estado. - A' cornnhissão de
Orcamento.

Do sr. Presidente do Tribunal
da Relacão, agradecendo a commu-
nicacão quo ihe foi feita da eleição
da Mesa desta Camara e do pre-
enchirnento das vagas do Tribunal
Especial, creado pelo paragrapho
,unico do art. 71, da ConstituicãO
do Estado. - Inteirada.

Lida a acta da antecedente, é a
mesma, sem debate, approvada.

0 sr. 1..° Secretario apresenta o
seguinte• 	 EXPEDIENTE

o sr. Presdente, deferindo estø
pedido, norneia os srs. José Chris-
tiano e Eurico Dutra.

Augmento do auxilio
o Sr. Paulo 1Ytenicuei passa is

nãos do sr. Presidente urn reque-
cimento em que o reitor da Escola
Agricola de Lavras, pede elevacão
do auxilio quo lhe é concedido pelo
Estado, de dez para quinze contos
de réis. A' commissãO de Orca-.
mento.

Apresentacdo do pareceres das
commo-sSQeS

o sr. Paulo Menicucci, pela corn-.
missão do Orçamento e Contas, en-
via a Mesa redigido conforme o
vencido, e pede, sendo concedida,
dispensa das formalidades regimen-
taes, para que figurem na ordem
do dia do arnanhã, sam prejuizo da
impresseãO, Os seguintes

Parecer e redctcçdo paret 3.*
eussão sobre o projecto n. 83

.(9. 1 legislatura)

A conimissão de Orçamento e
Contas, a quo foi presente o proje-
cto n. 83, já approvado em 2.' dis-
cussão corn tres (3) emendas, é de
parecor que o mesmp seja submet-
tido a 3.' e approvado corn a so-
guinte redaccão:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. o Serão de quinze contos
do réis os vencimentos do juiz do
meflOres.

Art. 2 . 0 Fica incorporada desdo
1 . 0 de julho deste anno aos venci-
mentos dos funccionarioS publicos
do Estado a bonificacão a que se
refere a lei n. 876, de 23 do janei-
ro de 1925.

Art. 3•0 Quando houver diver-
gencias entre as Camaras Munici-
paes sobre limites dos territorioS
do sua jurisdiccão, e não puderem
chegar a accordo, nos termos do
art. 40, e paragrapho da lei a.
843, do 7 de setembro de 1923, a
que tiver intoresse solicitará inter-
vencão do Prosidente do Estado.

§ 1. 0 Neste caso, o Presidente do
Estado transmittirá a outra Ca-

nara os fundarnentos da pretoncao
e marcará a mesma prazo razoa-
vel para responder e vir assiguar
termo de compromisso, de accordo
corn os arts. 3.' e 4.' da lei n.
830, de 7 de setembro de 1922.

§ 2.' 0 prazo não será major de
tres mezes e se contará da data da
publicacao do acto do Presidente
do Estado no orgão official.

§ 30 Findo o prazo, si a Cama-
ra, a qual fôra este assignado, não
tivor cumprido o dispcsto no § 1.0,
o Presidente do Estado decretará
procedente a pretenção da Camara
provocadora da decisão, e mandará
observar as linhas extremacloi-as
reclamadas pela mosma, ad refe-
rendum do Congresso, sern effeito
suspensivo.

§ 40 0 arbitro nonieado deverá
proferir a sentença dentro de no-.
yenta dias, sob pena de perder
competencia.

§ 5o A Camara quo tiver inte-
resse na decisão depositará os emo-
lumentos do arbitro, e, si for yen-
cedora, ficar-lhe-á assegurada
accdo executiva a quo se refere o
art. 632, da lei n. 830, de 7 de
setembro de 1922, corn direito de
penhorar bens ou rendas sufficicn-
.tes par ecu reembolso.

Art. 4.° Os escriväes do judicial
e notas, os de notas, os do judicial,
us officiaes do registro de immo-
veis, pagarão por seus titulos do
nomeacão as seguintos quantias:

De comarca do 4.' entrancja,
3:000$000.
• Dc cornarca de 3•0 entrancla,
2:500$000.

Do cornarca de 2.' entrancia,
2:000$000.

De comarca de 1.' entrancia, e
termos annexos, 1:500$000.

Art. 50 Os escrivães do paz pa-
garão do trezentos mil réis a urn
conto de réis, marcados pelo Pre-
sidente do Estado no titulo.

Art. 6.0 Aos escrivães que tive-
rem vencimentos pelos cofres do
Estado applicar-se-do Os preceitos
do § 2.° da tabella A, do doe. n.
1.381, de 25 de abril do 1900.

Art. 7.° Os successores, nomea-
dos de accordo corn o art. 184, da
121 n. 912, do 23 do setembro de

1925, pagarão metade do sello de-
vido pelos serventuarios effecti-
vos.

Art. 8.' Os officiaes do justica
o escreventes juramentados paga-
rão por suas nomeacOes de cincoen-
ta a cern mil réis nos districtos do
paz, nos termos annexos e nas co-
marcas de primeira entrancia; de
cern a trezentos mil réis nas outras
comarcas e na Relacao, marcados
nos titulos respectivos pela aucto-
ridade que fizer a norneacão.

Paragrapho unico. 0 collector
estadual poderá reclarnar contra a
quantia arbitrada e- recorrerá no
Secretario das Financas dando os
motivos da impugnacão. Este re-
solverá definitivamento.

Art. 9.° 03 aepositarios puh}iccs
e os avaliadores judicjaes pagarao
de duzentos a quinhentos mil réis,
marcados pelo Presidente do Esta-
do nos titulos de norneação.

Art. 10. Os distribuidores-con-
tadores pagarAo: nas comarcas do
4.' entrancia, 2:000$000; nas de
3.', 1:500$000; nas do 2.', 1:000$;
nas do 1.0 e nos termos annexos,
500000.

Art. 11. As nomeaçOes interi-
nas de auxiliares de justica não
durarão mais de urn anno, sendo
por ellas exigido o sello tornando-se
por base metade do que deveria pa-
gar o funccionario effectivo.

Paragrapho unico - Quando a no-
meacão tiver do durar menos de
urn anno, cobrar-se-a sello em pro-
porcão ao pmazo fixado no acto.

Art. 12. Nas perrnutas do offi-
cios pagar-se-á a differenca do sel-.
lo que for devido.

Art. 13. 0 sello será cobrado
por conhecimento mediante exhibi-
ção do acto de nomeaQão, no qual
o agente fiscal fará mencão do pa-
rnento.

Art. 14. Fica o govemno do Esta-
do auctorizado a classificar as di-
rectorias dos gruos escolares, de
accordo corn a frequencia dos res-
p(ctivos estabolecimentos, em qua-
trograus, fixando, ad referendum
do Congresso, gratificaçOes diffe-
rentes para cada classe, e auctori-
zando egualmente, a abrir os ore-
ditos necessarios. •

Tote grammas
Do sr. dr. Arthur Bernardes,

presidente da Republica, agrade-
cendo a Camara a manifestacão do
solidariedade corn o governo fede-
ral relaivamente no caso da Liga
das Nacöes. - Inteirada.

Do mesmo senhor, agradecendo a
communicacão que a Camaro- lhe
fez, do haver sido delta a Mesa
direetora dos trabaihos. - Intei-
rada.

Meinbro de commisso
0 sr. Agenor Canedo, fazendo

ver achar-se desfalcada a commis-
são do Camaras Municipaes, pede
a nomeacão interina do dois mem-
bros para substituir os elf ectivos
ausentes.
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rt. 12 do dec. n. p.481, de 24 de

dezembro de 1920.Art. 4° Os colleCtores e seuS
escrivàes poderäO fazer parte da
Prevideflca dcs. Servidores do :Es-
tado, tomandose por base do pe-
culio a lotacäo das respectivas col-
lectorias.Art. 5.° Fica creada a Bolsa de
Mercadorias, que será annexada
de FundOS PubliCO5.

Art. 6.° Os corretores accUmu
larSo as funccöes de corretores de
Fundos a de Mercadorias, corn urna
so fianca.Art. 7.o 0 poder execUtivo, 110

decretO que expedir, regulará, corn
preCiSão, as respectavas operac0es
podendo impor as penas de suspen-
s5.oat6 tree mazes e multa ate me-
tade da fianca.

Art. 8.° Ficarn approvados o
decretOs ns. 7.095, de 28 de janei-
ro; '7.110, de 5 de fevereiro a

A commissão de orcamento a 7225. de 6 de majo, todos do cor-

Contas, a cujo estudo voltoU o pro-
jecto n. 84, corn quatro emeridas
acceitaS pela Camara em 2." die- rC

CU5S0, é de parecer que seja o 
mesmo submettido i 3.', coin se-
guinte redaccäo, de accordo coin
vencido:

O CongresSo Legislativo do Es-
tado de Minas Geracs decreta

Art. 1 . 0 Os vencimento s do pre-
sidente da Previdencia dos Servi-
dores do EstadO' e do fiscal, aoS
quaes se ref ere o art. 6, paragra
pho unicO, da lei n. 911, de 22 de
setembro de 1925, e que Ihes deve-
riam ser pagos semestralmeuite,
não poderäo exceder de dezoito e
de doze contos, respectiVamenite,
em cada annO.

Art. 2.° Flea approvado o Codi-
go do ProcessO Penal, expedido
coin dec. n. 7.259, de 15 de ju-
nho do corrente anno.

Art. 30 Os cargos de dire-
ctores de quaasqUer servicos do
Estado, de thecoUreiros, ajudafltes
on de fieis, não fazeni part e dos
cuadros das Secretarias para o of -
feito do accesso e seräo nomeados
livremeflte.

Paragrapho unico. Acs ajudan-
es e fieis se appica o dispOStO TO

• pragrapho UflIC0. Faräo parte
da classificaca o mais elevada as
directorias dos grupOS escolares
das estac5es hydronilneraes que
forem occupadas por horneriS.

Art. 15. Fica prorogada, ate
31 de dezernbro de 1927, a gratif i-
cacao especial aos professores nor-
malistas que regerern escolas dis-
trictaes e ruraes, na fórma da lei
n. 891, de 8 de setembro de 1925.

a lei entrará emArt. 16. Est
vigor desde a data de sua publica-
çao,evogadas as disposic5es em
contrario.

Sala das commissoes , 26 de juiho
de 1926. - E uzebiO de BrittO. -
Ferreira PireS. Francisco Les-
sa. - Paulo Menicucci

Pc&recer e redaccdo dctdc& ao proje-
eto n. 84, pcsra 2.1 discuSSdO

(9 1 iegislatura)
ante anflo.Art. 90 Realizar_seo, no tercei-
o doming0

 de abril de 1927, as
leiçSes para renoVacäo das Ca-
naras MuniCiPaes, dos Conselho5
)eliberati0 s e para juizes de paz.

§ 1 . 0 A installacao das Camaras
\tuniCiPaes'dos Conselhos Delibe-
atiVO5 e a posse dos juizes de paz
lar-se-0 trinta dias depoiS das
eleicOeS.

§ 2 . 0 Fica prorogado ate a in-
stallacão das novas Camaras, Con-
seihos De1iberati05 e posse dos
juizes de paz, o mandatO das
actuaee Camaras, Conselhos Deli-
beratiVOS e juizes de paz.

Art. 10. Ficam extensivas as
demais collectOrias do Estado e a
criteriO do goverflo, as disposicSes
do art. 2.° da lei n. 896, de 10
de setembro de 1925.

Art. 11. So poderào ter auxi-
hares, pagos pelo Estado, nos ter-
mos das leis em vigor, as colleCtO
rias cujas rendas forem superiO-
res a duzentos contos de rOis an-
nuaeS, ficandO mantidos os actuaeS,
ate qua se verifiquem as respecti
vas vagas.

Art. 12. Fica evogtdo o art.
6.° da lei ri. 901, de 15 do setem-
bro de 1925,
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Art. 13. Esta lei entrará em vi-
gor desde a data da sua publica-
cão, revogadas as disposiç5es em
contrario.

Sala das commissSes, 26 de ju-
iho de 1926. - Euzebio de Britto.
- Paulo Menicucci. - Ferreira
Pires. - Francisco Lessa.

Parecer e redacção para 3.' dis-
cussdo do projecto a. 85, de
1926

(9." legislatura)

A commissão de Orcamento e
Contas a que foi presente o pro-
jecto n. 85, do corrente anno, já
approvado em 2.' discussão, cOrn
tres emendas, é de parecer que o
mesmo seja subrnettjdo a 3.' corn
a seguinte redacção, felts de ac-
cordo coin 	 referidas ernendas:

0 Congresso Legislativo do Es
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. 1.0 Fica assim rnodificado
o art. 210, da lei n. 912, de 23 de
seternbro de 1925: Os escrivães do
Tribunal da Relação, além dos
seus vencirnentos, receberão urna
quota mensal do oitenta mil réis,
destinada a expediente.

Art. 2.° E' da competencia do
Presidente do Estado ordenar, per
decreto, ao promotor de justiça de
urna das comarcas rnais proxirnas
que exerça as suas funcçOes na-
quella em que o respcctivo promo-
tor não possa Convenienternente
fazel-o, on não esteja provido o
cargo, ficando nesta parte revo-
gado o n. 8 do art. 273, da lei n.
912, de 23 de setembro de 1925.

Art. 30 Na Capital haverá dois
promotores de justica, dois escri-
vães do judicial e notas, dóis es
crivães do notas, dois do judicial,
dois privativos do crime. dois of-
ficiaes do Registro de Irnmoveis,
urn escrivão de thenores, sendo
nessa comarca, corno em todo o
Estado, funccionarios auxiliares o
Advogado Geral e sen aiudanto.

Art. 40 Fica derogado o art.
272, n. 3, da Tel n. 912, de 23 de
setembro de 1925.

Art. 5.'Ficarn approvados o
decreto Ti. 7.101, de 30 de janei-
ro de 1926, expedido coin 	 regu-

mento reorganizando o Gymnaslo
Mineiro; o dec. n. 7.200, de 9 de
abril do mesmo anno, expedido corn
o regularnento que adapta a Esco-
Ia de Pharmacia do Ouro Preto a
reforma do Ensino publicado corn
o decreto federal n. 16.782-A, de
13 de janeiro de 1925; e o dec.
n. 7.262, do 22 de junho de 1926,
publicado corn o regulamento do
Institüto "São Raphael".

Art. 6.' Fica approvado, corn
a suppressão das ferias em junho,
o decreto n. 7.198, de 8 do abril
de 1926, publicado coin regula-
mento que dd organizacão defini-
tiva ao Conservatorio Mineiro de
Musica.

Art. 70 0 pecullo dos escrivães
quo não tiverem vencimentos fi-
xos terá por base o dobro do im-
posto pago pelos titulos do nomea-
cao.

Art. 8.0 0 art. 68 do dec. n.
6.600, de 9 de rnaio do 1924, fica
substituido pelo seguinte: - "0
thesoureiro da sociedade será de
norneacCo do Secretario das Fi-
nanças e remunerado pelos cofres
sociaes.

Art. 9.' 0 Secretarlo da Pre.
videncia doe Servidores do Esta-
do será de livre nomeação do Se-
cretariodas Finanas.

Art. 10. Serão dx competencia
do Secretario das Finanças a Ii-
cenca. a norneação e a exonera-
e qo dos empregarlos da seceão da
Previdencia dos Servidores do Es-
tado.

Art. 11. E' do livre norneacão
do governo a substituiçao do pre-
sidente da Previdencia dos Servi-
dores do Estado.

Art. 12. Esta lei entrarC em
vigor desde a data de stia publi-
cacao, revogadas as disposiçSes em
contrario.

Sala das commissSes, 26 do ju,
iho de 1926. - Euzebjo de Brit-
to. - Ferreira Pires. - Fran-

A imprirnir-se, para ordem dos
trahaihos.

0 sr. Agenor Alves, pela corn-
missSo de Legislação, apresenta,
requer e obtem dispensa das forma-
lidades regimentaes pars quo, scm
prejuizo da impressão, figure na



• ttentre as quáes a industria
agricola."

Art. Sempre qua as Garnaras
Municipaes vatarern impostos pro-
hihitjvos ou manifestamente • con-trarios a Constituiçao e as leis,
qualquer cantribujate prejudicado
poderá recorrer ao Presjdonte do
Estado contra cobrança dos mes-
Inos dentra do prazo de 30 dias
depois de publicada a lei.

§ 1.° 0 recurso terd effeito sus-
ponsivo e sobre ciTe o Presidente
do Estado proferjrá deeisSo den-
tro de 30 dias, depois do chegar
a Secretarja do Interior a proces-
so.

§ 2.° Sendo dado provinlento ao
recurso, o Presidente do Estaclo
encamjnhará ao Congresso para
que dccida definitivaniente, impor-
tando a silencio deste, durante a
sesso, em ratificacão ao acto do
Presidente do Estado.

Ndo havendô projectas, reqae-
rimentas, indicaçOes, interpella-
cOes e macace a serem apresenta-
das e nada havendo a tratar-se na
2. purte da ordem do dia, 0 Sr.
Prcsidente dá Para amanhã a se-gunte:

ORDEM DO DIA

Prinieira parte

Ate as 13 horas:
Leitura e approvacâo da acta.
Expediente.

as 14 horas: 	 •

.tiresentacao do pareceres de
cOn1mjss

Apresentaeão de projectos, re.
querimentos indicadOes, internella..
cues a macdes.

Sabstitca_se a art. 1. da lei 	 Discussão do requerimcflto5, in-ac-dicaçdes, interpellacoes a macdes..dicional n. 10, de 14 de seternoro 	 Approacao dc redne5es finaee.do 1920, 
Art. A auselicia do membro CD

Congresso durante urna sessdo le- 	 Scu,da pa) togislativa, cern licenca da respeci-
va Camara importa ipso facto, cm 	 AtO as 16 horns:pci-cia do niandato.

§ 1.0 Perde egualmenee 0 mai- 2.0 discussdo do projecto n. 83,
dato, salvo inotivo justificado, a fixando as vencimentos dos juizes
juizo da respectiva Camara, o cle menores; Incorporando aos yen-
mernbi-o do Congressa quo ndo to- r Cinientos dos funccionarjos publi-
mar posse na primeira sesso da cos do Estado, a bonificacao a quo
legislatura Para quo foi eleito. Se refere a lei n. 876, de 23 do ja-•
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ordem do dia de amanhã, o seguin-
to
Parecer e redacco para 3. dis-

cussdo, do 2.° turno, sobre 0 pro-
jecto n. 75, 	 Ref orma constitu-

• cionat (9a legislatura)
A commissão de Constituicão, Le-

gislacão e Justica, a que foi pre-
sente a projecto a. 75, sobre refor-
ma constitucional, approvado em
2.1 discussão (2.° turno), corn 8
emendas, - é de parecer quo a
mesmo seja offerecido Para 3. dis-
eussão, corn a seguinte redaecão.
feitâ do accordo corn as referidas
eniendas:

Reforma Constitucional
Substitua-se a § 2.°, do art. 49,

pelo seguinte:
§ 2.1 Dando-se vaga do Presideri-

to, será eleito dentro do 90 dias o
substituto, que exercerá o mandato
por quatro annos.

Ao art. 49 accrescente-se:
§ 3.1 No caso do paragrapho an-

terior, o Vice-Presidente concluird
a seu mandato, sendo eleito o sub-
stituto pelo tempo que restar ao
Presidente corn que tiver de servir.

Substitua-se a art. 50 par:
Art. 50. 0 periodo presidencial

durard quatro annos, não podendo
sor reeleito o Presidente, nern a
Vice-Presidente quo houver exer-
cido a presidencIa dentro dos ulti-
mos doze mezes.

Supprirna-s o paragrapho unico
do art 51.

Substitua-se o art. 63 pelo se-
guinte:

Art. 63. 0 poder judiciario so,
rd exercido por urn ou mais tribu-
naes. juizes o jurados, na form
que a lei determinar.

Ao art. 80, acerescente-se: "e c
de novos e veihos direitos.

Aecresconte-se ao art. 80:
Paragraiho unico. A isenção d

impostos concedida a empresas o
sociedades não aproveitará as pes
soas dos eons directores, agentes 01
empregados neni a terceiros qm
corn ellas transigirem.

Ao art. 82, aecrescente-se o se
guinte paragapho (n. 3):

A quota pertencente as CaniaraS
MunicipaeS não poderá ser por el-
las aggravada, sob qualquer titulo.

Art. 99. Substitua-Se pelo cc-
guinte

0 Presiden.te e VicePresidente
do Estado, serão eleitos por suffra-
gio direct', e maioria absoluta dos
votos, recebidos.

§ I,- A eleição realizar-Se-á no
primeiro domingo do ultimo semes-
tre do periodo presidencial, proce-
dendo-se na Capital a apuracão dos
votos recebidos nas seeçöes eleito-
raes.

§ 2.° 0 Congresso fará a apura-
ção na sea prirnra sessão ordina-
na, si houver tempo. No caso con-
trario, se reunirá Para esse fim
noventa dias depois da eleicão.

§ 2. do art. 99, substitUa-5e
3.".

§ 3.°, idern, substitua-se:
Art, A concessão do aposenta-

doria aos funccionarios que, ao ser
promulgada a lei addicional n.
10, de 14 do seternbro de 1920,
contavam mais do des annos de
servico effectivo, serd regulada
polas disposicSes da lei n. 7, de
14 de agosto de 1909, ficarido, pa-
rem, a concessão da aposentadoria
por invalidez presumida, a juizo
unico do governo, que julgará da
sua opportunidade.

Art. A acceitacão de commis-
são ou de cargo remunerado mu-
nicipal, estadual ou federal, bern
coma o exercicio de qualquer ser-
vico de ordem privada, remunera-
do, importarão renuncia das van-
tagens de aposentadoria scm dire"..
to de voltar ao emprego deixado
pelo funceionanio.
0 art. 66, § IX, n. 3, da Con-

stituicão, ficará assim redigido:
"de manifesta conveniencia on

necessidade da bOa administracão
da justiça na comarca, verificada
em processo regulada par lei ordi-
naria, par urn tribunal composto
do Presidente do Tribunal da Re-
lacão e de dais desembargadores,

• designados de tres em tree annas,
pelo Presidente do Estado."

No art. 74, da Constituição, oh-
mine-se todo a n. 1.

Aa art. 83 da Coastituição cc-
ptcsoefite-^d

§ 2.° No casa deste artigo e do
§ 1.°, a Presjdente Ca Camara re-
spectiva fará immedjatamente a
deviCa cammunicacao ao Presideri-
to do Estado, Para que marque
nova eleiçao.

Art Os menibros do Congresso
pereeberan subsidjo desde a data
do recouhecjmoiito

• Sale. de.s Cornnijsöes 23 do in-
iho Cc 1926. - Elpidjo Canna-
brave.. •-- Agenor Alves. -- Alrn'.-
so Marques. 	 Olyntho Martins.-- Games Pereira.

A iniprirnirs0, para ordein doe
trabalhoe.

neiro (Ic 1925, e contendo outras
IP disposiçdes.

3 do do a. 84, disponclo sabre
von cimentos do Presidente Ca Pre-
videneja dos Seryjdores do Esta-
do; approvando o Codigo do Pro-
cesso Penal o cantendo outs-as dis-
POSiCOCS.

3,* do de a. 85, modificando a
art. 210, da lei n. 812, de 23 do
setembro de 1.925 e conte.ndo on-
tras proyidencjas

30 discussâo, em Segundo turno
do project.o n. 75, refarina consti-
tucional.

Leantnse a eess,



SESSAO ORDINARIA, AOS q
28 DE JULHO DE 1926 r

presidencta do sr. Eneas Camera
SUMMARIO: - l .a parte. -

Chamada. - Expediente. Men-
sagem. Off icios. Represeflta
cão. Telegrammas. Requerirnen-
tos. Discurso do sr. Agenor
Canedo. - Apresentacão de
projecto r - 2. parte. -
discussão do projecto n. 83. -
3 do de n. 84. - 30 do de n.
85. Discurso do sr.Francisco
Lessa. Ernendas. - 3. discus-
são do projecto n. 75, de 1925.
- Urgencia. Redaccöes Li-
naes. - Ordem do dia.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Clauderniro Ferreira, Ar-
gemiro de Rezende, Olyntho Mar-
tins, Gomes Pereira, Euzeblo de
Brit-to, Gomes Freire, Ignacio Bar-
roso, Flavio dos Santos, Viviano
Caldas, Ignacio Murta, Paulo Me-
nicucci, Pedro Laborne, Cordovil
Pinto Coelho, Agenor Alves, Edel-
berto Lellis, Agenor Canedo, Jose
Christiano, Rubens Campos, Fran-
cisco Lessa, Eurico Dutra, Ledo
de Faria, Adolpho Vianna e Fer-
reira Pires, faltando com causa
participada os srs. Ribeiro da
Luz, Mello Franco, Lauro de Al-
meida, Annibal Assumpcão, Mar-
tins Prates e Bernardino Vieira
e, scm ella, os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente é a

niesma sern debate approvada.
0 sr. l . a secretariO apresenta o

seguinte
EXPEDIENTE

ie o si. Presidente do Estdo
ede a fixação da Forca Pubhca
O futuro exerciCiO.
Imprima-se. A' commissão de

'orça Publica.
Do sr. Secretario das FinancaS,

,companhado, egualrneflte, de urna
censagern em que o sr. Presiden-
e do Estado, submette a aprecia-

o do Congresso a proposta Para
pprovacãO das contaS do exerci-

do de 1925.
A' commissäo de Orcamento.
Do sr. 1 . 0 Secretario do Con-

gresso Legislativo do Estado do
Espirito Santo, pedindo a remes-
sa de urna colleccão completa dos
Annaes dos trabaihos legislativos
deste Estado, a partir de 1889 a
1924. - Attenda-se.

Representacdo
Pa AssociacãO Beneficente Ty-

pographica pleiteando a inclusãO,
no projecto de Ref orma Constitu-
cional, de urn dispositivO assegu-
rando aos empregados da Impren-
sa Official o direito de aposenta-
doria. - Remetta-se ao Senado.

Telegrammas
Do sr. senador Antonio Carlos,

agradecendo a Camara a commu-
nicacão que Ihe fez dc ter sido, pe-
lo Congresso do Estado, procla-
mado presidente do Estado de Mi-
nas Para 0 proximO qutrienfliO.
- Inteirada.

Do sr. dr. Arthur Bernardes,
presidente da Republica, agrade-
cendo a comrnunicacãO que ihe
fôra feita de terern sido proc1ania
dos presidente e vice_presidente
do Estado, para o futuro quatri-
ennio os srs. drs. Antonio Car-
los e Alfredo Sd. - Inteirada.

1?equernneflto
Do sr. Boanerges Goncalves da

Rocha, carcereiro da cadeia pu-
blica de Abaeté, solicitando me-
lhoria de vencimentos. - A' corn-
missão de Orcamento.

Membro de comnViS8ãO

Mensct gem
Do sr. Presidente do Estado

enviando a proposta de orçamen
to da receita e despesa do Estad
Para o exercicio de 1927.

Imprima-se e reinetta-Se a Corn
inissão de Orcamento.

()fficios

Do sr. Secretario do Interior, 	 0 sr. Ignacio Murta, pede a

acoinpanhado da mensagem em ^ 'nomeagao de dois membros inte-

rinos Para a commissdo de Reda- 	 Difficil é o encargo. 0 actual
cçdo. 	 Presidente de Minas foi uma re-

0 Sr. Presidente, deferindo es- velacdo surprehendente de admi-
Se requerimento nomeia os srs. nistrador. A sua obra adrninistra-
Ignacio Barroso e Gomes Frejre. tiva poderá ser egualada, mas ndo

O SR. AGENOR CANEDO excedida. 0 seu nome conquistou
Sr. Presidente Na quinzena proxj a reverencia popular. Vae deixar

ma pisará a terra brasileira, de o governo tranquillo pela consci-
volta da Europa, onde corn o bri- encia dos reaes e notaveis bene-
Iho habitual de seu talento e Ca- ficios que Preston ao Estado e sa-
pacidade desernpenhou honrosos tisfeito pelo reconhecirnento dos
mandatos perante a Conferencja scus co-estaduanos, unanimes em
Parlamentar Internacional de applaudil-o e exalcar as suas qua-
Londres e a Conferencia Econo- lidades de accdo e forca de vonta-

mica de Genova, o senador Anto- de, temperadas por alto senso de
nio Carlos Ribeiro de Andrada, equidade e justiça.
ao qual caberá em setembro a 0 senador Antonio Carlos yen-
ccessdo no governo deste Estado, cerá, porern, e, corno 0 seu anteces-
que nenhurn outro sobrepuja na sor, realizará urn programma de
sua grandeza e irnportancja na fe- governo, que 0 confirrnará corno
deraçao brasileira. 	 continuador das glorias de seus

O scu regresso, muito justa- antepassados illustres, cujas tra-
mente, está constituindo urn acon- diçoes são urn ensinamento as ge-.
tecirnento de notoriedade. 	 raçöes, que se succedem.

Espirito liberal e culto, dotadoE' invulgar, grandernente ex-
pressivo este movimento que se de brilhantes faculdades intelle-

ctuaes, reveladas scm solução deopera,- corn irradiacdo pelos de- continuidade des-dc os bancos es-
mais Estados, Para tributar ao colares, esse notavel mineiro, na
notavel estadista, futuro Presi- sua vida politica, cheia de rele-ente de Minas, homenagens que vantes serviços a causa publica,
correspondam ao seu alto valor de vern tracando urna linha ascencio-homem publico, dos mais acatados nal e triumphadora, firmando, em
e cultuados pelo povo rnineiro, ri- cada posto occupado, signaes in-

julgamento dos seus servidores.
goroso e por isso mesmo justo, no apagaveis de incontestavel supe-

rioridade.Sr. Presidente: Corporaçöes 	 Sr. Presidente. Cooperando,adrninistrativas, partidos politi- 	 escie longos annos, corn rara corn-
cos, poderes publicos, todas as petencia e criterio, de urn modoclasses sociaes e o povo identifi- efficaz, na obra grandiosa do pro-
cam-se por fortissima solidarieda- gresso da elevaçao moral, nao
de dc sentimentos, numa mesma apenas do nosso Estado, mas de
communhdo de pensamento, na toda a nacdo, justo foi que, sob amajor e perfeita expansdo da ale- impressdo de sua tao fulgurante
gria, no objectivo, que ennobrece folha de serviços, Minas o inves-
e dignifica, de dar ao senador An- tisse do mandato de seu primeiro
tonio Carlos, corn rara opportuni- magistrado, na segura espectativa
dade, uma solemne affirmaçao de de que o actual surto de sua pro-
enthusiasmo, da syrnpathia, do speridade terá o desejado prose-apreço e da confiança, que 0 seu guimento assegurado pela clarivi-noine desfructa em todos Os meios dencia e descortino de seu reno-
politicos e sociaes. 	 meado tino administrativo.

Victoriosamente, irnpondo-se pe- 0 periodo, pois, intenso de trans-
los seus grandes m-eritos e pelas formacöes e renovacöes, gue feli-
suas incontestadas virtudes de ho- citam o Estado, desde o governo
mem publico, succederá o senador do preclaro estadista, dr. Arthur
Antonio Carlos ao illustre dr. Bernardes, ate o presente momen-
Mello Vianna na presidencia do to, em que, substitue o inesqueci-
flosso grande Estado. 	 vel e grande mineiro, dr. Raul



o adrninistrador orientado ion Braga, Ferreira Pires, irancs-
• e realizador quo tern sido o dr. co Lessa, Leão de Faria, Joao Be-
Mello Vianna, terá urn continua- raldo, Mello Franco, Ignacio Bar-
dor brilhante no dr. Antonio i roso e Martins Prates.

	

Carlos, cuja capacidade adminis- 	 lo ha apresentacãO do parece-
trativa e politica garante a Minas res de comrnissSeS.
urn quatriennio prodigo de benefi-
cios, não se interrornpendo, as- Apresentad0 d8 projectcs, reque-

	sirn, o surto de progresso dos go- 	
rinientos, indicacdes, interpella-

	vernos dessa trindade citada, que	 çdes e inoçöes.
	tanto elevou e prestigioU o norne	 S. Enrico Dutra justiica e en-

do nesso Estado. via a Mesa o seguinte
A estreila dos altos destinos

	

ciaes e politicos do dr. Antonio 	 Projecto n. 36 -
Carlos, corno bern o disse urn jor-

	

nalista jilustre, jarnais esmoreCeU 	 (9., legislatura)

	

em suas rnagnificas scintillacöes. 	 0 Congresso Legislativo do Es-
A veiha aspiraeão do povo 	 tado de Minas Geraes decreta:

	

neiro de eleval-o a suprerna adrni- 	 Art. 1.° Seri de sessenta contos
nistração de Minas vae ser satis- de réis o subsidio annual do Presi-
feita. 	 dente do Estado, no quatrienfliO de

Justas são, pois, essas manifes- 1926 a 1930.
taçSes de jubilo, que se extendem Art. 2.° A representacão do Vi
de norte a sul do Estado, mereci- ce-Presidente, fixada pola lei n.
das essas bellas homenagens do 517, de 6 de setembro do 1910, fica
expressiva e eloquente significa- elevada, no rnesmo periodo, a quaii-
qão, que vão ser prestadas pela tia de vinte e quatro contos do rdi
Nacão, e, especialmente, por Mi- annuaes.
nas ao sen glorioso filho, que SO Art. 30 Os xnernbros do Congres-
cobre do constantes louros, a ca- so Legislativo perceberão o subs'-
cia etapa do sua carreira politica. dio de corn mu réis diarios, duran-

A Camara dos Deputados, en- te as sesses ordinarias e extraor-
poente da vontade e do sentir do dinari.

ovo mifleiro, sente a maxima sa- 	 Art. 40 A ajuda do custo dos

	

tisfaccãO ern dar a sua inteira 	 membros do Congresso é fixada em
leal solidariedade a todas as ho- urn conto de réis.
menageris que se effectivarem em Art. 5.° Os veneimeritoS doe So-
Juis de Fóra e no Rio em honra cretarios de Estado serdo, cada urn,
do senador Antonio Canoe, futu- do trinta contos de réis annuaes,

	

no chefe do executivo mifleirO. 	 e os do Chef e de Policia de vinte e
interpretando o pensamefltO e dois .contos e duzentos pill rdis an-

Os • desejos de meus dignos colle- nuaes.
gas, cia quo a Camara tome par- Paragrapho unico. Os Secreta-
te nas festas projectadas, requeiro rios de Estado e o Chefe de Policia
a V. exc. se cligne nornear uma perceberão egualmente seis conto
cornmissãO de 12 rnernbros, urn de do rdis annuaes, a titulo de repro-
cada circu!nSCniPcão, que, CofljUfl- sentaqäo.
etarnente corn a Mesa respectiVa. Art. 6. 1 Fica o governo auctori-
represente, nas festas de recepcão zado a abrir o credito de dezeseis
it . cxc. o sr. dr. Antonio Car-
J	

contos de réis (16:000000), para
oe Ribeiro de Andrada, a Cama- occorrer as despesas cia pnimeire-

	

ra doe DeputadoS de Minas. 	 installacão doe Secretaries de Eo-
• (Mwito bern! Muito Scm! 0 ora- tado e do Chefe do Policia, a serem
dor é cumprimentado) 	 empossacloS em 7 do eternbro de

0 or. Presideiite, deferndo este 1926.
requenirnento, nomoia os crc. Euze- • Paragranho Unico. A medida do
bio do Bnitto, Gomee Freire, Age- quo cogita este artigo é extensiv3
nor Canedo, Rubens Campos, Odi- As substituicSes que se cierem, per

otvo de vega, dentro do quatnie. 30 diusso 4 . prJe 0 . knio Presidencjal, abrindo.se na o- •
	

nj
casião opportune 0 

respt0 Cre- monte do Sr. Ignacio Murta, éDisponsada a leitura, a reque
pos

dito. 	

to em 3. •discussã0 0 governo fica 	 o rojecto n.Art. 7 	
aucto 	 85 modjfjca,	 iido o art. 210, cia lei

, o3 de stb
zado a abrir os creditos quo julgar n. 912 d 2 eemro do 1925.necessaries para o eumprimenFo 	

0 SR. FRANCISCO LESAdesta lei, a qual entrara em vigor Sr. 
presidenteSoljcitè . a pal v

desde a datasuapubi 	
Paraapresefltrao.ascoes em contrario. 	
Camara, a segujnt0 emenda.. (le)das sessdes, 28 de ulbje 	

"Supprjmas o artjo 1',

de Sala
1926. 	 Eurjco Dutra 	 Igna- 	

Apresentando tal edida, uero
cio Barros0 	

Augus0 Gomes chamar a attencao da Casa pà
Preire 	

Ignacjo Murta - Edel- iniquidade cia materia contida noberto de Louis 	 uzebo do Brit.. citado art. 
1.0, 	 ja votamos ñIMartins 	 Pedro Labor00

to 	 Gomes Pereira - 	 quOlyntho 
1.0 e 2.0 discuss ão e clue hoje.vaAge- -moe fazor em 3•0 Djz elIe (lé):

nor Alves - Rubens CamposCordovii Pinto Coelho -l

	 reforma Judiciaria que,meato do Sr. Ignacio Murta

Flavjdos Santos 	 Vane Caldas 	 "Art. 1.0 Pica assim rnodjfjivj	
cado o art. 210, cia lei n. 912,Paulo Menjcuccj 	 Agenor Canedo 	
de 23 de setembro de 1925: osChristian0 	 Lego de Fania

	

Claudemjro Ferroira --- José 	 eS
de Resende Costa. 	 cnjvães do Tribuna da Relacao,	A. 	 - al dos sons venc limentos, rece-- 	

brão urna quota mensal de
mir-e. 	 A impr. 	

80$000, destjnada a expedjente. 11
0 PARTE DA ORDEM DO DIA 	

Alej a. 912, de 23 dc setem
30 discussdo do Proje-fo n. 83	 bro de 1925, coi 	 a Casa sabe,e a ei deD

xspensada a leitura, a requeri.. no Sen art. 210, estabelece o se-posto em 3. 	 ,	
uinteâo odiscuss 	 Projecto a. 	 • 	 -83, fixando os vencjmentos dos jui-

ifl 	 "Art. 210. Os escnjva es doSes do enores incorpoi.ando aos 	
Tribunal da Relaçao e os do

voflcjmentos 
f06 funccje,narjos 	

crime, alcirn dos sons venclmen.blicos do Estado a bonificaçcio a 	
toe, rbceberão uma quota men-quo se refere a Iei a 76, de 23 do 	 sal de 80$000, destinada a cx-.

Janeiro de 1925, e co 'flndo outras 	 pedjente 11disposicoes. 	

Vern agcira- 6 project0, e vem
- Ningue Pedindo a Palavr 

ci	

sidjosamente senhoreedepu.
discussao encerrada, sern 	 a, a mui 

in

	

debate, C	
, detormjnar quo esse artjgo,

approved 0 o projecto. 	 A COfl 	 tadosi- 

fique redigido pela forma • nelle
misao de Redaceco. 	

minada, supprjmjfldo a gre-
tificacao, a quota mensal de ex-

a 
d2scus0 do P?'oJ	

doter
ecto n. 84 	

• p'ediente pare os escrjvâes do en..Disenada a leitura, a requer 	 mmeat0 do Sr. Ig 	 e, antendoa, entretanto, Rela-paraposto em 30	 ncj0 Murta, ci	 mOs escr ivcies do Tribunal dadi 	 o projecto ceo.

	

a. 84, dIsp00 sobre Os vencjmea. 	
E' contra eesa iniqujda0;tos do presidents da Prevjdenci.i contra a 

suppressão desses
dos ervidores do Estaio; appro 

80000 mensaes, abonados pela id
v
end0 o Codigo do Proceo Penal e cia reforma Judiciaria,contendo outras disposj955

da 	 PSes do crime do Estado, que ye-Seth sendo approvado
debate, ci a di, o	 aos escrj

ci 
encer nho protestar, • aresentando aconhinjss50 dêRedacc

c ue
o projecto enlenda 

(mostrando) que you ter.
A'
A. c -. 22	 a honra de env. -



-

 -' incriV1 que nós, que niora-
mos no interior, que sabenlOS e co-
tihCèlTtOS prfitamete as diff 1-
èuIdad corn iue luctam Os fun-

ceióilati0 , agora, reunidos aqui
iigreSS0 pára delibera so-OM o

bré 'arioS uniptOS que disem

3esTeitO vida do EstadO, vamOs
fazi essa economia, córtandO1-1oUO0 nos isetaViS vencimentos
doe esriyãéS do crime, nas comär
cas mineiras.

PQt tudo 1580 e que apreSento
a ernenda, suppriminao o art. 1.0

do , rôjecto, ficandO, portanto, 0

	art.	 m. 	 ,912 de 195,210 da lei 
que elle mada modifiCar, redigi-
do cø1flO está.

Feflb uè tamra dos Depu-
tado, que •já votOU augmento e
vene1metlt05Para o presideflte fis-
cl da PrevidenCia dos Servidores
do tdo qu jé, iandou. incor-
porai nos vencuflentos dos funcCiO
narios pubhcOs a bornicacä0 a
quJS 'efere a lèi n. 816, de
1925 —i- como Be vS dos projectOs
ns. 83 e84 - no pode votar o
ait. 1 . 0 dessë piojectO que vae af-
fect)' pobres funccionarbos que
1üè'tt eTh dlfficuldades extra-
,MiiiaA1(s', titandO1h 8 86$000

mensaeS, ma%imé em Be tratando
de um quatitia que não pesa no
oi4aflThfltO do EstadO, vistO já
cotitár do orcameit0 vigente.

t)Itas 'estas paiavras peco a Ca-
firn±a dos f5-epntadoss que apoie a

emenda, votandoa, como proteStO
contra tamanha iniquidade, contra
tamahho golpe, deaferldo contra
essd. funccioflar105.

ienho ditö.
{Mtto beni Mtsto born.!).

Vem a Mesa, è lida, apoiada E
poeta m deus40 conJufltafl
té éni ó projeeto a seguinte

Enenda , n

Ao art. 1.°:
uppr1ina-%O.

'dt 	 es6es, 2-VII 926

	

- 	 ancicb tess.
0 sr. José Christiano apresel

tà a seguinte

Ernendct a. 2
Emenda no projeCto n. 85.
Onde conVier
Art. Ficarn exterosiVOSaos iflS

ectoreS tschfliCOS regionaes do
nsino os favores constafltes do
Lrt. 2.°, § 2.°, cia lei n. 880, de
7 de junho de 1925.

Sala das Sessdes. 28 de jurno de
926. - José Christiaflo.

Lida e apoiada, e posta em dis-
CUSSaO conjunCtamte corn 0 prO-

jecto.
Seni mals debate 5 a discusSãO

enceirada sendo approVado 0 pro
jecto e rejeitadas as ernendas.

Ao set onnUflC1adb0 a qotaçãO da
nenda n. 1, o sr. 'Francisco Les-

9a pèdiu a rectifiCacão de vota
cáo, tendo a Càinara cenfirmadQ
a sun decisdo anterior.

A' 	 mjssao do RcdacäO.

3.a disscv° do projecto . 15,
do 1925

(Reforma constituciona)
Disen5ada a leitura, a requeri-

mento do sr. Ignacio Murta, é
posto em 3. do 2.° tur-
no, 0 segUinte:

Projecto n. 75, de 1925

Ref ornia constitucio"al
(2.° turno)

SubstitUn-se o § 2. 1 do art. 49
polo segUiT1t

§ 2.° Dando-Se vaga do Presi-
dente, serci eleito dentro de 90 dias
o substitutO, que exerCerá o snail-
dato por quatrO annos.

Ao art. 49 accreSCefltese:
§ 30 No caso do paragrapho

anterior, o VicePreS1deflto con-
cluirá 0 seu mandato, seudo elei-
to 0 substitutO pelo tempo que res-
tar ao Presidente corn quo tiver
do servir.

Substitua-Se o art. 50 pot:
Art. 0. 0 periodo presidenCial

durará quatro annos, não podendO
set reeleito 0 Presidente, Bern o
vicepresidente que houver exerci-
do a presidencia dentro dos ulti-
mOS doze mezeS. 	 - -- - -.

Supprjnsa..se 0 paragrapho
Co do art. 51.

Substjtua .se o art. 63 pelguinte;
- Art. 0 poder judicjarj
rá exercido por urn ou mais
bunaes, juizes e ju-rados, na f
que a 1e determiner

de Ao art. 80 accrescefltese.
e flovos e veihos djrejtos"Acerescente no art. 80:
Paragrap0 unje. A ises

de impostos Concedjda a empr00 sociedacJ nSo aprovejtará
pessoas dos seus directores, ates cu enipregados nem a ter
ros que corn ellas tranigj

Ao art. 82 accrescente_se
guinte Paragraph0 (a. 3) o

A quota pertencente is Casims Municipaes flào pocierd
pot eilas aggravada, sob qua1qtitujo. 	 -
- Art. 99

guinte: 	 . Substjtuase pelo

o presjciente 'e vicepresj0
do Estacio sera- 0 elejtos pot su
fragio di e rnaiorja ahsoJ0dos votos recebjdos

§ 1.0 a eleiçSo rea1jzar_seá
prirnejro doming0 do Ultio
snestre do pe 	 s

riodo presjdoncjaPt0cedendose na Capital a acáo 	 Purados votos recebjdos nas BecçOes eleitornes
§ 2.° 0 Congresso fará a apura

cáo na sua prinsejra sessáo ordj-
narja - j houver tempo. Ncontrarjo, se reunirá 	 o case

.Para essEfirn floventa dias depojg da elei-

§ 2.° do art. 99, sUbstjtuase ."
§ 3.", idein, substitua_se.

- Art. A concessjjo de aPosentado
na aos fuaccionarios publio5 que,ao set promulgada a lei addjcjonal n. 10, de 14 de setenibro de1920, contavarn mais de dez annos
de servjco effectivo, serd regula
da Pelas disposiçoc 5 da lei n. 7,
de 14 de agosto de 1909, ficando
Porém, a concsSo cia aposentedona Por invalidez presumida, a jui-zo uni0 do gover0 quo julganada sua opportuflj(JadeArt, Aacceiteçao de Co]flmjs_São ou de cargo rernunerado mu-nicipal, estadi:aJ ou federal, bein

uni- corno - 0 exercicio do gu:a1cpse sér-

	

çO de ordeii 	 u

	

- 	 e..pHvada, rémo Be- rado; impoarAo	 lie-
 dasvantagens do aposen tadonia seas0 Se- direito de voitar ao emprego dei-

tn- xado pelo funccjonariorma 	
0 art. 66 § IX, a. 3, da Con..-	 stituicao, ficard ssifl1 redigido"e o 	 "de manjfesta conveniencia oünecessidade da boa adininistracaoda justica da cosnanca, venjfjOadaicAo em proce sso regulad0 pot lei or-ssas dinanja, por urn tribunal

as to do Presidente do Tribunal ciaea- Relaçao e de dois desembargado_cei- 	 dcsigffados de tres em- tres
ahno pelo Pros idente do Esta.Be- do."

No art. 74, 	 Constitujcao eli-flh1fl-Sp tOdo o n. 1.sj- 	 Ao art. 83 ea Coiistitujcao ac-ier cresceate.,se:
"entre as quaes a industriae- ag'nicoi"

Art. Sempre que as Carnaras
fte Municipaes 	

votarem - - es1menteimpostosprohji,jtj 	 ou manifa cofltranjos a Constituicao e as leis,qualquer cO1trjhUinte prejudicadoW poderd recorrer ac) Presjdeth doEstad, contra cobra nca uos mez.I, moe denti.-, do prazo de 30 dias
dpois de publicade a lei.

§ I.° 0 tecUt5o tend effe jto805pensjvo e sobre elle - o Presidente
- do Ettado profej'jr decjsSc, dentro
- do 30 diasy depois de chegar a Se .creLaria do Interior o Processo

§ 2.° Sendo dado proVjn,ento aárecurso, o Presidente do lztad0 encamjnhará ao Congreso Para -
que decida definitivamente inipOr..tarido o Sile-ncjo deste, durante a
Presidelite

em ratifjcacao 06 aéto do
do Estado.

Subs-tjtuase o art. 1.0 da lei
addicjonal n. 10, de 14 de setém..
bro de 1920, pelo seguj.

Art. A ausencia do membro doCongresso durante unsa sesso JO.gislatjv sern licença da respectj_
va Camara, irnporta ipso faoto, binperda do mandato

§ L° Perde eguajme
dato, salvo ni 	 o a_

otivo justificado ajuizo d respectiva Camara ,
membro do Congresso que não to-
mar Posse na -pnirneira Sessdo cialegislatura Para que foi eleito.
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IV conlarca do 2.' entrancia
De comarca do - 	 . entrancia eterm annexos,

Pager
	 1:500$000.Art. 5.' Os oscrjvSes do PazSo detreze ntos i-nil réis a urnconto d rSis, niarcados pelo Pre-sidente do Estdo no titulo.Art. 6.0 Aos escriv505 que ti.

Estadoverem vencimentos Pis cofi- do
appljcarse50 os preceitosdo § 2.° da tabefla A, do dec. a,1.381, de 25 de abril de 1 900.

Art. 7• Os successores, nomea.
dos de accordo corn o art. 184 dalei n. 912, de 23 de setembxo de1925, pagerao metede do so- e-vido Pelos 	 ell dserventuarios effectj_vos.
Art. 8.0 Os offjcjaes de justjcae escreventes .Juranientados paga-rSo por suas nomeacoes do cinec,..enta a cern nil re nos districtosde Paz, nos termos annex es e nascornarcas de primeira entrancia;corn a trezentos nil réjs nas ou-tras comarcas e 	 di-ia Relaçao, mar-	cados flos titulo5 re

o 	 ni
yo5 Pella a

çspecti

	

auctoridade quo fizer a floeacao 	 ti

	

Paragrap0 unjc 	 0 collector 	 a.estadual podei--4 reclamar contraa quant arbitrada o rocorrerá no
Secretario das Finances dando os gcinotivos da inipugflaç50 Este 

re-	soiverá dofinitjvamt 	 co
ga

Art.
Cos 	 ,-,0 9.° Os depositarios ,mhu

Art. 12. Nag periijutag de offi-.- cios pagare5 a differenca do- sello quo for devido.
Art. 13.' 0 sello sèrá cobrado

par conhecjrnento inedjante
biçao do 	 - exhj-

acto de norneaçao - no
qual o agente fiscal farS menç5do pagame 0 	-

Art. 14. Pica o govern0 do Es..tado auctorizado a classjfjcardirectorias dos 	 asgrupos escolaresde accorde corn a frequecj dos
respectivos estabelecirnentos em
quatro graus, fixando ad refe-rendum do Congress0 gratific.cSes differentes Para cada classe
e auctorizado, ogualme a abrjjOs credjtos necessarios
- Paragrap0 unico. FarSo parteda classifjcacao inai - elevada as
directorfas dos grupos escolares
clas estacöes hydromjneraes quo
orem Occupadas por horneris -
Art. 15. Flea prorogad ate 31

e dezembro de 1927, a gratjfic
So especial aos professores nor-lalistas que regore

iì
oscolas dis-ictaes e ruraes, a fórrna da lei

- 891, do 8 do sotembro do 1925.
Art. 16. Esta lei entrará em vi-
r desde a data de sua publicao, revoga 	 as disposiç6e5 emitrarjo.

easo deste artigo e do
§- 12, o Presidente da Camara re-
spectiva fará imniediatamente a
devida comrnunicacão ao Presiden-
te. do Estado, para que marque
nova eleicão.

Art. Os membros do Congresso
perceberão •subsidio desde a data

reconhecimento.
- 8 e debate é a cliscussão encer-

rada e approvado o projecto.
A' commissao do Redacço.

Urgencia
o 0 sr, Ignacio Marta (pela or-
dem), obtendo urgencia, apresen-
ta pela cornmissão de Redacção e
jSede, séndo concedida,. dispensa de
fonmalidades regirnentaes Para
quo sejam diséutidos e votados na
presente sessão Os seguintes:

Parecer c redaccaTh final so bre o
ri projeeto n. 83-

(9.' logislatura)
A cornmissâo de Redaccão das

Leis,1 a que foi presente o projecto
83; dá Camara, do corrente an-

no,: fixando os vencimentos dos
juizes de menores; incorporando
aos vencimentos. dosfunccionarios
publicos do Estado a bonificação
a;que so refere a lei n. 876, do 23
'do .janeiro do 1925, e contendo ou-
ts disposiçbes, e do parecer que
se.adopte corno final a mesma re-
daccAo corn que foi appi'ovado em
3.' discussão.

Sa1 a das cornrnissbes, 28 de ju
iho de 1926. - Ignacio Murta. -
Gômas rehe. -- Ignacio Bar-

--
Projecto a que Se rafere o pa-

recersupra: -

Projcto n. -83

'(9.' legislatura)
0, Congresso Legisiativo do Es-

taclo do Minas ceraes decreta:
:Art 1.°Serão do quinze contos

de réis os vencilnentos do juiz do
menoros

Art: ,. 2. 1 . Fica incorporada des-
do i.° do julho deste arino aos yen-
cirnehtos dos funccionarios publi-
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cos do Estado a bonificacão a quo
se refere a lei n. 876, de 23 de
janeiro de 1925.

Art. 3. 1 Quando houver diver-
genca entre as Camaras Munici-
paes sobre lirnites dos territorios de
sua jurisdiccão e nho puderern
chegar a accordo, nos termos do
art. 40, e paragraphos, da lei n.
843, do 7 do seternbro do 1923, a
que tiver interesse solicitará inter-
vncão do Presidente do Estauo.

§ 1.° Neste caso, o Presidente do
Estado transmittirá a outra Ca-
mara os fundamentos da preten-
ção e rnarcará a mesma prazo ra-
zoàvel Para responder e vir assi-
gaiar termo de compromisso, do
aocordo corn os arts. 3. 1 e 4•0 da
iei n. 830, de 7 de setembro de
.1922.
- § 2.° 0 prazo não será malor
do tres moses e se contará da data
cia publicacáo do acto do Presiden-
to do Estado no orgäo official.
• § 3.° Findo o prazo, si a Cama-

rri,.á qual fôra este assignado, nao
tiver cumprido o disposto no § 1.0,
c Presidente do Estado decretará
p:ocedente a pretencão da Carna-
-ra provocadora da decisäo, e man-
dcirá -observar as linhas extrerna-
doras -reclarnadas pela mesma, ad
rcferendurn do Congresso, sem ef-
fito suspensivo.

§ 4." 0 arbitro niorneado deverá
p;:ofeicir a sentença dentro de no-
vonta dias, sob pena do perder a
ecmpetencia.

§50 A Camara que tiver into-
•rcsè na decisão depositará os
emolurnentos do arbitro, e, si for
vc-ncedora, ficar-ihe-á assegurada
a-:cSo executive a quo se refere o
-act. 632 da lei n. 830, do 7 de se-
tembrode 1922, corn direito de pe-
nhorar bens ou rendas sufficien-
tes Para seu reemboiso.

Art. 4.° Os escrivSes do judi-
ciii e notas, os de siotas, os do ju-
cPiiai, Os officiaes do registro de
iainoveis, pagarSo por seus titulos
de , norneacSo as seguintes quan-
tins:

De convirca do 4.' entrancia,
3:00$000. 	 -
- -De comarca -do 3.' entrancia,
2:560$000.

-	
PareC e redacçgo final sobre -avalladores jUdicjae pa-garao de duzentos a quinhe -c, 5	 projecto -M ill réis, marcados pejo PresjJ 	

n. 84
9.' legisiatte do Estado no)'tit 	 do no- 	

A commjss50 do Eedacção das

iaeaç5o 	

Leis, a que foi presente o proje
Art. io. Os distnibuidores con 	

cto n. 84, dispondo sobre Os von-
tadores pagarSo. flas cornarcas - 

cimentos do presidente da Prevj
de 4a entrancja2.00000 	

nas - dencia dos Servjdores do Estado;

do 3.' 	 1:50oOOO; flas de 2.'	
approvafldó o Codigo do Processo

1:000$000; flas do 1.' e nos 
tar- Pena e contendo outras disposj

iflOs annexos500000 	

coos,l ja approvado nas tres dis-Art. 11. As florneacoes interi_ 
cussOes regimefl05 d do parecarnas de auxiliares do iustica So quo 

pare o referido projecto seja
durarão majs de urn anno, Sendo 

adoptado corno final a me ma re-
por ellas exigjdo o sello, tolnando 	

dacçao corn que foi approvado em

so por base metade do quo deve. 	
discussão

na pagan o funccionanjo effectivoParagrap0 nico Quando a 	 Sala des Commjs5505 28 de ju-
noineaçSo ti 	

de darer rnonos de lho do 1926. -Ignacio Murta
urn anno, cobrarseg o sello em Gomes Frejre-Ignacio BarrosoProporçao ao praze

acto. 	 fixed0 no 	
Projecto a que se refere o pare-cer sUpra.
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racSes, podefldo impor as perias
dc su5P1l5O 	

tes niezes e

ta ate 	
da flanca.

. 8.	
içai approados osArt

decs. s. '7.095, de 2 de Janeiro;
.110, de 5 e fvere.i10 e '7.22,

de 6 de niai6,, do coe1te
afl0• 9° Rea1iZarO' no ter-Art.cbG omligo e bll de 19,
as d el e. ?a,ra. noVacao das
CRmara M,nicipae,. dos Conse_

vi1a' 	
flios Delib.eratwos e pa1a juizes

te, 	 poderao exce.der de dezoito de Paz, 	 artfazend05 e o reconbecmie

e d. 4oe 9nto5 
resPdetwam te to pela &

d id

ma presCPta no 	 .

ei ada '°
	 21,	 ii. 839, de 1922.

Art. 2.° Fi,oa as Co 	 es deppoV0 ° Co-°§ i.° A instailacao das Camaras
go dQ Pioee59 Penal, expeddo MuniCiPaes, dnseihos Dell-

coni o de n '7259 de 15 de 3U	 berativoS e a posse dos juiz

nho O cofleflte anflO 	
pa' dar se a trinta dias depois

Os cargE 	 divtoX?S 	 og do aeleic

de qeSer Qerc9s 	 tstad° 	 2.° 	 prod a

de esU'r9 ant5 	
de stalc0 as 9vS. çaar Con-do

fiels naG fazer parte dos quadros seihos Deliberatwos e posse s

dac Secetas Para 0, 
çffei0 9 juize,s de paz, o mandato das

acCesso e serO nomea.d0, iivre
	 actias CamaTs, Conseihos De-

niente. 	
leratcZo.5 	 juizes de Paz.

paragraPho UnICO. Aos ajudan 	
Art. 10. FiCa 	 exteflsiS as

tes é, fleis Be ajpliCa o dispsto dcnais coiIeCt0
	 disPos1c

5 do stado e a

no art 12, do dec 	 1925.
n. 5.487, de "ter-lo

do governQ as 	 5

4 dè dezebro de 1920. 	
do aft. 2.°, da Id fl. 896, de 10 de
setembr'O de 

Art. 4•0 Os cofleCt0S e Be"
esCrVä poerãQ faz.er part da
previdefla 4qs Servidores do Es-
tado, tomafl05e por base do pe-
culio a Iotac40 ds resPect' as col-

lctor
Art. 50 Flea crcad? a Bo1sa

de IVIecad0ria5 qu sera anhena
da a de Fundo5 PubllCO5.

Art. .° Os cortOi5 acCUmul
rae. s

fu )es de corretores dc
'urds e de Mercadori, coni

nina sé fjanca.
Art. ?.° 0 Poder EnecUtivo, no

decret0 que epedir,' regulará,
pre 0 :a rëleCt as oj?e-

rojeeto ic. 84

iegis1at

0 OQpresso egil2Z1' do , s-

tacip d Ilnas Qerae decreta
Art. 1 .0 Os vencimT'Q d, pre-

1dentc da prevideh 	
dos 8cr-

dQ	 Estad0 e do fiscal, 05

qiwQ s, rfe o at. 
o; Para-

graphO. unY	
911, deda id m	 2Z

0eTi c1e i25, e qua Ibes- 	 1mPXt-

Art. 11. So poderao tar auxi-
hares, pagos pelo Estac30, nos ter-
mos ds id e em vigor, as co11
ct9ria euj5 rendas forem supe-
rjpr5 a 4uzefltos cot05 de réis
annuads, ficafldo inantidos Os

actuacs, ate que Be rifiqUe1fl as
rcspeCt15 vagas.

Art. 12. Fic 	 evogad0 0 art:
6.°, da lei n. 901, de 15 de setefli
bro de 1925.

13. Esta lei entrar4 em
voe 	 a d.ta da 	 pub1-

ccöQ, 	 as 4sOMc
efl c DI, tar
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Decre.to a itt 	 refere 0 art. 2°. do pro-
jecto ii. 84:

DEGRETO N. 7.259
Aprova o Codigo do Processo, Penal do 	 de

Minas Geraes.

.0 Presidente do Esta,do de Minas, Geaes,
usando das attribuiçoes que a ConstitticAo Ihe con-
fere, resolve approvar ad referendum do Congres-
so Mineiro, o Codigo do Processo Penal do Est-ado
de Minas Geraes que abaixo se sègue, determiñan-
do a data de 1.0 de Janeiro de 1927 para que entre
die em vigor.

0 Secretario de Estado dos Negoçios do Iite,
nor assim o tenha entendido. e faca executar.

Palacio da Presideneja do Estado, de MinasGe-
raes, em Bello Horizonte, 14 de junho de 1926.

ERNANDQ MELLO VIANNA.
gandoval Soqres Aevedo.

Codigo do Processo Pera1
LIVRO I

Do processo penal em geral
TJTULO 1.

Da acção penal - DisposiçOes geraes
CAPITULO I

Do modo de iniciar a acção
Art. 1. 9 A acçao penal póde ser i1iada:
a) por denuncia do ministerjo publico;
b) por queixa da parte offendida ou ac

ujiem tenha qualidade para represeritaia. Nos
rirnes., de que trata a lei r. 2.024, de 17 de'de
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zembro Ile 1908 (lei clas falleflCiaS), a qeiXa pode
ser dada pelo 1iquidat° ou por qualquer credor;

C) por den 	
de qualqUe peSSôa•d0 p0V0

d) 
mediante procedimehlto ex -offic io da au-

ctoridade.
Art. 2.° Salvo OS 

casOS expreS5amte eCe-
uado, a accäO penal pode ser promOV' por

queixa da parte off endida ou por denUflcla do ml-
publiCo. A prioridade determinard

nisteriO 	
a pre-

ferelcia 	
o proceSs° dada a conCOrre 	

de
ara 

qüeiXá e denuflCia. al compete sórneflteArt. 30 A accãO pen 
parte off endida ou a quem tenha qualidade para

tepFeSe1ta 	 ilOS seguintes caS05

: 1. 0 de damilO, quando não tiver havido prisäO
em fagraflte ou flãO for praticado em cousas do

dominjo ou uso publicO do E entamefl
tadO ou dos munici-

pioS, -ou em livrOS 
de notaS, egiStOS, ass

tos, actas e termOs e em. autos e actos origiflaes da
autoridade ptiblica

2. 0 de adulterio e parto suppoStO;
.° de corruPcao de meflOres, violeflela car-

nal e raptO, salvo:
a)

si a peSSôa off endida for asylada de al-
gum estabe1eem&t0 de caridade

b)
si da violencia carnal resultar morte, pe-

rigo de vida, ou alter ação grave da saude
C) 

51 o crime for executado corn abuSo do
poder de pae, tutor, curador, preceptor ou amo;

4 .0 de calumnia ou injuria, salvo em se tra-
tando de offenSa contra corPoracao que exerca
autoridade publica ou contra qualqUer agente ou
depOSita110 desta, em razão de suas funccOes;

5•0 
de crimes contra a propriedade littera-

na, artistica , industrial e commercial, salvo Os ca-

SOS 
expresSam1te ceptuado5 nas leis espeCiaes

ropriedade.que protegem essa p 
Art. 4•0 A accãO penal pode ser promovida

por de1lUflcia de qualqUer peSSOa, em se tratando
dos seguinteS crimes:

1.0 de responsabilidade dos fupiOflanb05 pu-

blicos;
2.0 de lenocinjo, salvo o dispOsto no, final do

paragraPho Unico do art. 277 do Cod. Pen., relati-
vamente ao marido (arts. 278, § 8.° do Cod. 

Pe-

347

nal, modificado pela lei n. 2.993, de 25 de setem-.,
bro de 1915);

3•0 de violaçao de direitos autoraes flOS casos'
definidos no art. 26 da lei n. 496, de 3 ck agosto
de 1898.

Art. 5. 0 Terá logar o procedimento e-Officio:
§ 1.° Nos crimes inafiançaveis, çuai.do não

for apresentada a denuncia nos prazos da lei, cx-
cepto nos crimes de fallencia culposa ou fraudu-
Jenta.

§ 2. 11 Nos crimes de vioiação de direitos auto-
raes, quando se verifique qualquer das hypotheses
previstas no art. 26 da lei n. 496, de 1 de agosto de'
1898, rectificada pela lei n. 836, de 24 de novem-
bro de 1900.

Art. 6. 0 E' permittido a qualquer pessoa re-
presentar a auctoridade ou ao ministerio publico
sobre a existencia de crime de que tenha tido co-
nhecimento.

Art. 7. 0 Não se admittjrá denuncia nem re-
presentacao:

a) do pae contra o filho ou vice-versa, de jr-
mao contra irmão, de urn conjuge contra o outro,.
salvo, neste ultimo caso, em se tratando de lenoci-
nb, ou havendo separação judicial;

b) de advogado contra cliente;
c) de menor de 16 annos, de menteca pto onurioso;
d) de filho-familja sem autorizacao do pae;
Art. 8.° Näo é admissivel queixa nem de-

nuncia:
a) contra membros das duas Camaras do

Congresso Federal ou do Estado por opiniOes, pa-
lavras e votos no exercjcio do mandato;

b) contra membro dos mesmos Congressos,
desde que tiverem recebido diploma ate a nova elei-
cão, sem previa licença da respectiva Camara, sal-
vo o caso de prisão em flagrante por crime inafian..
cavei.

Art. 9. 0 No se admittirá queixa para acçâo
criminal por crime de furto de um conjuge contra
o outro, salvo havendo separacao judicial.. ou en-
tre ascendentes e descendentes e affins nos mes-
mos gráos.

Art. 10. A acção publica por crime de furto
entre parentes e alfins ate ao 4•0 grão civi l, resal-
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e) o tempo e Igar em que foi commettida a
infraccAo penal.

Art. 16. A queixa da parte ou a denuncia de
qualquer do povo será assignada pelo queixoo ou
denunciante, ôu por alguem a seu rogo, quando näo
saiba escrover, ou por procuradór corn pode-
res especfaes, sëndo; em qualquer desses casos, con-
firmàda por terrno lavrado e assignado en prsn -cadojuf.

Art. 17. Nos crimes de responsabilidade, a
queixa ou denuncia dove conter, além dos reqUisi-
tos dos artigos antecedentes, doéunento ou justifi-
cacao quQ faga âcredi.tar a existencj do delicto, ou
declaraçäo concludente d impossibiljdade do apre-
sentar alguma dessas provas.

Art. 18. Si Os elernentos da infracçao penal ea responsabilidade do infractor COnstarern pIena.
rnente de prova documental - poderá ser dispen-
sada na queixa ou denuncia a nomeacao de teste-
munhas.

Art. 19. Não será acceita pelo juiz queixa ou
denuneja que näo contenha os requisito ou forrn
nialidades legaes.

Art. 20. Será rejeitada in lirnidenuncia: 	 ze a queixa ou
1.0 Si o facto narrado não Constitujr crimeou COfltravencao, ou Si estiver prescripta a respe-ctiva acçäo;
2.° si for nanifesta a ilIegitimjdae do quei-xoso on denunciante
Art. 21. E' admissivel, nuin so processo, aqueixa de varios quereilantes, quando offendjdospelo mesmo crime.
Art. 22. A denuneja será offerecjcja no prazQ

de cinco dias, contados da data em que os esciare-
cimentos e as provas do delicto forem remettjdos ao
Ministerjo Publjco ou da em que aquelle se tiver
tornado notorio.

Art. 23. A queixa da parte offendjda podeia
ser dada rnquantb o crime nAo prescrever.

Art. 24. Para o additamento da queixa o pra-;zo é de cinco dias.
Art. 25. As autoridades competentes remette_

rap aps membros do rninisterjo publico, per, inter-niedio dos juizes a quem tocar ç preparo cia acç4o;
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penal, as provas que obtiverem da existencia da
infraccão penal e de quaes sejam os seus autores
ou cumplices.

Paragrapho unico. A remessa, porém, ao Pro-
curador Geral do Estado se fará directamente.
- Art. 26. Si esgotado o prazo taxado no arti-

go 22, o ministerio publico n.o apresentar a de-
nuncia, o juiz competente procederá ex-officiO, si
for caso disso, na forma e nos termos do art. 31.

Art. 27. EsgotadO o prazo do art . 24, os au-
tos serito cobrados e prosegUf-Se-á na acço corn
ou sem o additaifleflto.

Art. 28. Tenha ou nâo cabimento o procedi-
mento ex-officio, o juiz, nos casos dos arts 26
e 27, levará o facto ao conhecimento do procurador
Geral, afim de ser imposta ao agente do ministeriO
publico omisso a .multa de 20$ a 100$000, Si nào
der motivo justificativo da falta.

Art. 29. 0 ministerio publico, no caso em que
ihe incumba dar denuncia, deverá promover a cau-
sa em todos os seus termoS.

- Art. 30 Nos processoS por crime em que cou-
bér acção publica, movidos, porém, por iniciativa
particular, a queixa ou denuncia poderá ser addita-
da pelo ministerio publico, ao qual compete inter-
vir em todos os termos ulteriores do processo e in-
terpôr os recursos adequados.

§ 1.0 Nos casos em que so se procede por quel-
xa da parte, ao ministerio publico cabe ser ouvido
em todos os termos da causa e tomar parte na as-
sentada do julgamento como simples auxiliar do
juizo.

§ 2.0 Em todos os termos da acção intentada
por denuncia ou ex-officio poderá intervir a parte
offendida para auxiliar o ministerio publico, como
assistente.

§ 3•0 Ao auxiliar da accusacão é facultado pro-
pOr ao ministerio publico meios de prova, lembrar-
ihe diligenciaS .tendentes ao esclarecimefltO dos fa-
ctos, requerer perguntas as testemunhas, additar o
libello e intervir no debate oral em seguida a par-
te principal,

§ 4•0 Sobre a admissão do auxiliar da accusa-
ção será sempre ouvido, e previamente, o ministe-
rio publico, que dará as razôes da sua impuguacäO
quando não convenha no pedido.
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§ 5.0 Do despacho que indeferir o pedido de
intervençao não cabe recurso algum. Devem, em
todo o caso, ficar constando dos autos o pedido e o
despacho.

Art. 31. 0 procedimento ex-officio terá cabi-
mento no caso de que trata o art. 26, sómente nos
crimes inafiançaveis, excepto nos de fallencia cul-
posa ou fraudulenta.

Paragrapho unico. A accão penal, quando te-
nha cabimento esse procedimento, será iniciada por
portaria do juiz, na qual se observarão, quanto pos-
sivel, os requisitos da queixa ou denuncia (art. 15).
o juiz mandará autuar a portaria corn os papeis e
documentos que ihe tiverem sido.presentes para se
proceder nos termos ulteriores da causa. 	 - -

• .
	 CAPITULO II 	 - 	 -

	

Da competencia 	 -
- Art. 32. A competencia é determinacla:

a) pela natureza da infracçäo; 	 -
b) pelo logar da infracçäo; 	 --
cj pelo domicillo ou residencia do réo; -
ci) pela menoridade do réo;
e) pela connexão;
f) pela prerogativa do cargo;
y l pelaprevençao.
Art. 33. Segundo a natureza da infraccao, a

cothpetencia commum é a do Tribunal do Jury e a
especial é a do juiz de direito, do juiz de menores,
do Tribunal da Relação e do Tribunal Especial. A
lei da organização judiciaria definirá os casos da
competencia commum e da especial.

Art. 34. A competenciá, em regra, se deter..
mina pelo logar do crime e quando esse nao seja
conhecido, pelo domicilio ou residencja do réo. -

§ 1.0 Quando o crime corneçar em urn logar e
consummar-se em outro, o fôro competente é o do
logar cia consumaçao. r1ratandose de tentativa, e
- o do logar onde se praticou o ultimo acto da execu-
cão. Sendo o caso de delicto continuado ou perma-
nente, é o do logar em que cessou a continuaçäo ou
permanencia.

§ 2. 0 Praticado o crime nos limites de duas ou
• mais jurisdicçöes, prevalecerá a jurisdicçao pro-
venida. 	 -
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Art. 35. Si numa comarCa ou termo se corn-
meter sedicãO que, pela sua gravidade pelo nu-

de individUOS iiella envolVidOS ou por outro
mero qualqUer motivO, difficUlta r a accãO da auctorida
de judiciaria o fôro competente para o proCeSso e
j uigarneflto do deliCtO ahi praticado sera, emqUan
to aäO se restab1e r a situacão normal, o do ter-

mo ou comarCa maiS viiuha.Art. 36. Os crimes de jurisdiccão commum,
commettido5 e processados 	 outro te

no termo daSéde da co-
marca poderão ser julgados em rmo da
mesma comarca, e viceVersa, ou de comarca vizi-
nhaflOS segUifltes caSOS

a) de haver o réo prot&ad0 por IIOVO julga

inento e näo ser possivel reuflir-Se o jury no termO
da cauSa. VerifiCarSe a impossibi1ida si, em
tres sesSOes succesSivas do jury, nãO puder eff e-
ctuar-Se o julgamento por rnotiVo indepelldente cia
vontade do rêo; essãO do jury no termo da

b) de näO haver s 
causa, sendo ouvido o promotor de j ustica

b) quando por impedimeflto do juiz ou outro
motiVo legal, demorar-Se o julgamento além de
seiS meZeS

d) de ser o crime commUm Pr aticado por

occaSiãO de procederse a alguma eleicãO.
Art. 37. A comPeteflCi2 é determiflada por

connexãO
I.

QuandO, concorrendo dois ou maiS crimes,
algurn delles foi praticado como melo de executar,
facilitar ou occultar os outroS, ou em benefiCio dos
respeCtivoS autoreS ou cuinplices, parassegUrar
flies defeSa, impunidade ou qualqUer proveitOcommettidos, ao mesmo

II. QuandO orem
tempo, por duaS ou mai pessoas reunidass

III. QuafldQ commettidos em condicôes di-
versas de tempo e logar, mas por effeito de préViO
concerto

IV. Quando o nexo entre elles existente é de
tat natureZa que, scindida a prova, se possam 

ye-

rificar decisôes divergent es e contradictonias.
Art. 38. A conneXäO importa na uxudade do

proceSso e do julgameflto.Art. 39. Quando o delinquente houver corn
mettido varioS crimes commUnS e connexOs em lo-
gares differefltes, serã 

competente o fOro do clelictO
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mais grave. Si os delictos forem de egual gravi-
dade, prevalecerã a j urisdicção prevenida.

Art. 40. No caso de concurso entre a jurisdicção
commum e a jurisdicção especial, prevalecerá esta,
perante a qual responderao todos o g co-autores e
cumplices.

§ 1.0 Todavia a competencia dos juizes de di-
reito para processar e julgar os crimes de respon-
sabilidade não comprehende:

a) o processo e o julgamento dos crimes con-
nexos de lesOes e violencias physicas, de que resul-
te a morte do offendido ou que se possam capitu-
lar de tentativa de homicidio. Taes lesOes e violen-
cias pertencerão sempre a j urisdicçäo commum, se-
jam ou näo commettidas pelos funccionarjos pu-
blicos;

b) o processo e julgamento dos crimes con-
nexos da competencia do jury, commettidos por
quem näo for funccionario publico;

Art. 41. No caso de concurso de duas junis-
dicçoes especiaes prevaiecerá a mais graduãda pe-
rante a qual responderão todos os auctores e cum-
plices.

Art. 42. Não se dará, porém, a prorogação
por connexão, sendo obrigatoria a separação dos
processos e julgamentos, nos seguintes casos:

1.0 )	 no concurso entre a jurisdicçäo civil e
militar, competindo aos j uizes civis o processo e

julgamento dos réos civis.
2.0 ) quando haja co-réo que, ao tempo da

violaçao da lei penal, näo tenha attingido a edade
de 18 annos, competindo o processo e julgamento
desse co-réo, e sómente delle, ao juiz dos menores.

Art. 43, Verificada a prorogação por con-
nexão nos termos das disposiçoes anteriores, 0
juiz ou tribunal que assumir a jurisdicçao, a man-
tcrá ainda que, no tocante ao crime de sua compe-
tencia original, profira decisão absolutoria ou que
importe em desclassificaçao para outro perten-
cente a junisdicçâo alheia

CAPITTJLO III

Da citação e da requisiçdo
Art. 44. A citacão póde ser feita:
a) por despacho;
b) por mandado; 	 -



c) por precatoria
d) por editos;
e) por portaria;
1) por pregão em audiencia.
Art. 45. A citação far-se-a por despacho

quando a parte estiver em territorio suj eito a j U-

• risdiccão do juiz que a manda fazer.
• 	 Art. 46. Extrahir-Se-a, porém, mandado para
a citacäO:

• 	 a) quando a parte o requerer,
• b) 

quando a queixa, denuncia ou portaria
tiver de ser autoada desde logo ou I or lancada em
procesSO já existente em juizo;

c) quando se tratar de cumprimento de pre-
• catoria.

Art. 47. 0 mandado deve conter:
1.0 - a designacãO do juiz;
2.0 - o nome do queixOSO ou do denunciante,

si ese não :fôr o ministeriO publico;
30 - o norne do réo, os seus signaes caracte-

risticos, si fOr desconhecidO, e a sua residencia
• 	 4.0 - o fim para que é feita a citacão, corn to-
das as especificacOes

- a indicaãO do juizo e do dia, hora e lo
gar em que o réo deve compareCer

6.0 - a subscripcäO do escrivãO e a rubrica
do juiz.
• Art. 48. A precatoria, que se expedirá quan-
do a pessoa a ser citada estiver em jurisdicção
alheia a do juiz perante o qual tenha de responder,

• deve conter
1.0 . o norne do juiz deprecado antepostO ao

• deprecante, excepto si aquefle fOr inferior a este
• e sujeito a sua jurisdiccão;

2.°. o logar de onde ella se expede e o para
onde e expedida;

30 o fim para que é feita a citacão corn to-
das as espeeificacOes;

40• os termos rogatorioS do estylo, conve-
nientes a autor.idade a quem se depreca;

5.°. 	 a indicacão do juizo e do dia, hora e
logar em que deve o citando comparecer.

Art. 49. São requisitoS da citacäo por des-
pacho ou mandado:

1.0 lêr o official da diligencia, a pessoa que vae
citar, a queixa, a denuncia, a portaria ou o rnancla'

do, dando-ihe, ainda que Inio seja pedida, contra-
fé corn a rnenção do dia em que a citação é feita, e
assignada pelo mesmo official.

2. 0 declarar o official, na certidäo, que deu
contra-fe e si esta foi acceita, ou não.

Art. 50. Lancado o "cumpra-se" na preca-
toria e realizada a citacão por mandado do juiz
deprecado na fórma do artigo anterior, será de
volvida ao juiz deprecante sem dependencia d
traslado.

Art. 51. A precatoria poderá ser expedida
por via telegraphica nos casos urgentes, devendo
o despacho fazer menção resumida do objecto e
do fim da citação e conter a nota, lançada pela
repartiçao expedidora, de estar a minuta authen-
ticada e legalizada.

Art. 52. Sendo expedida as justiças extran-
geiras, a precatoria conterá o pedido directo feito
ao juiz ou tribunal ad quem e será remettida ao
governo do Estado para encaminhar ao seu desti-
no por intermedio do Ministro dos Negocios do
Interior na fórnia das leis internacionaes, deven-
do ser traduzida na lingua da naçao a que se dir-
ge e legalizada no respectivo consulado ou agencia
consular.

Art. 53. A citação por editos terá logar:
a) quando I Or incerto ou inaccessivel por epi-

•demias, guerra ou outro qualquer motivo de for-
ca major, o logar em que estiver o citando;

b) quando fOr incerta a pessoa que tiver de
ser citada:

C) nos casos expressamente indicados em
lei.

Art. 54. São requisitos da citação-edital:
) o nome do juiz que a determinar;

b) o nome do citando (ou os signaes que
possam individual-o si for clesconhecido), a sua
residencia e profissão;

c) o fim para que é feita a citação corn to-
das as especificaçôes; • • 	 •

d) a indicação do juizo e do dia. hora e lo.
gar em que deva o citando comparecer sob pena
de revelia; 	 • 	 •

e) o prazo, que deve correr e será determi-
•nado pe1ojuiz entre 10 e 90dias•de accordo corn
as circumstancias, e contar-se-á do dia da publi-

A. c.-23
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ago. na foiha local si a houver, ou da affixacâo
no caso contrario;

f) a affixacão do edital em logar publico 'e
sua publicacão em peri'odico local onde houver, de-
vendo ser a affixacão certificada pelo official que
A fizer e a publicacão demonstrada pelo exemplar
do periodico que se ajuntará aos autos.

Art, 55. A citação por pregäo em audiencia
terá logar nos casos especificados em lei.

CAPITULO IV

Das excepQöes

Art. 56. No processo penal tern logar as Se-

guintes excepcSes.
a) de suspeicão;
b) de incompetencia;

• 	 c) dc illegitimidade do parte;
d} de litispendencia;
e) de cousa julgada;
f) de prescripção.
Art. 57. 0 j uiz deve dar-se de suspeito e si

o não fizer poderá, como tal, ser recusado por
qualquer das partes:

1.0 . si for parente consanguineo ou affim,
dentro do terceiro gráo de alguma das partes;

2.0 . si elle, sua rnulher, ascendentes e des-
cendentes de urn ou de outra, tiverem pendente de
decisão em juizo causa em quese controverta iden-
tica questão de direito;

30 si elle, sua rnulher, parentes consangui-
neos ou affins dentro do tercoiro gráo, Sustenta-
rem demanda que tenha de ser julgada por algu-
ma dãS partes;

40• si for credor, devedor ou donatario de
álguma das partes ou de seus advogados;

• 	 5.0 	 si for tutor, curador ou patrão de algu-
ma dellas;

6.11 . si for accionista, administrador, geren-
te ou membro da sociedade que seja parte no pro-
cesso:

70• Si por qualquer modo for directamente
interessado na causa ou tiver aconselhado alguma
das partes sobre b objecto do juizo:

8.0 . si for amigo intimo ou inimigo capital
de alguma das partes;
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9.0 si Over inter viñdô M causa cOrno ju,represeñtante do ministerio publico, advOado,
arbitro, perito ou testernuñha;

10.0. Si ná Caia estiver füñccjoñando ou
iver intervjndo éomo prócufádor álgüth se  as-ceñdeñte, descendéñte sóro, ñro ou iñnó.

A rt. 58. A suspeição por affinidade cessapela dissoiucao do casamento que Ihe deu causa,
salvo sobrevjndo dèséendéñtés MàS, aiñdá dissol-
vidO o casamento sém descendeñtes, ó Sogro, o pa-
drto ou o cunhado nAo póderãó sdr jüizes nascáusas em que for iteresado dirëctamente o gen-ro, ou o eñteado ou o cüñhadô.

Art. 59. Aos membros do ministerjo publico,jurados, serventuarios empregados de justiça, pe-
ritos é iñtérpretes sao éxteflsjã as disposicoes
dos artigos j recedeñtes no (juji Ihes fOr applicavei.

Art. 60. 0 juiz pOde averbar-se de suspejto
em conscjencja por motivo reservado, mas si . fizerdeclaraçao do rnotivo e este nAo estiver co-
iendjdo em algum dos casos do artigo 57 a illegi-
tirnidade da suspejcão induzjrá a nullidade dos
actos decisorjos que o substjtutO proferir.

Art. 61. A supeico nã ddiA. sér aui
da nem acceita quando a parte iuiia 0 jWz ohprocura proposjtadamente motivo ark reCi)a1-o

Art. 62. Salho frnotjvd sdeeñjeé: a á•peição dve ser ãrgüida aifte dè óhiträ 	 ál''defesa.
Art. 63. 0 juiz ÜÔ hOuvi de dar :§e , por sus-peito, o fará por escripto, decltharjdo Od ñAo othO

tivo da suspeicao e inimedjátameñte 	 sdja oprocesso ao seu substjtutb 1eg1 ëom iñtimaçâo das
partes.

Art. 64. Quando qualquer das partes preteh-
der recusar o juiz por suspeito, deverá fazeho em
petiçao assignada por ella ou ior sen procin,ador
corn poderes especiaes, dèddzjijdd as ráz6és da 1e-cusacâo, acompanhadas desde logo dé docünieñtocomprobatorjo dos factos allégadOs Ou dé ról detesternunhas

Paragrapho unico. Essé' ról é inaltertve1, sal-vo Si as testemunhas nelle noIédas ou alguñias
dellas nao foreni eiic6h&ád pelo official dá dill-
gencia. Enf tal caso a ii'áit pbThrá' 0f6j em
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siibstituico tantas testemunhas quantas as que
dexarem de ser intimadas por esse motivo

Art. 65'. 0 juiz recusado, si reconh'eeer a
suspeicão, suspenderá o andamento da causa, e,
mandando juntar aos autos a peticão do recusan-
te corn os documentos que a jnstruirem, por des-
pacho se declarará suspeito, ordenando a remesSa
do processo ao substituto.

Art. 66. Não se reconhecendo suspeito, o juiz
continuará no processo como si ihe não fôra pos-
ta suspeicäo e mandará autuar em apartado a pe-
tiçäo e respectivos documentoS, a que dará respos-
ta dentro em tres dias, podendo instruir sua im-
pugnacão corn documentos e offerecer testemu-
nhas.

Ait. 67. 0 juiz da suspeicão, recebendo os
Autos desta (que o escrivão ihe fará conclusos
dentro em 24 horas) e reconhecendo preliminar-
ménte a relevancia da arguicão, marcará dia e
hora para a inquiricäo das testemunhas corn cita-
ção daspartes, e, colhidaa prova, julgará defini-
tivamente, sem mais allegacôes, procedente ou im-
procedente a excepç.o.

Paragrapho unico. Si a suspeicão for irrele-
vanteou illegitima o juiz o declarará logo, rejei-
tando-a in limine.

Art. 68. Si proceder a suspeicäo, pagará o
juiz as custaS e a causa ira ao substituto; si não
proceder, a causa proseguirá perante o mesmo
juiz.

Art. 69. 0 juiz ou tribunal da suspeicão po-
derá impbr a multá de 2OOOO a1OOOOO a parte
qué maliciosarnente houver arguido a suspeicãO

Art. 7O. Quando a parte contraria reconhe-
cer a justica da suspeicäo, poder-se-â, a seu reque-
riniento, suspender . 0 processo ate que se julgue 0

incidente.
Art. 71. Em Camara Criminal ou em Cama-

ras Reunidas, o desembargador que se julgar sus-
peito, nos termos do artigo 57, deverá declaral-o
por despacho nos autos e passar, si for revisor, o
feito ao seu substituto na ordem da precedencia
OU apresentar os autos em mesa para nova distri-
buiçãb, Si for relator.

§	 Si não for nem relator nem revisor, o
desembargador que houver de se declarar suspei-
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to o fará verbalmente na sessio do j ulgamento ca declaracAo ficará constando da aëta.
§ 2. 1 . Si suspejto fOr o Presjdente do Tribu-

nal, competirá ao seu Substjtuto distrjbujr o feitó,
designar dia para o julgamento e presidjr a este.

Art. 72. Si a parte quizer recusar algumdes-embargador, deverá fazel-o nos termos estabeleci
dos no artigo 64. 	 - 	 -

§ 1.0 0 recusado procederá como está determj..nado no artigo 65 na hypothese ahi figurada, ob . -servando o que dispoe o artigo 71.
§ 2. 1, . No caso em que se não reconheca porsuspejto, o desembargador continuará na causa

como si Ihe näo fôra posta suspeição e procederá
como se prove no artigo 66.

Art. 73. A Camara Criminal será o juiz da
suspeicão que se oppuzer a algum dos seus mem-
bros. Caberá, porém, ao Tribunal em Camaras
Reunidas conhecer dessa excençao quando a causa
esteja affecta a esse Tribunal pleno.

Art. 74. Será relator do incidente o Presj-
dente do Tribunal a quem o escrivão fará conclu-
SOS Os autos da excepco no prazo do artigo 67.Art. 75. 0 Presidente recebendo Os autos,orclenará o feito Si julgar legitirna a suspeico,
inquirindo as testemunhas corn citacão das par
tes; e Preparado o processo, leval-o-á, sem mais al-
legacSes, a mesa iia primeira sessãO ordinara ou
na especial que convocar para esse firn.

Art. 76. 0 julgameno se fará como -0 doshabeas-corpus originarios 	 -
Art. 77. Si näo julgar legitima a suspeicäo,

o Presidente a rejeitará in limine e poderá appli-car ao recusante malicjoso a multa COmmji2ada noartigo 69
Art. 78. Nâo é licito oppor suspeição as au-toridades policiaes nos actos de investigaçao doscrimes. Todavia essas autor jdades deveräo decla-

rar-se suspejtas sempre que se verifique, corn re-
lacAo a ellas. qualquer das hypotheses do artigo57 que Ihes fOr applicavel.

Art. 79. As partes poderâo arguir de suspei-
os o orgam do- ministerjo publjco, Os peritos, Osinterpretes, e Os escrjvAes, decidnc1o . ojuj dëpja-no e sern recurso, a vista dos motivos allegados e

da prova offerecjda incontinenti
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Paragrapho unico. A suspeicO do perio ou
do interprete póde ser. allegada ate ao acto da di-
ligencia e a do escrivão, quando supervefliente, em
qualquer termo do processo.

Art. 80. A incompetencia do juiz deve ser al-
legada verbalmente ou por escripto antes da in-
quirição das testernunhas ou logo que o réo corn-
parecer em juizo por si ou por procurador.

§ 1.0 . Si o juiz julgar procedente a allegacão
remetterá o feito ao juiz competente, o qual fará
a ratificacäo, procedendo a reinquiricão das teste-
munhas si houverem depi,sto na ausncia do exci,
piente, e este o requerer.

§ 2.0 . Si, porém, não se reconhecer incompe-
tente, prosegUirá na causa, como Si a excepcãO n.o
the fôra posta.

§ V. Em todo o caso mandarã to mar por ter-
mo nos autos a declinatoria, quer seja opposta
verbalmente, ou por escripto.

Art. 81. Si; depois de iniciada a causa, reco-
nhecer o juiz a existencia de algum motivo de in-
competenCia, independentemente de allegaçào da
parte, o declarará e remetterá os autos a quem de
direito.

Art. 82. A prescripcàO da acção, a illegitimi-
dale de pate, a litispendencia e a cousa julgada Se-
rào decicas pelo jiz municipal ou pelo juiz de
direito ow pelo Tribunal da Relação, nos processos
communS, ou especiaes, logo que forem allegadas
por escripto ou verbalmente, nos termos do artigo
80, observado o mesmo processO estabelecdo para
o incidente da incompeteflca.

Art. 83. A excepcão de illegitimidade da par-
te proce4 quano o autor näo for algurna das
pesspaS indiCadaS no titulo 1. 0, capitulo I, deste Ii-
v, ou pap c6ijb ao ministerlo publico promovr
apço pen1.

Art. 84. A excepcão de cousa julgada sómen-
te se applica aos factos que constituarn objecto da
sentenc em seu dispositivo.

Corn a excepcão deve o réo juntar certidão da
sentènca em qué se funda.
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CAPITULO V

Do confijeto de jurisdjca

Art. 85. As questSes relatjvas a conipetenciar€s(ivemse não so pela ex c3pçao ptoprja, conrnpelo conflicto positivo ou negative de jurisdiccaoArt. 86. Dá-se o conflicto:
1.0 quando as autorjdades se consideramegualmente competentes ou incompetentes
2.0 quando surge controversia entre as au-toridades acerca da unjdade do juizo, da juncco

ou separaço dos processos em causas connexas.
Paragrapho unico. 0 conflicto näo se daráquando houver laço de subordinaçao hierarchica

entre as auctorjdades

Art. 87. 0 coflfljcto póde ser suscjtado:
a) pelo governo do Istado;
b) por qualquer das partes;
c) pelo iflinisterjo publico;
d) por qualquer das auctorjdadez em causa.
Art. 88. Levado o conflicto ao Tribunal da

}telação, será distribuido, e o relator requisjtar
immedlatamente informacoes das autorjdades en-volvjdas 110 caso, as quaes remetterá copia da pe-tiçâo ou representacão e determjnará si Ihe pa-recer conveniente, a suspensão dos processos ateA decisão do incidente

§ 1.0. As autorjdades prestaräo as informa-
goes no prazo que o relator Ihes marcar.

§ 2. 0 . 0 Tribunal poderá, si julgar convenj
ente, determjnar sejam os autos geradore5 doConflicto presentes a sessão do julgamen

Art. 89. Recebjdas as informacoes, o Tribu-nal, ouvido o Procurador Geral, processara e jul-gará o conflicto como as appellace5 criminaes.
Art. 90. Proferida a decisAo, ordenará 0 Presjdente a remessa das copias necessarias para asua execucao as autorjdades que levantaram o

conflicto ou contra as quaes este tiver sido levan-tado.
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CAPITULO VI

Das questöCS prejudiciaes
Art. 91. Ao juiz da accãO criminal compete

em regra decidir as questoes de ordem civil que
Se apreSentem no curso do processO e digam res-
peito a natureza da infraCcao.

pragraph0 unico. Aquelle juiz, todaVia, não
conheCerá da violacào dos direitos de estado ou de
propriedade si penderem e emquanto penderem
litigios sobre elles perante a jurisdiccäo civil.

TITTJLO II

CAPITULO'
Da Vrisão e da fianca

Da VrisãO em flagrante
Art. 92. Qualquer pessOa póde e as autori-

dades 	
iCiaes e seus agentes, os auxiliares da

forca pu
polblica e os off iciaes de justic a mdeve pren-

der e levar a preSenca da autoridade todo aquelle
que for encontrado praticando algUrn delictO ou
contravencao, punidos corn pena de prisãO ou em-

r perseguido pelo offendido ou pelo
quantO fugi 
clamor publico.

§ 1.0. 
ApreSeflta o preso ouvirá a autori-

dade o conductor e as testernunhas que o acomPa
uharem e jterroga o accusado sobre a impu-
taco que lh e feita, lavrandose de tudo auto que

ignado, e do qual devern constar
será por todos o logar e a hora em ue se tenha reali7ado a in-

fraccãO. afldo das respOStas suspeita con-
§ 2.°. Result: 	 mandará recolhelo

tra o conduzido, a aut
-Or

isaO, excePto no caso de se poder livrar solto
on de se admittir fianca, e elle a dér, prosegUin
do , nos actos da ve5tigacao policial on de acco

judicial si para 1550 fOr competeflt e si porém o
no fOr, envitá o preso corn o auto lavrado a au-
toridde que o sej a.

§ 3.°. A 
falta de testemunhas da infraccäo

no impede que se lavre auto de flagrante,
rnas

nesse caso, corn o conductor, deveräO
	 igflal0
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pelo menos duas pessoas que ha -Jam testemunhado a apresentacao do preso a autorjdade
§ 4.1 . Si o preso nAo souber, não puder ou

"do quizer assignar o auto, o escrivão fará cons-tar essa circumstancja e o auto será assignado
por duas testemunhas que o tenharncrever. 	 visto es-

Art. 93. Quando a infraccao tiver sido pra-
ticada em presenca da autorjdade ou contra a
mesma autonjdade no exercjcjo de suas funccOes,
deverão constar do auto essa circurnstancja e bernassjm a voz de prisäo, as declaracoes do preso eos depoirneto5 de duas testemunhas, ao menos,sendo tudo assignao pela autoridade, pelo presoe pelas testernunhas, e remettjdo incontinenti oprocesso ao juiz competente, si o nâo for a autorjdade que conheceu da prisâo, e nAó houver neces-idade de outras diligencia para que se instaurea acçâo.

Art. 94. Näo havendo autoridade no logar
em que se deu a prisão, o preso será logo apresen
tado a do logar mais proximo

Paragrapho Unico. Na falta ou no impedj-
mento do escrjvão servjrá para lavrar o auto,prestando o compromisso legal, qualquer pessoadesigna 	 ela respectiva autorjdade

Art. 95. Quando a prisao fOr por facto a que
esteja imposta pena de prisão simples ou reclusão
W tres mezes, lavrado o auto do flagran, será o
réo posto em liberdade. salvo si não tiver profissãolicita e domjcjljo certo ou já houver Cumprido pena
de prisäo em virtude de sentenca.

Art. 96. Dentro em vinte e quatro horas, de-
pois da prisão, será dada ao preso nota de culpa as-
signada pela autorjdade contendo o motivo da
prisäo. o nome do accusador e os das testemunhasParagrapho anico. 0 preso passará recibo
da nota, assignado corn seu nome por inteiro, on
de alguern por elle corn duas testenlunhas quandono saiba, não auejra ou no possa assignar. Esse
recibo se juntará ao processo.

CAPITULO II
D prisâo por mandado do luiz

Art. 97. A prisâo prevntjva tern logar emqu&quer phase do processopojjJ ou Judiciario,
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por mandado ecripto do juiz da culpa, exoffiCi0,
a requerimeflto do ministerio publicO ou do quei-
xosO, ou mediante represefltacã o da autoridade.

Art. 98. A prisäO preventiva é autorizada
1.0 Nos crimes afiancaveis quando se apU-

rar no procesSo que o indiciadO
a)

é vagabUfld0 sem profisSão licita e domi-
ilio certo;

b) já cumpriU pena de prisãO por effeito de
sentenca prof erida por tribunal competeflte.

§ 2.° Nos crimes inafiaflcaVes, emquafltO.
não prescreV qua1qUer que seja a epOCa em
que se verifiquem indicios vehementes de autoria
ou cumplicidade, revogados o § 40 do artigO 13 da
lei n. 2.033, de 20 de setembro de 1871 e o § 3.°
do artigo 29 do dec. 4.824 de 29 de novembro do
mesmo anno.Art. 99. A requisicäo e a conceSsãO do man-
dado de pvisäo preventiva seráo sempre funda-
mentadas.Art. 100. 0 juiz póde denegar o mandado de
prisãO quando por qualqUer circUmStaflC con-
stante dos autos, ou pela profisSäO, pelas condi-
çôes de Vida ou interesSeS a que está vinculado o
deljnqUeflte, presumir que este não fuj a e não ha-
ja possibilidade de que por intimidacão, tentativa
de peita, subornO ou corrUPcào de testemunhas ou
peritos, perturbe a marcha do proceSSO on Ihe des-
trüa as proVas.paragrapho unico. 0 juiz póde revogar essa
decisão em qualquer tempo desde que se modifi-
quem as condicöes estabeleCidas neste artigO.

Art.. 101. Para que seja legal o mandado de
prisãO deve:

1.0 ser expedido por juiz competeflte
2.0 . ser lavrado por escriVãO e assignado

pelo juiz;
3 •0 designar a pessoa que ten-ha de ser pre-

a por seu nome on signaeS caracteristicos que a
tornem conhecida do executor;

40 declarar a infraccãO penal que motiva a
prisão; e quando se tratar de crime afiancavel
qual o valor da fiaica que houver sido arbitrada

50 ser dirigido a quem tenha qualidade
para dar-Ihe execticO;

6. 0 declarar 0 nome do accusacj e os das
testenlunhas

Art. 102. 0 mandado de prisAo será passa-do em duplicata 0 executor entregari ao preso,
logo depois da prisão, urn dos exemplares corn de-
claracao do dia, hora e logar em que effectuou a
prisão e exigira que o preso declare no outro ha-
vel-o recebido Recusandose o preso, näo sabendo
ou näo podendo escrever, lavrarseá auto assignaao por d'uas testemunhas No mesmo exemplar dornandado, o adminjstradoi. carcereiro ou directorda prisão passará recjbo da entrega do preso corn
declaraçao do dia e hora. 0 exemplar do mandado
entregue ao preso equivale a nota de culpa.

Art. 103. 0 rnandado de prisäo é exequivedentro do raio da jurisdjccäo do juiz que o assi-gna. Quando o culpado estiver em jurisdjccäoâlheia, dentro do stado, expedjrseá precatorja
Art 104. Si o culpado stiver fóra do tern-

torio do Estado,a pnisAo Será pedida Segundo o
disposto na lei que regula a extradjcç0

Art. 105. Si porém o réo, sendo persegujdo,uassar a te rritonjo de jursdicç0 alheia, poderá o
effectexecutor que o persegue entrar nesse terrjtonjo e

uar ahi a di ligenci.a, devendo porém logo em
seguida apresentar o mandado a autorjdade local
competente e communiearlhe a prisão que tiver
levado a effeito.

§ 1.. Entende ..se que o executor vae em persguiçao do réo:
1.0. quando, tendo-o avistado, o for nerse-

guindo sern interrupçao embora depois o tenha
perdjdo de vista;

2. 0 . quando alguem fidedigno informar cornverosimilhanca ao executor que o réo passou pela
logan no mesmo dia corn tal ou qual direcço

§ 2.0 . Quando porém as autonjdadés locaes tjverem fundadas razOes para duvidar da legitimj.dade da pessoa do executor ou da legalidade dc
mandado que apresentar, poderãopôr em custo.dia o réo persegujdo ate que tirem a limpo a du.Vida.

Art. 106. 0 executor far-se-a conhecer dGréo e apresentando4he o mandado intimal..oá paraque o aconipanhe
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Preenchidos esses rectuiSitOs, entefl.er-S
feita a prisão sem embargo da fuga posterior de
réo. Art. 107. o executor tomará ao preso qual-
quer arma offensiva que comsigO traga para apre
sental-a ao juiZ.Art. 108. Si a prisão houver da parte do réo
ou de terceiros resisteflcia armada, o executor ii-
ca auctorizado a usar das armas que entender ne-
cessarias para sua defesa e para veneer a resisten-
cia ou opposicãO. 0 mal causado pelo executor na
repulsa da força empregada pelo resistente ou pot
LerceiroS, não ihe será imputado, salvo exceSSO de
justa defesa.paragrapho unico. 0 beneficiO dessa escusa
se extende a quaesquer pessoas que derem auxilio
ao executor.

Art. 109. A prisäO póde ser feita em qual-
quer hora, respeitadas as restriccöes legaes con-
cernenteS a inviolabilidade do domiciliO.

Art. 110. 0 preso não será conduzido corn
ferros, algemas ou cordas, salvo o caso extremo de
seguranca, que deverá ser justificado pelo condu-
ctor, sob pena de multa de 1.00O0 a 50$000, que
The será imposta pela autoridade a quem o preso
for apresentado, sern prejuiZO da responsabilida
de criminal em que haja incorrido pelo abuso.

Art. 111. Si o réo estiver ou entrar em algu-
ma casa. o executor intimará o morador para que
o entregUe mostrandolhe o mandado. Si immedia-
tamente não for obeclecido, o executor convocará
ñuas testernunhas e, sendo dia, entrarâ a força na
casa arrombando as portas si fOr precisO.

§ 1.° Sendo noite 9 o executor, depois da inti-
macäo ao morador, si näo fOr obedecidO, tomará,
A vista de testemunhaS, todas as sahidas, tornan-
do a casa incommUfliCal e logo que amanbeca,
arrombará as portas e tirará o réo.

§ 2.0 Sempre que o morador de uma casa, on-
de se haj a occultado o réo, recusar tregal-0, será
levado a presenca do juiz para que se proceda con-
tra elle como f 6 de direito.

Art. 112. Sem ordem escripta da autoridade
competente, pessoa algurna será recolhida aprisäO.

§ 1 ° A falta porem 	 b, de exhiicão de ordem
escripta nao impedirá a prisãO do indiciadó em
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crime inafiancavei quando for notoria a expedi-cáo della,
§ 2.° Neste caso o preso será immediatamen-te remettido ao juiz que ordenou a prisão.
Art. 113. Sujejtos a prisao nos caso3 em que

esta tern logar antes de culpa formada ou em vir-tude de pronuncia, serão recolhjdos a quarteis, adisposiço das autorjdades civis:.
os que tenham titulos scientjfjcos por

qualquer das Faculdades Superiores da Republica.
2. 0 os officjaes da extincta guarda nacional,

da Poljcja Militar e do Exercito Nacjonal.
30 - os respónsavejs pelos crimes de impren

sa (artigo 30 do dec. n. 4.743, de 31 de outubrode 1923).
40 o., Ceputados e senadores, os sacerdo850 os jurados, excepto aquelles que sorteados

nAo. forem assiduos aos trabaihos do jury, ou quedeixarem de se apresentar a prisAo.
Art. 114. A prisão discipljnar nos casos em

qüe tenha logar será decretada por meio de porta-
na da qua] devem constar corn individuaçao as
razOes do acto e o tempo de sua duraçao.

Art. 115. Essa exigencja é extensjva aos Ca-
sos em que, Segundo as leis civis e fiscaes, couber
a prisäo adminjstratjva

Art. 116. A prisAo admjnjstratjva tern cabi-niento
1.0 quando requisitada contra os responsa

veis para corn a Fazenda do Estado, omissos ou re-
missos em entrar para Os cofres publjcos corn os
din heiros ou vRJres a seu cargo. Tern por firn
compelljlos a q• o façam.

2.0 quando requisitada por extradicçao ao
Governo do Estado pelas autorjdades dos outros
Estados ou do Distrjcto Federal.

Art. 117. Para se effectuar a prisão dos res-ponsaveis para corn a Fazenda do EStado, a auto-ridade admjnjstratjva a deprecara ao Chef dePoljcja.
Art. 118. Effectuada a prisäo em virtude de

pedido de extradiccao, será posto o preso a dispo-
siçAo do governo impetrante.
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CAPITULO III

Dc fiancc&

Art. 119. Livram-Se soltos, independeflte
rnente de fiança, os réos:

1.0 no caso de infraCcãO penal punida no
maxirnO corn tres mezes de prisäO ou reclusãO
acompanhadas ou não de outra pena.

2.0 quando a pena näo for restrictiVa da II-
berdade.

§ 1.0 Não gosará do benefiCiO deste artigo o
réo que f 6 vagabundo ou sem domiciliO certo, nem
o que já tenha quebradO fiança ou curnprido pena
em virtude de senteilca.

§ 2.0 Considera-Se vagabundo o individUO de
qualqUer sexo e edade que, não estando sujeito ao
poder paternO ou Bob a direCcão de tutores ou cu-
radores, sé meios de subsistencia por fortunampropria ou profissãO, arte, officio, occupaãO le-
gal e honesta em que ganhe a vida, vagar pelas

ruas na ociosidade.
Considera-Se sem domiciliO certo o que não

mostrar que tern fixada em alguma parte da Re-
publica a sua habitacão ordinaria e permaflente.

Art. 120. Ninguern será levado a prisão ou
nella conservado si prestar fiança idonea nos ca-
SOS não exceptuados no artigo seguinte.

Art. 121. A fiança nto se concederá nos se-
guintes casoS:

I Crimes CUJO maximO de pena for prisão
cellular ou reclusãO. por quätro aiinOS ou mais.
(C. Penal, art. 406).II Furto de valor egual ou excedente de
200$000 (lei n. 628, de 1899, art. 2 n. 1).

III Furto de animaeS nas fazendas, pastos
on camp os de criacão ou cultura (lei n. 628 cita
da, art. 2 n. II).IV Incendio de plantacOeS, coiheitas, lenha
cortada, pasto e campo de fazenda de cultura ou
estabeleCimento de criaäO, mattas ou florestas
pertenCentes a outrem (lei citada, art. 2 ii. III)

V InundacãO de propriedade alheia ou sua
expOSicãO a esse ou a outro perigo, abrindo, corn-
portas, rompendo represas, açudes, aqueductos cu
destruindo diques ou qualquer outra obra de defe-
sa commum (lei n. 628 cit. art. 2 n. IV).

3®

VI Falsificaçao de medicamentos e de gene-
ros alimenticios, taes como o leite, o assucar, a
manteiga, etc. (lei n. 3.987, de 2 de janeiro de1920).

VII Lenocjnjo (dec. n. 2.992, de 25 de se-
tembro de 1915, art. 1.0, decreto n. 4.269, de 17 dejaneiro de 1921, art. 10).

Art. 122. Outrosim, nAo se concederá a Ii.ança:
I No caso de tentativa on Cumpljcjdade emalgum dos crimes especifjcados nos numeros II a

VII do artigo antecedente, os quaes são por sua
natureza inafiancavejs

.11 Aos que houverem quebrado a fiança con-cedida pelo mesmo crime de que ainda nAo este-jam livres.
III Aos que estiverem nas condicOes definidas nos § 1 e 2 do artigo 119.
Art. 123. Nos casos de tentatjva ou cumpli-

cidade nos crimes a que faz referencia o artigo
121, n. I, poderá o accusado prestar fiança sem-
pre que, feito o desconto legal da terça parte, a
pena resultante ficar, no gráo maxjmo, inferior a
quatro annos de prisão cellular ou reclusâo

Art. 124. Os que forem accusados de dois oumais crimes afiancavejs poderão prestar fiança
ainda que a somma das penas exceda o maxjmo dequatro annos.

Art. 125. A fiança será sempre definitiva e
consjstjrá em deposito de dinhejro, pedras, obj
ctos ou metaes preciosos, apolices e titulos da di-
vida publica, estadual OU federal, pelo seu valorcommercial, em hypothecas inscriptas em primeirologar e cadernetas de Caixa Economjca

§ 1. 0 Quando a fiança tiver de ser prestada
por meio de deposjto de pedras, objectos ou me-
taes preciosos, a avaliacAo se fará immedjatamen.te por peritos que a autorjdade nomear. Far-se-a
do mesmo modo a avaliacao do immovel offerecjdoem garantia quando a fiança consjstjr em hypo-theca.

§ 2.0 0 valor depositado será logo recoihidoa collector estadual, juntandose aos autos o co-nhecimento
§ 3• 0 Nos logares em que isso se nâo possa fa-zer de prompto, o valor será deposjtado proviso-



riarnente em mao de pessoa abonada ou, em suS
falta, em mao do escrivãO, devendo porém ter o
destino que ihe assigna o Pa

ragrapho antecedente
no prazo de tres dias, de que tudo se fará mencão.
no termo de fjanca.

§

	

	
Ao réo, quando Ihe for impoSSiVel pres-4•o

tar logo fiança, pela forma indicada no art. 125,
será permittido prestal-a sob responsabth de
pessoa reconhecidamete idonea, que Be obrigará
a depositar a quantia em dinheiro no prazO ma-
xirno de dez dias, sob pena de responder pelo pa-
gamento do valor da fiança e de não mais poder
prestal-a, sendo o réo presO.

§ 5.0 No termo de fianca que o abofladot
nesse caso assigflará, ficará consignado que elle
se obriga pelo compareCimet0 do réo em todos os
termos do proceSso sob a responsabilidade da
quantia dada em depositO.

§ 6. 0 Quando a fianca tiver de ser prestada
por ineio de hypotheca de immoVeis ou cauçãO dc
titulos, ou apolices, j untar-se-á aos autos prova de
estarein esses bens livres de onus.

Art. 126. 0 valor da fiança será deterivlifla-
do pela autoridade que a conceder indepefldente-
mente de arbitrarnento por peritoS.

paragraPho UflicO. Para determiflar esse va-
lor, a autoridade attenderã ao maximO da pena em
que possa .incorrer o réo e, dentro dos dois extre-
mos cia tabella legal, fixarã o valor, tendo em vista
não so a gravidade do damno causado como tarn-
bern .a condicão de fortufla e as circUrnStaflCw
ressoaeS do réo e ainda a importancia proVaVel
das custaS ate o final julgameflto.

Art. 127. 0 valor do objeeto sobre que ver-
sa o crime nas hypotheses dos artigoS 330, 331, e
339 do Cod. Pen. sera fixado, para regular a fi-
ança, pela autoridade a quem competir conce-
del-a.Art. 128. Não é exeqUivel o rnandado de pri-
são por crime afiancaVel si delle não constar o va-
lor da fianca a que fica suj eito o réo.

Art. 129. No caso de dois ou mais crimes
imputados IQ mesmo réo, ter-se-á em vista o ma-
ximo da pena de cada urn delles iia determiflacäo
do valor da fianca.

Art. 130. A fianca será coflcedjda indepe
dentemente de audiencia do minjsterjo publico, o
qual, depois della prestada, terá vista do processopara reclamar o que convierá Justica Publica.

Art. 131. Deve cassarse a fianca ou alterar ..se-Ihe o valor si a classificaçao do delicto for in-novada pelo despacho de pronuncia em qualque7dos gráos de iurisdicçao ou pelo julgamento final.
Art. 132. Si o despacho de profluneja for dejuiz de direito, a nova classificaçao por elle esta-belecjda sortirá effejto immedjatamente no quetoca a fiança.
Paragraph0 uflico. A que resultar, porem, da 'pronuncia dada por juiz municipal 56 Se tOrnaráeffiejente depois de confirmada
Art. 133. Teri o mesmo effeito do artigo an-tecedente a innovacAo feita pela sentença conde..mnatoria, penda ou não appellaçao
Art. 134. A autoridade que conceder a fian-ca poderá cassal-a ex-officio cu a reqtIerime 0da parte ou do ministerio publico, quando reconhe

cer o deljcto corno inafiancavel

Art. 135. E' exigivei o refoiço da fiança:
1.0 quando a autoridade tornar por enganovalor iflsufficjente
2.0 quando houver depreciacao material oudeperecimejito das cousas daclas em garantia.
3. 0 quando fOr innovada a classificaçao dodelicto.

Art. 136. A fiança ficará sem effeito C o réoserá recolhjdo a prisao, si não a reforcar quando
fOr intimado para isso nos casos do artigo ante-cedente.

Paragrapho unico. Ao réo intimado assigna
se para prestar o reforço o prazo de 10 dias que o
juiz poderá prorogar ate 30 por motivo justo.
Findo o prazo será expedjdo mandado de prisäo,si o réo não completar a fiança.

Art. 137. A tabella da fiança será a Se-guinte:

A. C.



TERMOS

MinimO

	

	 Maximo PrisãO cellular ou reclu-
são por menos de

-
	250000	 1:500$ Nove mezes.

	

400000 	 4:000 Urn anno e seis mezes.

	

750000 	 5:000$ Dois annos e tres mezes.

	

1:200000 	 6:000$ 
Tres annos.

	

1:450000 	 10:000$1Quatro annos.

paragrapho unicO. Quando a pena de prisO
for acompanhada de multa correspondent e a uma
parte do tempo, serão proporCioflalmete augmen-
tados os termos da tabella.

Art. 138. A fiança póde ser prestada em qual-
quer termo do procesSO, emquanO não transitar
em j ulgado a sentenca condernnator12

Art. 139. A fiança será tomada por termo
lavrado pelo escrivãO e assignado pela autorida-
de, pelo afiancado e por quem a prestar.

paragrapho unico. Nos cartoriOs dos escri-
vães do crime e da policia haverá urn livro espe-
cial, aberto, numerado e rubricadO pela respect i

-va autoridade, no qual se lancarãO os termos de
fiança e delle se extrahirão as certidOeS que se
juntaräO aos autos.

Art. 140. No termo de fiança o fiador se obri-
gará, ate que se dê a ultima sentenca do Tribunal
Superior, ao pagarnentO da quantia depositada ou
que deva sel-o dentro do prazo fixado no artigo
125 § 4, Si o réo for condemnado e fugir antes de
ser preso, ou não tiver a esse tempo rneioS para sa-
tisfação das custas. 	 -

Art. 141. No rnesmo term o se obrigará mais
o fiador a responder pelo quebramento da fiança.
E o afiancado, antes de obter contrarnanda d0 ou
mandado de soltura, assumirá a obrigacãO de corn-
parecer perante o juiz competente sempre que for
necesariO ate ser julgado afinal.

Art. 141. Ao fiador será dado o auxilio ne-
cessariO para a prisãO do réo, qualquer que seja o
estado do processo:

a) si elle quebrar a fiança;

) Si fugir depois da condernnacao e antsde Comecada a execuçao;
c) si, notjfjcado pelo fiador para apresentar quem o substjtua dentro do prazo de 15 dias,assjm não o fizer.
Art. 142. Esse auxilio será dado a requerj

mento do fiador nAo so pelo juiz do processo ouda fianca, o qual fará expedir e tornar exequivel omandado de prisão, mas por outra qualquer auto-ridade em cujo distrjcto se achar o réo, sendolheaprese1tado o dito man dado.
Art. 143. A. fianca ficará sem effejto e o

réo será recolhjdo a prisSo si, desistindo 0 fiadorda fiança, o réo não apresentar outro na fórma e
no prazo do artigo 141 letra C.

Nesse caso, porem, näo se haverá 0 fiador pordesobrigado emquano o réo não for effectjvamente preso, näo tiver apresentado flovo fiador ouprestado nova uiança.

SECcAO IJNICA
Do quebram 0 da fianca

..rt. 144. Julgarse quebrada a fianca:a) quandQ 0 réo, depois de legalment inti-maao, deixar cle comparecer em juizo por 
Si oupor procurador, sem motjvo justo.b) quando 0 rêo, vigene a fiança, comrnetter offensa physica, ameaca, calumnia injurja oudamno contra o queixoso ou denunciante o juizdo processo, o Presidente do Jury, ou o ministérjopublico, sendo por qualquer dos mesmos factospronunciado ou Condemnado

Art. 145. 0 quebrame0 da fianca no pri-
meiro caso será sentenciado pelo juiz que presidira audiencia em que se verifjcar a reveija ou peloPresjdente do Jury a cuja sessão faltar o réo, logodepois de feita a chamada pelo prégäo. Esse pro-nuncjamento ficará constando do protocollo da au-diencja ou da acta da sessAo e 0 juiz provjdencjará para que seja logo preso o réo.Art. 146. 0 quebrarne0 no segundo casoserá pronunciado a requerjme0 da parte ou dominjsterjo publico ou ex-officio pelo juiz cornquem se achar o processo, logo que Ihe seja exhj-bida certjdão da pronuncia ou da sentenca condemnatoria pelos delictos especificados no artigo



144 letra b, 
tirada primeiramte a limpO a idefl

tidade do réo quando occorra duvida a respeito.
Art. 147. 0 quebramenito da fianca importa

na perda da metade do seu valor e na priSãO do
réo, proseguifld0e entretaflt o a sua rev na

accão ou' no julgarneflto mqUanto no for preSo.
Art. 148. perderSe4 a totalidade do valor

da fianca si, tendo sido condemn0 por sentenca,
o réo fugir antes de ser preSo.

Art. 149: Em caso de quebramto ou de
perda da fianca serâ o seu valor, parcial ou totaldo Estado depoiS 3 dedu-
recolhido ao Thesouro
idas as custas.Art. 150. A fianca po erá ser ievantada so- julgado a sentenca ter-

nte depoiS de passar ern
 da acção.

TITULO III

Do Habeas-corpus

Das aisposicoes geraS

Art. 151. DarSe-á habeaSt oI' Pus nos casoS
estabe1jd0S na ConStitujcao I'edera1.

Art.. 152. Podern pedir habeaSCOrPu
1.0

 QualqUer pessoa nacioflal ou xtraflgei

ra em seu favor OU de outrem.

2.1 0 rniniSterio publiCo.
Art. 153. Os juizes de direitO e o Tribunal

da Relacão tern competeficia 
Para expedir ex-offi-

cio ordein de habeaScorPuS sempre que no cursO
de urn process° verificarem que alguem soffre
ou está em imminente perigo de 5offrer constran-

• gimeflto illegal.Art. 154. A peticãO de habeascoTUS pOde
ser apresentad a a qualquer hora do dia ou da noi-

te, e deve conter
a)

o nome do paciente e o do autor da yb-
lencia ou coccã0 effectiva ou immiflente.

b)
a declaracão da especie de constrang

mento que soffre, de violeflcia ou de
c) em caso de ameaca 

'eoaccão, as razOes do seu temor.
ci) 

a sigflatU do impetrante.
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Art. 155. 0 juiz de direito ou. o Tribunal da
Relação, dentro dos lirnites das suas jurisdicçOes,
faräo passar de prompto a ordern impetrada nos
casos em que ella tenha logar, qualquer que seja
a autorjdade estaduaj accusada como autora da
Violeneja ou ameaça.

§ 1.0 Sempre, porém, que Os actos de violen-
cia ou coacçAo forem attribuidos ao Presidente d
Estado, aos Secretarios de Estado ou ao Chefe de
Polieja, competjrá originarian-.,ente ao Tribunal da
Relacao em Camara Criminal processar e julgar o
habeas-corpus.

§ 2. 0 Céssa, outrosim, a cornpetencja dos jui-
zes de direito toda a vez que a violencia ou amea-
ça provier de autoridade judiciaria de egual ou su-
perior gráo de jurisdicçäo.

§ 30 Näo. tem logar o habeas-corpus quan-
do o constrangimento ou a ameaça for exercida
por autoridade policial militar nos casos de juris-
dicçäo restricta contra pessoa da mesma classe e
legalmente sujeita a regimen militar.

§ 4•0 Tambem nao tern logar o habeas-cor-
pus contra prisão actual ou immjnente dos res-
ponsaveis por dinheiro e. valor da Fazenda Pu-
blica, em alcance, ou omissos em fazer o seu reco-
ihimento nos prazos legaes, salvo si o pedido for
acompanhado de documento de quitacao ou depo-
sito do alcance verificado, ou si a prisão adminjs-
trativa excecler de tres mezes.

Art. 156. A concessão do habeas-corpus não
pOe termo ao processo nem obsta ulterior procedi-
mento judicial que nAo esteja em conflicto èom os
fundarnentos da concessAo.

Art. 157. Si o habeas-corpus fOr dado em vir-
tude de nullidade do processo, será este renovado
e rectificado no juizo competente.

Art. 158. A prisão ou o constrangimento jul..gar-se-á illegal:
1.0 quando não houver justa causa;
2.0 quando o processo estiver evidentementenullo;
30 quando o paciente estiver preso por mais

tempo do que determina a lei ou em coiidicOes e
logares näo previstos ou lmproprjos.

4. 0 quando a autoridade que deu a ordem
nAo tinha competencja Para orderar a priso ou
o COns.tangirneo,

CAPITULO I
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5 . 0 quando tenha cessado o motivo que auto-
rizava o constra flgimeflto ou a prisão.

6.° quando o paciente preso por crime af i-
ancavel não for admittido a prestar fiança.

Art. 159. Ordenada a soltura do paciente em
virtude do habeas-cor pus, será condemnada nas
custas a autoridade que tenha determiflado a pri-
são illegal ou o constrangimento indevido sempre
que se verificar ma f  ou evidente abuso de poder.

Paragrapho unicO. Neste caso será remetti-
da ao ministerio publico copia das peças necessa-
rias para ser promovida a responsabilidade da au-
toridade sem prejuizo da acção particular que p05-

sa competir a parte off endida.
Art. 160. 0 carcereiro ou administrador de

prisão, escrivãO, official de justica, autoridade po-
licial ou judiciaria que de qualquer maneira emba-
raçarem ou procrastiflarem a expedicão da ordem
de habeas-corpus, as informacSes sobre a causa
da prisão, a conduccão ou a apresentacão do pad-
ente ou a sua soltura, seräo multados pelo j uiz
competente na quantia de 200000a 500$000 além
' as penas em que incorrerem na fOrma da lei.

CAPITULO II

Proc esso do habeas-corpus perante o juiz de
direito

Art. 161. Apresentada a peticao, o juiz, ye-
rificando que ella se acha suffidientemente instrui-
da e que o caso e de habeas-corpus, manclará logo
expedir ordem ao detentor para que no dia e hora
que clesignar Ihe faça apresentacãO do paciente.

A ordem será escripta pelo escrivãO e assi-
gnada pelo juiz, e o official, que fizer a intimacão
ao detentor, lavrará disso certidão especificada.

Paragrapho unico. No caso de desobedien-
cia expedir-se-á mandado de prisão contra o de-
tentor que será processado na fórma da lei.

Art. 162. Havendo prisão, nenhum motivo
escusará o detentor de apresentar o paciente,
salvo:

1.0 si este estiver gravemente enfermo.
2.0 si o propriO juiz o dispensar.
Paragrapho unico. Si a falta de apresenta-

ção tiver por motivo a enfermidade do paciente, o
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Jujz, si entenr necessario, deverá ir ao logar daprisão afim de pessoalmente vel-o e providenciarcomo for coxivenjente

Art. 163. Requisjtars 	 da autorjdade queordenou a prjsäo ou deu causa ao constrangj flto inforrnacão por escripto sobre os motivos doeu acto quando o pedido no estiver devidarnenteiflstrujdo

Ar. 164. 0 detentor deverá declarar a or-
dem de quem o paciente estiver preso.

Art. 165. 0 paciente poderá apresentar ad-vogado para deduzjr o seu direjto e, si fOr menorou incapaz, ser-lhe.á dado curador.
Art. 166. Si, pelos documentos apresentadosou pelas razOes allegada, se evidenejar desde logoa ill egalidade do constrangi fl0 o juiz, dispensando a apresentaçao do paciente e as informacöesdo responsavel, ordenará immediatamente que elleCéSse.
Art. 167. Effectuaclas as diligencj5 acimareferjdas e interrogado o pacjente si comparecer,o juiz dará nos autos a sua decjsAo dentro de 24horas concedendo ou 11ão a ordem impetrada§ 1. 0 Si a decjsão for favoravei ao pacienteO escrivão passará logo o alvará de soltura, queserá assjgnado pelo juiz e sem a minima demoratransmjttjdo ao detentor para fazer cesar imme-diatamente o constrangimfl0

§ 2. 0 Si a decisão fOr para fazer cessarameaca de violencia ou de coaccão ou para impe-
dir illegalida ou abuso de poder, ao paciente serâdado logo urn salvo-condut0 passado pelo escri-
vAo e assignado pelo juiz.

§ 3.° Si a illegalida decorrer da classifjca_
cão do facto imputado e o juiz verificar que esse
facto é por sua natureza afiancavel, admjttirá opaciente a prestar fiança na fórrna da lei, remet-
tendo em seguida os documentos relativos a esseincidente a autorjdade competente para o pro-cesso.

CAPITULO 111
Processo do habeas-corpus perante a Relacao em

Camara Criminal
Art. 168. A petiçAo de habeas-corpus dirigi-da ao Tribunal será a presentada ao Presidente, o

qua], verificando que ella satisfaz os requisjtQ do
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artigo 54,, manclará autual-a pelo Secretario. Fal-
tandO, porérfl, algum desseS recLUiSitOs deterrnina
rá qüe se preencha a omisSäo*paragrapho unicO. Estafldo a petiäO em ter-
mos, o presidente, si Ihe pareCer neceSSario, requi-
sitará da autoridade que ordenOu a prisäO ou deu,
causa ao constrailgimento informacão por escri
pto sobre os motivOS do seu acto.

Art. 169. Depois de recebidas as inforrna
çöes ou, si estas forem dispensadas, logo que a pe-
ticäo Ihe sej a apresentada em termOs, o Presiden-
te fará publicar urn extraCto das aliegaçôes na f o-
lha official , de rnodo que a publiCacão anteceda ao
juga1neflt0 que deve realiZarse dentro de 48 horaS.

§ 1.0 Si nãO houver tempo para se realizar a
publiCacão acima recornmenc o julgameflto
far-se-a indepefldentemenite dessa forrnalidade,
podendo qualqUer dos juizes pedir adiameflto que
Ihe será concedido, verificandose neste caso o jul-
gamento dentrO das 48 horas seguifltes.

§ 2.0 Si a sessãO ordinaria da Camara Cri-
minal não houver de realiZar-Se dentrO do prazo
assignado para o julgameflto, convOCará o Presi-
dente sessão extraordifl5i

Art. 170. Annuflciado o julgarnento o Presi-,
dente fará do pedido, dos docurnentos e das infor-
rnacôeS recebidas circumstanciada exposicäo em
mesa, podendO o impetrante, o paciente, o seu c-
rador, si o paciente for menor ou interdiCto, ou o

almente si quizer, e em prazo queacivogado dar ornão deverá exceder de urn quarto de hora, os es-
careCirnento5 que entender neceSsarios.

Art. 171. Dlscutida a rnateria, decidir-5e4
por maioria de votoS dos juizes presentes si tern ou
não logar a expedic0 da ordem de soltura ou do
alvará de salvo conduCtO. a decisãO será favoravelNo caso de empate, 
ao paciente. deciSãO favoravel, o Se-

Art. 172. Si houvercretarlo do Tribunal escreVerá irnmediath1ente
a ordern que, 5signada pelo presidente, será da-
da sern dernora, por vi eiegrapha postal ou ao
detentOr ou carcereiro no caso de prisãO illegal.

§ 	
césse irnrnedia-

1.0 A ordern será para que
tar 	 a prisãO arguida e remetterS 	 ao seu

destifl° Ora da Capital,
por interrnedio dos jui-
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zes de direito, os quaes providenciarão para que
ella Seja fielmente cumprida.

§ 2.0 Si o habeas-corpus for concedido para
evitar violencia ou coacção ou impedir illegalida-
de ouabuso de poder, dar-se-á logo ao paciente urn
salvo conducto passado pelo Secretario e assigna-
do pelo Presidente.

§ 3.0 0 alvará de soltura, bern como o salvo
conducto preventivo serão expedidos indepenclen-
temente de accordam uue Doderá ser iavrado de-
pois.

Art. 173. 0 Tribunal poderá, si entender con-
veniente, antes de julgar da procedencja ou impro-
cedencia do habeas-corpus, exigir o comparecimen-
to do paciente, si estiver preso, expedindo ordem a
quem o tiver sob prisão para que o apresente na
mesma sessäo ou em outra que ihe designar.

Paragrapho unico. A ordem so poderá deixar
de ser cumprida, nos casos mencionados no artigo
162. Fóra desses casos a desobediencja importará
para o detentor a pena do art. 160.

Art. 174. A expediçâo ex-officio da ordem de
habeas-corpus no caso do art. 153 póde ser pro.
posta ao Tribunal por qualquer desembargador.

Paragrapho unico. App rovada a proposta
pela turma julgadora ou pela Camara respectiva,
será averbada na acta da sessão e desta se extrahi-
rá copia do tocante ao assumpto para ser autuada
corn a certidAo das peças do processo de que cons-
tar o constrangjmento illegal, effectivo ou immi-
nente, e remettida ao Presidente do Tribunal para
base do procedimento, que seguirá Os demais ter-mos.

TITULO IV

Dos actos preparatorios cia acçdo penal

CAPITULO I

Da busca e apprehensao

Art. 175. Proceder-se-á a busca:
1.0 Para apprehender cousas achadas ou ob-

tidas por meios criminosos, ou indevidamente de-
Was

2.1 Para prender delinquentes ou indiv1
duos contra quem haja ordem legal de prisão,
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8.° Para apprehender instrumefltos de fal-
5jficação ou co 'It

rafaccä, e obj ectos falsifiCados

e contrafeitos.
4•0 Para apprehender armas, municóes e

instrurnefltos de crimes já commettjdos, ou a esse
firn destflad05.

50 Para descobrir objectos necessarios a pro-
va de algum crime ou a defesa de algurn réo.

6.0
 Para apprehender pessOa victirna de al-

gum crime.paragrapho UfliCO. A busca pode ser realiza-

da exoffiCiO ou 	 tT1a requer1ent0 do ministerlo pu-

blico ou da parte.Art. 176. Não se procederá a busca sern ye-
OS 

resultantes de documefltos, do
hementes indicidepoirneflto de uma testemunha, pelo menOs, di-
gna de fe.Art. 177. A parte ou o mirnsterio publico de
vem fazer o pedido de busca por escripto - devi-
damente assignado, em que exponham o fim da
diligencia e deem a razãO da scieflCia ou presUm-
pção que tern de que a pessoa ou couSa está no lo-
gar iesignad0, ou de que ahi se acham os docu-
mentOs comprobat01'0s de algum crime cornrnet
tido ou projectado, ou necessarios a defesa do
réo. Art. 178.• Tomar-Se4 por termo, sob comPrO-
misso, a declaracão da testernunha ou testernunhas
corn que se abonarem as 11egaçöe5 do requerefl
te. As testemunhas deverãO dar a razäo da sua
sciencia ou informacao.pragrapho unico. No caso de urgencia o
termo determiflado neste artigO poderá ser lavra-
do depois.Art. 179. 0 mandado de busca nãO deverâ
contcr o norne nem as declaracôes das testemu
nhas ainda mesmO que haj a sido concedido em vir-
tude dellas.

Art. 180. 0 mandado de busca deve
1. 0 Indicar a casa, pela situacão, pelo proprie

tario ou respectivo morador.ndividUac0 a pessoa ou2.° DescreVer corn i 
cousa procurada.3.° Ser escripto pelo escriVo e assigfla0
pelo uiz, corn ordern de prisãO ou sem ella.
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Art. 181. 0 mandado de busca que nâo con -tiver estes requisjtos não é exequivel, e será puni-
do o official que por elle proceda.

Art. 182. So de dia podem as buscas ser ex-
eutadas e antes de entrar na casa o executor deve
mostrar e Mr ao morador della o mandado, inti-
mando-o logo a abrir as portas.

Art. 183. De noite em nenhuma casa ou emqualquer de suas dependencjas se poderá entrarsem consentjmento do morador, salvo nos casos es-pecificados no artigo 197 do C. Penal. Essa pro-
hibiçäo não se extende as estalagens, hospedarjas
tavernas, ëasas de tavolagem e outras semelhantes,
emquanto se conservarem abertas.

Art. 184. 0 executor sempre se acompanhará,
sendo possivel, de duas testemunhas Vizinhas, que
assistam ao acto e o possam depois abonar corn seudepoimento, si for preciso justifjcar Os motjvoque determjnaram o procedimento do executor du-rante a busca.

Art. 185. Quando fOr a proprja autorjdadeciue dê a busca, declarará a sua qualidade e o firn dadiligencia, intimando os moradores a abrir asportas.
Art. 186. Não sendo obedecido, o executor

tern o direjto de arroinbar as portas e entrar a for-.ça e o mesmo Se praticará corn qualquer porta inte-rior ou outra qualquer coisa onde se possa, corn fundarneujo , suppôr escondjdo o que se procura.
Art. 187. Em casas habjtadas as buscas se fa-

rão de modo que näo molestem os moradores nlaisdo que o indispensavel para se levar a effeito a di-ligencia, respondendo os officiaes ou a autoridade
pelos excessos ou abusos que commetterem

Art. 188. 0 morador ou seu representante,
sempre que estiver presente, terá direito de assistjra busca.

Art. 189. Finda a diii genc, fará o executorurn auto de quanto tiver occorrido, no qual descre-
vera as coisas e pessoas achadas e os lo gares onde oforam, assignano 0 corn as duas testemunhas pre-senciaes, dando de tudo copia authentica as partes,si a pedirem.

Art. 190. Si a diligencia se baldar, por nAoser encontrada a pessoa ou a coisa procurada, serãocommunicadas a quern tiver soffrjdo a busca, si o



o Sera' logo que a autoridade tenha pot qualquer
fOrma conhecimento do crime.

Art. 199. Os peritos devem ser norneados den-
tre os profissionaes na materia de que so tratar; na
sna faita, dentre as pessoas entendidas e de born
senso.

Paragrapho unico. Havendo no logar medicos,
cirurgiOes, pharmaceutjcos ou outros cuaesquer
profissjonaes ou mestres de officio que pertençarn
a algum estabelecjmento publico ou que recebarn
vencirnentos pelos cofres do Estado on do Muni-
cipio, serão elles de preferencia chamados para fa
zer o corpo de delicto, salvo si havendo urgenciE
não puderem comparecer de prompto.

Art. 200. Aquelle que, sem motivo justificacio
recusar os seus serviços de perito, incorrerá na
multa de 50000 a 100000, imposta pela autonida-
de que tiver de presidir ao exame, cabendo do acto
da imposição recurso voluntarjo para o superior
hierarchjco dessa autoridade.

Art. 201. A autonidade que presidir ao exarne
exigirá que Os peritos èserevam corn clareza Os seu
relatorios e conclusOes, afim de que os escri\äei
copiem acertadamente os termos tèchnicos.

Art. 202. Si os peritos não puderem forrnai
logo juizo seguro porque a materia exija mais do-
moradas indagaçOes, ser-lhes-á concedido prazo que
não excederá de 5 dias.

Art. 203. Os quesitos para o exarne seräo for
mulados pela autonidade ex-officio, tendo em vista
a natureza do crime, os seus elementos sensiveis,
cuja existencia se investiga, bern como quaesquer
outras, circumstancjas que possam servir de prova
do facto criminoso, por mais simples que pareçam.

Paragrapho unico. A parte ou o ministenio
publico poderão suggerir questOes, a que 'a autori
dade mandará responder, si tiverem relaçao corn
facto, e forem relevantes.

Art. 204. 0 relatorio e as conclusOes dos pe-
ritos serAo reduzidos a auto lavrado pelo escniväo,
de accordo corn as instrucçOes officiaes e assignado
pela autoridade e pelos peritos.

Paragrapho unico. 0 auto do qualquer exame
pericial, nao realizado em juizo, deve ser assignado
tambem per- cluas testemunhas.
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requerer, as provas que houverern autorizado a
diligencia.Art. 191. 0 possuidor ou occultador da coisa ou

dir o man-pessoa encontrada por meio da busca, sara condu-
zido a presenca da autoridade que expe
dado para ser jrrogado e processado segundo a
lei, si for achado em culpa.

Art. 192. A autoridade clue tiver do proceder
a alguma diligenCia em reparticOes ou estabeleci
mentOs publicoS deverá solicitar auctOriZacao dos
respeCtivos chef es.

Art. 193. Os instrurnento s do crime e outroS
achadoS, se-obj octos que constitUem prova, sendo

rão selladoS e identifiCados corn as assignaturas do
executor e das testernunhas e descriPtos no auto
da diligeflCia.

Art. 194. 	 ulgamento, serao InutiApós o jli-
zados sempre os objectoS apprehelldidos quo fo-
rem destinados exciusiVamente a pratica de en-
ines; os outros serão restituidos ao legitirno dono.

CAPITULO II

Do corpo de delicto

Art. 195. Proceder-5e4 a exarne de corpo do
deliCto quando a infraCcäo penal deixar vestigiOs
que possam sen ocularmente averiguados.

Art. 196. Si a infraCcão penal não tiver dci-
xado vestigios, ou della se tiver noticia quando 

yes-
tigios jâ não existam, não se procederá a corpo do
deliCto directo, mas as testemunhas do proceS5O
nesSes casos, devem depôr, não so acerCa do delin-
quente, como tambem a respeitO dos elementOS sen-
siveis do delictO ou de suas circumsta11CSs ma-
teniaes.Art. 197. Para se fazer o exarne de corpo de
delictO a autonidade norneará dois peritoS, que pros-

prOrnisso de bern e fielmente desemPe-
tarão o com crregal-05a de examiflar e
nhar a sua missão e 0 descreVer corn todas as suas circUmstafld1s tudo
quanto observare1

pragrãpho uuiCO. 
Si houVer divergeflCia no

pareCer dos peritos a autoridade norneará urn ter-
ceiro.Art. 198. 0 corpo do delicto poderá ser feito

de dia ou do noite, In 	 em dia feriadO, e senipre
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Art. 205. Tratando-se de incendio, os perito
deterrniflarãO a causa do fogo, o logar em que co-
meçou, o perigo que delle resultou para a vida das
pessoaS e si podia ou não ser facilmente extinctO
motivarão corn precisão o seu laudo, e descreveräO
por menor as deterioracOeS e a ruina que o fogo e
os trabalhos da sua extinccão causaram a pro-
priedade.

Art. 206. Nos casos de homicidio, havendo du-
vida sobre a identidade do cadaver, a autoridade
procederá ao previo reconhecirnefltO tirar-lhe-á, si
for possivel, as impressOes digitaes e a photogra-
phia, paa futuras indagaçOes e procederá a inqui-
riçäo de testernunhas que ihe attestem a identida-
de, lavrando-se auto do reconhecimento, no qual se
descreverá o cadaver corn todos os signaes e mdi-
cacOeS que apresentar.

Art. 207. Proceder-se-á a exhumacãO do ca-
daver sempre que f 6 indispensavel para esciare-
cimento do caso.

§ 1.0 Si o cadaver estiver enterrado em cemi-
terio publico ou particular, o administrador ou
proprietariO indicará o logar da sepultura, deven-
do ser processado por desobedienCia em caso de
recusa.

Art. 208. Si o caso for de lesOes corporaes e
estas não puderem ser bern observadas no exarne de
corpo de delicto, ou forem de tal natureza que aos
peritos não seja possivel emittir logo juizO seguro e
convineente sobre alguma circumstancia essencial,
ou sobre consequenciaS possiveis do mal causado,
proceder-se-á a posterior exame de sanidade.

§ 1.° 0 exame de sanidade far-se-4 a requeri-
mento do queixoso, do ministerio publico, do réo
ou de seu curador ou ex-officio.

§ 2.0 A autoridade deve ter sempre presente o
auto decorpo de delicto, afirn de verificar quaes as
conclusOes conjecturaeS, ou inferencias dos peritos
que devarn ser ratificadas ou rectificadas.

§ 30 Si o exame de sanidade tiver por objecti-
vo precisar a classificacão das lesOes no paragra-
pho unico do art. 304 do Cod. Penal, deverá ser
feito logo que termine o prazo de 30 dias a contar
da data do delicto.

Art. 209. Nos casos de falsidade documental
e em outrOs casos semeihantes, quando se tenha de

fazer o reconhecjmento de escriptos por COmpara-
çAo de letras, observar-se-á o processo estabelecido
no art. 353, do Cod. do Proc. Civil.

Art. 210. Podem ser peritos todos os que são ca-
pazes de ser testemunhas, excepto:

1.0 Os que tiverem deposto no processo, ou so-
bre o objecto do litigio ja tenham dado parecer;

2.0 os anaiphabetos;
30 Os que nAo tiverem conhecimentos techni -

cos sobre o objecto do exame, sempre que a aprecia-
ção depender desses conhecimentos.

Art. 211. Os intrumentos e os meios empre-
gados para a pratica do crime, depois de examina-
dos para se Ihes determinar a aptidão, sufficiencja
e efficacia, hem corno quaesquer elementos de con-
vicção que a autoridade apprehender, serAo por
ella remettidos ao juiz competente.

Paragrapho unico. Quando passar em julgado
a sentença condemnatoria, o j uiz providenciará
para que tenha execução o art. 69, letra a, do Cod.
Penal.

Art. 212. 0 corpo de delicto será julgado pro-
cedente ou improcedente, conforme prove ou nao
a existencia do facto em zeus elementos sensiveis.

Dessa decisão haverá recurso para o juiz do
processo e si este for o seu prolator, para o juiz
superior. 	 1

Art. 213. 0 juiz não fica adstricto ao laudo
pericial, podendo acceital-o ou rejeital-o no todo
ou em parte.

§ 1.0 Rejeitando-o, mandará que se proceda a
novo exame pelos mesmos ou por outros peritos.

§ 2.0 Si o laudo for obscuro ou deficiente, a
autoridade ordenará que os peritos o esclareçam ou
completem. 	 - - -

CAPITTJLO 111

Da investigaçao

• Art. 214. A autoridade policial, logo que, por
qualquer meio, Ihe chegue a noticia de algum crime
commum em quQ caiba acção publica, procederá, no
territorjo da sua iurisdiccao, as diligencias neces-
sarias para a verificaçao do mesmo crime e desco-
brimento de suas circumsiancias e do delinquente.
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Art. 215. As diligenciaS iniciadas por fla-
grante delicto, si o caso iião for de aeção publica,
cessarão logo depois de lavrado o auto respectiVo,
si a parte offendida ou seu representante .não re-
querer 0 prosegUimento.

Art. 216. As diligenciaS serão iniciadas ex

officio, a requerimeflto da parte offendida, do mi-
nisterio publico ou a requisicão do juiz competente,
si se tratar de caso em que, seja licito o procedi-
mento judicial ex-officio.

Art. 217. As diligenciaS a que se ref ere o art.
214, comprehendem 	 -

1.0 o exame de corpo de delicto directo;
2.0 as buscas;
30 a inquiricãO das testemunhas que hou-

verem presenciado o facto criminoso ou que tenham
razäo de o saber;

40 perguntaS ao indiciado e ao offendido;
5. a avaliacãO do obj ecto do crime, sempre

que for necesSaria ;
6. 0 em geral tudo o que fOr util Para a eluci-

dacão do facto e de suas circumstaflcias.
Art. 218. Si a autoridade judiciaria compe-

tente para o procesSO entrar logo no. conhecimeflto
do facto criminoSo notorio ou arguido, a autorida-

• de policial limitar-se-á a auxilial-a, colligindo, nos
delictoS de accão publica, as provas e esclareCimen-
tos que possa obter, ou procedendo na esphera de
suas attribuicoeS, as diligencias que Ihe forem re-
quisitadas pelo juiz ou requeridas pelo ministeriO
publico, ou pela parte interessada.

Art. 219. A jnvestigacäO, que comprehende as
diligencias mencionadas no art. 217, será reduzida
a instrumentO escripto, observandO-Se o seguilite:

• L° Far-se-6; corpo de delicto nos casos e na
fórma estabelecida no capitulo precedente;

2.° dirigir-se-á a autoridade corn toda prom-
ptidäo ao logar do delicto e ahi, além do exarne di-
recto do facto e das circumstaflCias, tratará de in-
vestigar corn cuidado os indicios existentes, appre-
hendendo os instrumentoS do crime e quaesquer
objectos que tenham relação corn elle, lavrando-se
de tudo auto assignado pela autoridade,- pelos pe-

• ritos e por duas testemunhas;
3.0 Interrogará o delinquente que for I encon-

• trado em flagrante; tomará, sob comprorniSso, as

87

declaracôeS:da pessoas que o onduz jreth e daque Presenciarem o facto ou delle tiverem noticia;4. o man dará intirnar as testemunhas a viremI sua presenca e as thquirjra, sob. comprOmissoou Juramento,. a respejto do facto é de 'suas éircupl ..stancias, corn assistencja do indicjado, si estiverpreSo. Os depoirnentos, escriptos pelo escrivAo, sè-rãoassign05 pela autoridad; pelas testemunhas,bem. COIIfO pelo indiciado; quando este assistir aoinquerito; . 	 . 	 . 	 -
5•0 . fará conduzir a sua resénca o iñ1ieiado

nAo preso e o offendido, quando possivel, afim drOs interrogar, expedindo para isso ordem poi eCriptb; 	 . .	 • 	 . .-
- 6.0 dará busca, corn as formal idades, legaes,

nos casos que reclamarern tal. diligencja;- . 7.0 •terminada a investiaçao è autuada to-das as pecas, serão os autos Coflclusos áautorjdadeque fará o seü relatorjo por escripto, L no qual, re-sumindo oque liver sido averigua, ordènará qUé
o inquerito seja remettido, por intermedjo do juiz
do processo, ao miriisterjo publico e narneSma occa..siao:indjcara as testemunhas idoneas que porven.

tura ainda näo tenham- sido inquiridas e representará acerca, da convenjencia da prisüo preventiva,si ]he,' parecer caso disso, 	 oe si ja no o houver feitno decorrer da investigaçao.
Art. 220. Todas as diligencj daiiestj aó

policial Serao feitas no prazo de 5 dias 0 Indiciado,
quando estivpr preso, tern direito a defenderse por
si ou Pelo advogado que cönstjtujr. . 	 .

Art 221 Nos crimes em que nib caiba
acçäo pubhca a 1nvestigaç feita a i equerie..to da parte e reduzida a escripto ser-lhea entre-gue, inaependentemente de traslado, para fazcidella o Usq que ]he conv-ier Si se tratar, porern,de crime de accäo publica será ainvestigaçao en-tregue P01 traSlado a parte que a tiver,requejm	 ,re ettendose o original ao minlsterio P.

-se 	 porintermedjo do juiz èompetente, :paj'a. que procedacomo fOr de direjto. 	 •	 . -

Art 222 Para a intimaçao e cornparecimenid das teSternunhas e mais diligenCias da investigaçao -sbrio observadas, no que' forem a pplicavejsas' disposicoes que re gularn a formacao da culpa.
A. C.--25



Art. 223.. Na primira occasläO em que o mdi-
:ciado conip.reer. .purante a autoridade ser4he-ão
,pprguntadd8 , o mime, a iiliacão; a edade, o éstado
civil 3 a.profissão; a naeioiiahctade e o logardo nas
irneiito e si . sabe . lr e eerever, lavraiido-se das

.perguntas e repotfls turn auto separado corn a
denominaao de ',auto-de quahficacao .

aragralio unio . Sempre que for possive1,i' 
submetter-se-á o iiidiciado a identificacão dacty-
losc.opica, j untaiiUO-Se aes autos de investigacão a
respeetiva individual. 	 ......I

" 'it. 22.1: Si' ddiite à in\sticA9 : o JUIZ
óiiijitnte iñthur : aü rithal,. irniiiediá-

târnéhte -llii sei'ãö c6ffithdilicdb s esethreimeñ-
tos e Os resultados obtidos pela autoridade jóli-
cial, que todavia d,ntinutra . a cooperar xibg ter-
fliOS dos arligos 2I4 éiseguintes. -	 . .

Paragrapilo. uiiico .. Não ha prevencao de ju-
risdicção detcrrninada pela abertura da irivestiga-
ção ;	 t•ielo. ue a autoridade judiciaria ou o minis-
terio pühlieo. podera dirigir-se a ualquer autori-
dade policial, requisitai)dO outras inforrnacöes e
diligeiieia, .sendo bern asim licito a outra qual-
iuer autorjdaue policial 'collier cx-officio esciare-
cimentos . e provas no iiiteresse cia causa, . ainda de-
pois clë . instauraUo o processo judicial.
i A•it. 225.. Depois derceebidos;em;JiiZ0 OS

autos da investigacüô, o rninisterio publico, . si jul-
gar necessarias outras quaesqUer diligencias p0-

liciae, iiodé& añté. d off éier a deiiuncia, re-
qucrel to U1h t cleo1ucio do pioce"O a autori-
thde t5olicial para ciue sejarn atr,tcitts taos diii-
gencias.	 . .	 ..

'Art. 226 Quàlquer qiiesJa o resultadô das
a.itoridde 1óliéial iiaotéiri corn-

petelk 1 i	 'I nii.h.i areu -as i no c ac) cou-
lx.i qccio pub  OU 1 gputc of1enclidi n.o de-
cit1r do proceclirnent
'. 'AIt. 227. Athd'dôP!d . do . ordenaclo..peio

jdi	 'i ichiv:tidehtó, !' 	 prmfttid a autoriclad
iiO1iciii prdcddéi a	 pi'squizas si do

,;_4,L4

prv 	 'tiF ñotiia 	
•''.1	 1'

Art. 22 g . A represeutacii .éei & da jrisäô
prveiitiVa. cie sei1i 1divè M •'suffiient(rnen-.
te 1inidamentñda 9eraI acuiiiipaiihula.'d:i opia dd4'
(locumefltos'(IUe a j u fv!lIc'ii Io'la-'vez ' jUe se Ii-
zer aiiteS(lC Lindas àdilinc iflS1 P01IC1a ,S. 	. -

rrr[jjW \r

Da" PoVd

CAPITULO L°
1 	 I:

Dipbsi 	 ërtl:

229 ..Constituem, prova, no prOcesso

1.0 a confissão. 	 . 	 1

2. th tüiIj.
g ° o éxamd jor jehtos
4 ° Os docuijientos
50 os indiclo's. é presumpoes2

CAPITLO2.o:

•	 . 	 . 	 Da confisdo 	 ..

Art 230 Dara que tenha valor de prova a
cOI}fjssäo dv .......... 	 .

ser feita iea 	 jtnz côinet&hte2.	 ejoftaftê e• 	 3•o versar sobre o facto principal,
4d éöinidil. COtH ii 	 uii1stàj1cja do fa-cb, rOvads tid auto

cog
2 	 . 	

.ret 
4). 	 • -- 	 -Art. 231. A nfissao e 	 ractavel e divi-sivel. ,

• aragrapho.. unico. Quando i a... àonfissAo,, re-
unmdo todos s outros requisitos, coincide em
,päte corn a piva dos autos eern parte contradjz
aigurn.faêto qué estéja prd.rado, deve er, aeeeita
na parte conciliavel corn a prova e rejeitada1 naparte que a contradi.. ., .	 •..

Art. 232..A• confissAo será'tornada por ter-
mopela1 autoridade, pelo! con.
fitente depois de a iêr Ou-Ouvir lê ou pör, alguem
a-;seurogo, quando. nda,saiba, não p.possa OU1fl6
queiia assignar e sempre per quasi .testemunhas
presenciaes.	 , 	 11

iAr23E' vedachy ág autoridadea ouás par-
tes procurarem, por qualquer melo r obter do réo aconfisso,j oi 	 I Co 	 L 	 Co:
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- 	 CAPIT.ULO 30

- 	 Das testeinunhaS

Art. 234. Não pódern ser testemunhaS
1.0 o menor de 16 annoS.
2.° os naturalmente incapazes ao tempo do

facto ou do depoimento.
3.0 Os cégos ou surdos, quando a sciencia do

facto que se quer provar dependa dos sentidos.(lUe
ihes faltam.

4•0 os acendentes e descendefleS, o conjuge
ou o collateral ate o 3.° gráo por consanguinidade
ou affinidade, os tutores ou curadores, pupillos ou
curatellados de alguma das partes.

50 o interessado no objecto do crime.
Art. 235. Os que sobre o facto, por estado ou

profissão, são obrigados a' guardar segredo, não
podem ser obrigados a depor.

Art. 236. Tambem não podem ser compelli-
dos a depor os jurados nomeados por testernulillaS
depois de sorteaclos para a lista geral da sessão em•
quo deva ser julgado o prpcesso. Todavia poderá
ser tornado o depoimentO daquelles que, nomeados,
se deélrarem voluntariamente promptos a pres-
tal-o.

Art. 237. 0 jiiz da causa póde.ser dado por
testemunha, mas não será obrigado a depor si de-
clarar que nada sabe do facto e de suas circum-
stancias.

Art. 238. 0 juiz poderá ouvir como infdr-
mantes aspessoas mencionadasflo artigo 234, ex-
cepto as dos numeros 2 e 3 e réduzir a informacãO
a termo que será assignado pelo juiz e pelo infor-
manté ou por alguem a seu rogo. : A essas infor-
rnantes não se deferirã compromiSsO e o juiz ihes
dará o valor que merecerem.

Art. 239; Sergioinquiridas, semre que pos-
sivel, as pessOas a que se ref erirem em seus de-
poimentoS as testemt11l1aS que já houverem de-
posto. Essas testemunhas referidas so deporão
sObrë Oobjecto da ref érencia e não se computam
entre as do numero legal.

Art., 240. As testemunhas s6rã6'offercidaS
pelas partes; ou àrroladas pelo juizex-offiCiO I(ar-
tigo 31) e obrigadas a cornparecr no 1ogare tern-

:3Q I

P0 que Ihes fOr marcado, não podendo exirnir-so
a esta obrigaçäc por privilegjo algum.

Art. 241. 0 juiz, sempre que sejanecessarja'
a presença de algum empregado pubhco ou militar
fóra de sua reparticao para qualquer acto de jus-
tiça, deve dirigir-se ao respectjvo chefe corn a corn-
petelite requisição.

Paragrapho unico. Quando se trâtar de em-1
pregado que tenha a sen cargo serviço de interesse
geral,além da intimacão que Ihe será feita na fOr-
ma deste codigo, o juiz fará notificar, por officio,
o seu superior para que provideneje na sua substi.tuiçAo. 	 .

Art. 242. As testemunhas que não compare-
cerern sem motivo justificado, tendo sido regular..
mente intimadas ou requisitada, serAo conduzi-
das debaixo de vara e soffrerAo além da pena de
desobediencia, a de 2 a 5 dias de prisão, queo juiz
Ihes poderá impOr, sem dependeneja de processo.

Art. 243. Salvo Os casos expressos neste Co-
cligo, as testemunhas poderão ser inquiridas no lo-
gar da sua residencia, fOra do territorjo do juiz
dacausa, em virtude de precatoria, qué se expedi-

rá coth citação do ministerjo publico, do denuncj-
anté Particular ôu do queixoso e será cümprida corn
apiesença doaccusado si estiver preso.

Paragrapho unico. 0 accusado, si estiver afi-
ançado, on solto no caso do artigo 95, será citaclo
para verseguir a precatorja de inquirição, pesso-
almente, quáncbo esteja presente, on por prOgAo
em audiencia, si ausente.

Art. 244. 0 juiz marcará para 6umprimento
da precatorja prazo razoavel, findo 0 qual a can-
sa proseguira, dando-se vista dosauto g á parte ou
ao ministrjo publico; que poderäo requerer novas
proviclencjas para o cumpriniento da precatoria
ou desjstjr da diligencja, off erecendo on não outras
testemunhas.

- Art .' 245. A testernunha que - houver de au-
sentar-se ou que por sua avancãda edade ou esta-
do va'etudjñarjouscite receio de que, ao tempo or-dinarjo. da prova, já não èxista, poderá serinqui
rida antecipadamente a re querinfent6 7da parte in-terèssada, citadà a outra parte bu o ministerio pu-
blicó, 81 estd näo for o reqüérente. 	 '.
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PJ9 	 Tal depoimntq será. n-
tregue a pat 	 0. 	 c1.
uar quando lheconvier.

.M't 246 A tesjemu ha deye dar p seu dpoi-
ientq ob juriatp bu promessa ffirial de ier
a vdade tod. a ieri1dë e sémente averdade.r	 -; 	 .• •"Declarara seu nome por rnteiro, a eç1ade profisao
estado, domicilio ou resi4encia, aiasrefa'ces
d95aIentOTa de 'thfzâde ou de'd eñdenci corn
asprteS:

Pragrapho inico Pod& a parte conbadictar
a teteinunha io act2 de sua qualificacão, a11egan
do qualqüer as cusas 'qüe, sgundo o artigo 234,
a inhiba de depor, sendo licito a testemtinhaiflF
pugnar a contradicta

Art 247 No fim do depoimento e permitti-
do a iSarte ou seu advgado contestal-o arguindov.

q
éio

ntradiccóes inveroimilhancaS ou quaesquer VIII,
oüdéfeitp què o inquinen on desvalorizern
Paragrapho unièO rA testemunha sustentará

o seu depoimento ouectifica1O-á, si 1he aprover.
Art. 248. As testmqhs erç iqrd

pelo juiz, quo Ihes recigirá ç 4epoirnent0, cada
u  do per si, proyidenciando o ji pva qu up.
nQ oiçam Tiem saibm os pojnt9S. clas qutrs

pcderão, pr 	 as. tetoih. TC
gir seus depOimen9S qiai4g 0, .pqs§pi e . queirafl
fazer. 	 .

§2.° kNo.p1e1ari O, perante q jq z PiPgul 94
o ribqnai .co 	 s. t.11ectivO atomuhu dq1ibe119i

contraredade serão inquiriçlas 	 r?canj1
pelas partes. 	 . .	 .,

Art. 249.. .E vedado. ao jqz fazer, ex-officio
requime1tO a pate perguiita que pä. t ew

nham relaçào direta coiii a isa, e çI9, ian9
testemnh dissr. de .extrho ao, 	 ou

11io näo tenha sic10 pergtnt4ç 	 es
cripto.

Art. 250. Quando duas ou mais teshas
Oiyergirq_M,spbre poito essenciaes da çausa, uiz
4s, rprgunra em fce umla, oas, men-
dnç10 que exp1iqie . a diyrgC4 . .ci
çäo, reduz p .s,e a

	

Art. 251. Os epaimentq aCFQO 	 Q

qscrivdo j assigiiadqs pelas 	 has, pe1as.p.r
tes presentese pelo,. juiz qq qricr '.. tp1

93'

suas foihas depois de lidos em vOz alta peib esci'1-
vão que dará fé de o ter feitO. Quando a' tëstemU-
nha nao souber ou não püder escrevér, a seu rógo

ignar4 our 1pepa.
Paragrapho unico. Na redacçAo do depóimen-

to o.juiz cjeyecigi-sep iai pQ$ ye1 As expres-
sOes da testemunhat e. rep rpduzir, textq41rnente a
phraes, qs di,to por el1 ouvjdoq §9 re o facto
Ci1 IIiP0SQ. 	 - 	 - 	 .. 	 .,,., -. ,,, •

Art 252 As peso as enferrnas' 	 \'a.frtudi-
nanas poderão set inquiridas cm suas propias
ueidenäiás 	 '."

Art. 253. Gosn do egualfavor:.	 •	 I	 t 	 -

) o Presidente do Estado...
b) Q yeprsidfe,em exercicjc. 	 .

.,p) osecré4rioq,deEstado.
to os membros do Tribunal dá Relaçäp
e) os deputado e enadri.
Art. 254. : Ndo 1ar a

lingua portuguéz fiobmear, o jüiiThm iñter5et
qué, prestará compromisso de;'fielrnénté tiaduzi-
ds, transmittir átestemunhi s 'perguntas I1
juizas respostas.'

,., CAPITULO'4°': 	 •.' 	 .S", 	 .-'ri-i, 	 .-ifl-' 	 )3!
•'( 	 ')Dos documentos

.! -Art. 255. Sao document-'!1T'i os:-
1.0 Os instrumentq . . -.papeis publicos e os

que forem a este equijaiidôs
2.0  Os escjptos ou,papes,prticulares.'
Art. 256 As cartas particulares no seräo

admittidas 5 m juizo sem cônsentirnnto .dos seus
autores, salvo cjhando offereci4s pelo dest inata-
rios em defesa dos seus direitos.

Parrapho unico As artas pdréin, Qbtidas
por meios criminosqs não serão abölutneñté áct1
mittidas em-.juizo.

Art. 1 257. 1 Contra o tebrdosautos,termos:Tothr
certidôes lardas por funccioriariOspublicos eth'
assumpto'de& sua competencia, ómente.se admitte
a prova da falsiclade. 	 --

Art:258; Si' alguth' dôcumentofôr-arguid'
de falsQ e a falsictade for, por seus caractere:
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trinsecos. -manifesta a primeira vista, mandará o
j uiz immediatamente desentranhal-o dos autos e re-
uiettel-o ao ministerio publico. 	 -

Em o caso. contrario, observará o processo
seguinte:

1.0 Mandará que o arguente offereça prova
da falsidade no prazo de tres dias.

2.0 Findo esse prazo, terá a parte contraria
outro tanto para a contestacão e respecti'a prova.'

3o Crnclusos os autos, o juiz poderá orde-
nar as diligencias, quo entender necessarias, e de-.
cidirá o incidente.

40 Si a decisão for affirmabiva, mandará o
juiz desentranhar o docümento e remettel-o corn o
processo a6 ministerio publico, ficando copia nos
autos; si negativa, proseguirá na causa indepen-
denternente de recurso. 	 --

Paragrapho unico. Ao jüiz é licito proceder
ex-officio a verificacäo da falsidade.

Art. 259. A decisão, qualquer que ella seja,
nao fará caso julgado contra processo ulterior dé
falsidade civil ou criminal quo as partes possam
promover.

Art. 260. Os.escriptos particulares devern ser
reconhecidos authenticos pela confissão, por ta-
belliâo ou por exame pericial.

CAPITULO 50

Dos inclicios

Art. 261. Sào indicios as - circurnstancias ou
factos conhecidos dos quaês se induz por via mdi-
recta a existencia de outro facto ou circumstáncia
de que se näo' tern a prova.

Art. 262. Para que os indicis constituam
prova é necessario: 	 .... - 	 .

1.0 que o facto ou circumstancia indiciante
tenha relação de causalidade, proxima ou remota,
corn a circumstancia ou facto indiciado.

2.0 que o facto ou circumstancia incliciado
coineida corn a prova resultante de outros mdi-
cios,ou corn as provas directas produzidas na
causa. -

395-b

L1V.RO I!
Dos processos em especie

TITULO 1.°
Do processo commg

CAPITULO I
Da formacao cia culpa

SECcAO La
Dos actos ordinatorios

Art. 263. Apresentada a queixa 
I ou dènuncia, 0 juiz manclará autuâl-as corn 'as peças qüa

instruirein e decidirá sobre a sua aceitacAo ou rO-
jeição depois de ouvir, no caso de queixa, minis
terio publico

Art. 264. Si for caso do receber a queixä ou
a denuncjá ou de ordenar ex-offjcjo- o procedimen-
to, mandará o juiz, no mesmo despacho di) reéebi-
mento on na portaria pela qual iniciar o proces-
so, citar o réo, Si não estiver preso, e intimar as
testemunhas para a forrnacao cia culpa em dia e
hora' que - ihes forem designados. Ser gio pelo offi-
cial ou pelo escrivâo avisados do mesmo dia e -ho
ra a parte queixosa, o ministerie- publico e o réo

si estiver preso, guardado o- intersticio taxado no
art. 411, § 4;°

Art. , 265. Si o delinquente, contra o qual nAo
houver man -dadb de prisão, residir fóra da jurisdi-
ccäo -do juiz, ex pedir-se-á precatoria para cital-o,
ou ser-lhe-á feita a citaçao por edital nos casos do
artigos3.

Art. 266. 0 delinquenté, si estiver preso ou
si acudir a citaçAo, no caso de estar solto ou au-'
ançado, assistirá a inquiriçao das testemuñha's,
em cujo acto poder : ôppor-lhes contradicta ou
contestaçäo por si ou por seu procurador na fór-
ma dos artigos 246, parägrapho unico,- e 247: 	 -

Art. 267. Proseguir-se-a ná formacão cia
culpa -á revelia do réo si este, estando foragido ou
sendo citado, deixar de comparecer. 	 - -- 	 - -

Paragrapho unico. Neste caso a formaco da
culpa poderá sér processada em segredo de jus-
tiça. 	 -; 	 -



Art. 268. Si o req prente for de menor
edade, ser-lhe-á dao curàdôr que o assista em to-
dos os termos do processo. ..'

Art. 269. As testemurihas serão inquiridas
pelo juiz sobre a materia da jiieixa, da denuncia
ou da portaria inicial. p no casp de haver corpo de
delicto, deporão sómeñte a re'speito do delinquen-
te para se descobriT e sabey qien é ø autor da in-
fraccäo e si ha co-autores ou cumplices, e quaes
são.

Art. 270. Não tendo haido corpo de e1icto
proceder-se-á na fórma indicada no artigo 196.

Art. 271 c No summarlo a qüe se proceder
para . aforipac5o 4a cu1p nos - crimes de, accão, pri-
vativa do offendido, inquirir-se-ão, 1 p10 ienos,
tres testemunhas e poderão ser inqqiridas mais
ate .Q.numerQ do ciflcQ. 	 l)tj

§ 1 ° Nos crimes communs em que caiba
acção, pub1ia. pQderAo serinquiri1as rnãis teste-
munhas ate o numero de oita,nunca, porerp, me-
nos de.trs. 	 ,..	 .:.

§ 2.°; Nesse numro . nq se cpnputan as in-,
formantes e ref eridas Jartigos 238 e 2, 39). -,cp

QArt. 272. uando forern variQsos :réoS ovasi
testemmilas nãQ depuzerein contra urn ou outro
sobre.o qual haja vhementes suspeitas de crirnii
nalidade, pocierão a seu'res pe.itQ inqidas'.
mais duas on. tres,testernu1haS.

Art. 273. Durante a inquirição as prestêim;
o direito do requrer a juiz qie fjqa-fis testmu-
nhas. quasqev pergunt 	 spbre ada
queixa, depc ou per taria ini. .o Iuiz so.,
ihes póderá ndeferr opçiq si as perguntasfo,,

iirem impertinentes ou inuteis. Todavia, no co
de indeferirnen q, devern f, ic4r, gopsignadai no fer-
mo da inquirição as pergujitas recuada e Qs fun-g.
dañientosd réèsa. - .

Art74 Em ququer rnompto,çJa forna-
çäo, dá cu1pa..cTi} ser 'offerecips.. dpcuWeno.
ou novas teste 	 as coitantp qiiq s, noeçç:
o.iimite legal4 dests (arigo 271). 	 •

Art 27'5. .iFindas as inquiricOes ..das4estemU:'
nhas, terão vista . dos autos a parte queixosa e
sempre p minister.io publico,. para _offerecer r as
suas allegçes e requerer o que flies parecer; a:
bern da causa,
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Art. 276. Feitas as.di1igncias que tiverem
side iiesse lance requridas 	 dcterminadas, pro-

an, interrogatorin de ro, a quern o jui
iari as pergontas sui ts e sornente ellas:

(7) Qiial o soii iiornc, naturalidade, edade, es-
taclo, pi ' fisño o esickinc.ia .-' 	 /

'Si c(uer f zer'cjualquc'r I allegaçiiooral oil
per escripto a heni da sua defesa . 	 41,	 :,t

Art. 277. As 1 respotas do r& serão.escri-
ptas je10 ('scrivao. rlll)I'Radas I em.todas as sua.s
fullias iwln juiz. por et assi.rnadas 'C em segui
tia p€!' nn leiiiis (10 flS li•r.e oniendar Si 'qnizor :'

' !ii() S(OIl,CI' oii ii purler ecreVeOiit
nito rjiiizr assinar, fai-e . á coiistr do' terhio'
essa circurn4anc'ia e' seri 'cntfi 0' interrogatorio'
assi niacin por duas testr'flmnluK que'.tiverem as-
siSti(16 an acto.' 

Pniagrnho iinii'o. Si o ro ffr mennr 'on in-'
ter(iicto; eu curnclor (love estar iresite 'an in-
teroatóriO,'qu' pociora ie'ctificar. etambem 0 as-
sigharft:''' 	 ' ' 	 :. 	

•''''''•'' 	 .

	

11
Art 278 N intei i ogatoi 10 0 j	 tem.o di-

reit ' cie 11eiecei q'uiiesquer clocumen1o' 0 J stifi-
eacoes para (IUC s0jtm ajirnhc1os no processo
a.precjaclos ('OJif(rflI(' 0' S1.1 fli01'?Cifl]0flt0

Si allegar . com f fiintlanienfo' a iiocessidade 'do'
nrn76 pkira isso, ser-lhe-ã coricecliclo o de:tres' clias
impr ing iveis .

'Arf 279 Do docUnu iith e u4ificiciios ciue
o FOl) entii'o of i(:r('c'r'r tc'rao vista :Lparlellixosa
o o •nunitrio uhli'1o' ih 'dö'trs' dias .

.1	 ' 	 I I . 	'	 'I 	 , ' . 	 T	 : I' 	 ' 	 ' '	 %) I
Art. 280. 0 proceso da fbrthco cia ,culpa,

aera encerradocorn o despacho de pronuncia ou
impi ounci' dlfnti() (10 pi /o do 20 chi quando
o r	 1 iver 	 I'050' C dentr ' do oU 'dia 	 (1uando.......................Ssolto.

Paragrapiio .unico. Si .iior accurnulo de servi-
Co ououtrc) mqtivo (IC lorca major. a foi'rnação.da
culpa iiau pudel' 5(1' c'ncerracla (10.ntro detes pra.
zos. o ju ix ará c-mstar dos autos os motivos da
denier . ..Deses motives. . tornara . conhoc'iniento a
jurisdiccao superioL' quaiido tiver dc julgar .0 re-
curse trovideiiciarã para qou so tome eCléctiva
do IU 01(10 corn i lei 'i 1 e'ponsabilid ide do )7
quando haja por improcedente a escusa., ' ,. -
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SEC cAO IIedireito . naséde da comarca e pelos juizes n'iuni-
clpaes ( nos termos annexos

a ''ronunca ampronunca ou absolvzção sum	 - Art 285 No caso de mpronuncia, o reo, si
mctrict 	 estiver preso porque o fôra em flagrante, ou pre-

ventivamente por depacho do juii, sera immedia-
Art 281 Findos Os teimos ordinatorios, se- 	 tamente posto em liberdade

räo os autos conclusos ao juiz para proferir a sua 	 Paragrapho unico. Todavia, si 0 despacho de
decisão. 	 . 	 impronuncia, for do juiz municipal, e tratar-se de

Paragrapho unico. Si- o. juiz vrificar, que 	 crime inafiancavel,.esse effeito so' se produzirá de-

	

existem no summarionullidades ou irregularida-. 	 . 	 P01S de confirmada a impronuncia pelo juiz de di-

	

des a sanar, ou que é mister esciarecer crtis cii-_ 	 reito no julgamento do recurso necessario.

	

cumstanciaS relativas ao crime oi aos criminOsOS, 	 Art. 286. 0 despacho de impronuncia näo

	

mandará a requerimento do minlsteri9, publico, 	 produz cousa julgada, podendo ser iñtentada ou-

	

da par te, ou ex-officio, que se façam as dihgen- 	 tra acçäo emquanto o crime não prescrever, desde
cias necessarias para esses fins. 	 que appareçam novas provas.

	

Art. 282.. Si estiver provado o crime e exis- 	 Art. 287. Nos crimes de accão publica, si

	

tirem, pelo menos, indicios vehementes da auto- 	 rias provis do summario 1 esultar 0 reconhecimen-

	

na ou cumphcidade arguidas, o juiz declarara por 	 to de que são culpados outios individuos não corn-

	

seu despacho nos autos que julga procedentea 	 prehendidos na queixa, denuncia ou poitaria mi-

	

queixa, denuncia ou a portaria, mnicial, ,especiii-. 	 cml, o juiz, ao proferir a decisäo do proñuncia ou

	

cando o artigo de lei em que esta o dehncjuente in- 	 näo pronuncia; ordenará que os autos voltem

	

curso e, no caso de co-autoria ou cumpicidade a 	 ministermo publico OU a parte qUeixosa, para addi-
fórma de partmcmpacão de cada urn dos reos no 	 tamento da peca mnicial do processo e demais di-
cto criminoso 	 ligencias do summarmo

	

No mesmo despacho sujeitará. o delinquente a 	 At 288. 0 'juiz da formaçãd da culpa ab

	

prisäo nos casos em que esta tern logar, e sempre 	 solverá logo o réo quando do processo resu1tar-pro

	

a li,vramento, e. si o crime for afiancavel declara- 	 va plena de alguma justificativä ou dirjmerite da
rá o valor da fiança. 	 — 	 crimiñalidade (artigos 27, 32, 	 1.0 € 2.° e 35 do

	

Art. 283..QuandO o juiz nao obtenha pleno 	 Cod: Pen.) 	 .	 .

	

conhecimento do delicto ou indicios vehementes de 	 § 1 	 Absolvido neste caso o reo, o juiz re-

	

quem seja 'o delinquehte,. julgara por, seu despa- 	 eoi'rérá ex-officio,e suspensivamente para a ju%1 .

	

cho improcedente a queixa, a denuncia ou o pro 	 risdiccao superior. 	 , ., . 	 .
cedimento ex-off wio 	§ 2.0 Si esse recurso necessario for mntem pos-

	

Art 284 No caso de pronuiicia por crime 	 to para 0 jumz de diremto, este, a seu turno, appe1-

	

mnafiançavel, expedir-se-a logo mandado de pri 	 lard em-officio e suspenbivamente da sentenca ab-

	

são' contra o reo ou sera este recommendado na 	 solutoria que profenr.
prisão em que se achar. 	 § 3•0 A sentença de absolviçâo confirmada,

§

	

1.o Si no caso f 6 admissivel fiança, 0	 nesse ca So, pelo Tribunal da Relaço procluzira o

	

mandado de prmsão so se pasara, corn a deelara- 	 effemto de cousa julgada

	

çmo 'orstante do art 101 n 4 0, depoms de confir- 	 Art 289 Do despacho de pronuncia ou mm-

	

mada a pronuncia pela jurmsdmcção superior ou de- 	 pronuncw, dado pelos jumzes muflmcmpaes, ' havera
pok de findo o prazo para o recurso voluntarmo 	 recurso necessarmo para os juizes de dmreito Esse

	

§ 2 0 Logo que passar em jugado o despacho 	 recursosubmra depois de fmndo 0 prazo del 5, dias

	

de pronuncia será lançadb o nonie do réo no rol 	 que se contar da mntimaçao daquelle despacho as

	

dos culpados, em lmvro para esse fmm destinado, 0	 paites Dentro desse prazo a partes poderao aira-

	

qual será aberto, nurnêradO ' é rubricadô pelo juiz 	 zoar e juntar.documentos.
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-1 £ L

rntirnacão sera feita peSoalfiieflte ao réâ prso, e
átécd e1li 	 ös vèiificãt ficará sütado 0

gi%ssodacaUSa 	
S

Si , b; 	 äfiri.TeV edös autos
constar por qualquer thaflëi?à tie óréo se ãehà
âusñte OU foragido, .à ifitimacäO 1 .the será feita
liela-fóthia detérthiñadai nO. artigo 54 •
-.h Art v 290 - E' vO'dádo tA Cpakte , queiX0Sa ou 80
-thinithFiO 5ub1ido urecorrei do despacho de pro-
nuncia si proferido de accordo .com o dido.. nos
"tog"'

AthJLOUt ii
Do preparo dos p . tkessoS trã. 6 5 jsulaafliefltO'

291,1Logo,quq passaer , j.üjiap.á. pro-
nunc1a mandara0j)U1z que se dê vista dos autos
.ao ,rniiilsteriO,PUcP: para que,, no prazo do, trés
dia, offereca ohbelIo accusatOrlO sse piö p0;

0 sr.,prOrOgad0 por, mais 48 hóras quaiido a
affluencia de negocios 6 exigir. 	 C	 L.

- At.292.S1 for particular oaccus dor,, seth
notificado para apresentar oilibiO dentrode 24
horas que correrãO .da t assigflacäO em audiencia,
sob penadeIncame 0, 	 "

§ 1 ° Não vmdo 0 accusadoi corn seuhbello
no termo assignado, ojqio,h?y4 porianca4q.

§ 2.° Nos casos em que o lancarnento impor7
te accusaäopela justica, o. .juiz de direito no mes-
niÔ despacho rdenaiáqUe ise. dê .vjsta ao, ministe-
rio publicO para vir corn seu libellona fótrna.d

rtigO 291".". '1 	)	 ,...
)' § 	 1áiId0, pàrém;"o...crime Mi. de acção

pHväti-'dO ffëdidi' .julgar-Se-á' fèlo iaiiça
mento perernpta a accão, preeediido audiencia do

ii
fälalde 100000ã

200$000 o Prornotor de jugti jtiê' e*COdr o PT

zo è a prorogacâo estipiilad°Sn 0 -ärti-go 291 ...Essa
xhültã' Ihe' seth 'irnposta. pe'o Procurador Geral, .a
üèth afálta5 seráreômhiufliC8d 8 .1jeIo.juiz do feito;

OälnOiieárá'efltaM pionioto± ad' hw paraof-
p

itô á.ilad0"éñ
proposicOes simples e ditñCtaS deve outer

• '' l.°o Th)( c 68 app611idos do iéo ealcunhaiiôr iiie l6F'6ii1ij.ido	
•1	

'

L e\pOi. 10 cli latioc iIIi111Ob 	 Ja 	 ir.CUfli tZjfl.ja a r'a p 	 Si Eistireñ-i.- 	 3' 	 6 Pc1id de 'cOfldti'iii1ât.üô, .o gr to d't pui e o citigo dc Ici qbe a Irnpöe, deacto1 do coni o deiac ho de pronuncia " I
4."	 ' i j nji j do  ñ'iihistijb jMthJWO ôu'I 	 'I.	 ''H'''U''J / 	 ''JIJ 	 JJdo ( I tici xoso 01.1 scu a(lVoj,'ado.
AFt' 295.. :o'nu o lTheui6oen'ei. a iiFesen_'ta'dO q uaesquei cloeunlelltØs qué' inthrésarén-! (accuac'jjo e requeridas quaesquer di1ij,o jjCjas quo

	

'forth utei a 	 ' . 

	

Ait: 296. 	 'm10 oe sCr ariiIexdo o ió1
s tCstelnulihas dü' fdrina'äo ' dà ,, cül69

pá, e,alOm0flItflitei' juJ'1ièo'6j 	 &isadou' par-

	

tfculäj• 'offeié 	 Oiitjs si' fôi' mister réforcar ou' '' ' ' 	 ,' • •.,.. r.......-complefar . a
Art. 297 ' Offercjdo o,Jibelfo, quanclo 0 nAofOr 66-10.ifljst-ejjo publjco, 	 stee se clara- vistapor 24 horag iaia dizer 1 si se confornia corn elleC, cso c ii to coiiloi me, addital_o, ou recti1icaI

caso coubeF. 	 . 	 ..
Art. 298. 0 libcflo quenaD COntiver os requl.

sitos n1dncional nos artigos 294 e 296 não será
reechO0; .rnanc1ar o , juiz reformal_o impondo aoSigriafarj a mu Ita de 20 000 a 608000,. 	 jParagi'ttp10 unico. Sio signatarjo for o Pro-motor do Justic'a sent a multa imposta pelo Pro-

	

curador Geral. 	 ,	 SArt. 299. Reebjdo •
 o libello por despacho dojuiz, o escrjväo dará uma, copia

m	 delle,- do addita-ent si houver, dos - documentos e do rOI de tes-temunhas que o acompanharem, ao réo preso e ao
dcuj-ädO j âppãrècer'th parao r cb'e,r èiiñd& enpje- réëibo' que j1iñtráaos auto' 'T- )' ' 	 '	 \'J,'

-' 	 1	
na3tiizer esei"ré âssigár 6 Q, Sera ëst'é Tdàdoäigijädô' 	 fcigotjjor alguem qué' teiihaàs-itide a htië ë - tpOd 	 teéthü hâs"pjéj 2

	

ëias, 'Tftificd 	 'ciikAO 8 4ÜÔ hojji'cj..!rido. 	 •	 .'IIijo,h J$) 	 3J 't'-	 -rntm'i
I--i . 	.	 t'ret eror , deve" se- 	 ,	 81FI1 	 , 	 ")h 	 ,.0., 	 _,,	 .dada -a seu - 'curador outra cop . corn as memaa. • ti	 ., VU
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Art. 300. A copia do libello e de .eus anne-
oserá ehtrgu ao réo pelo menos, tres dias

antes do julgamento.
Art. 301. Dentro desse prazo, poderá o réo

offerecer contiariedade escripta 6,.a el1aañfleXar
o" r6  das respectivas testemunhas que devam de-
'pôr na essão do julgameñto, assim co-moos docu-
mentos que tiver, requerendo as diligencias que en-
tendei conveñientés a bu .a defesa.

Art. 302. Ao réo ou a seu advogado, si qual-
quer de11es o requerer," seradada vista dos autos
cm cartorio.

• Art. 303. Findo ó prazo para a contraiieda-
de, o escrivãO fará os autos conclusos ao juiz.

Art. 304. Si o. juiz encontrar no processo
qualqur nullidade posterior a pronunçia, manda-
rá preencher ou rectificar as formalidades omitti-
dás ou viciãdas, e resolverá sobre as diligencias re-
queridas no libello e na contrariedade

• Art 305. Os prOmotores de jüstiça deveräo
examinar cuidadosam6te e corn a maior antece-
'dencia 'posiel todos os processoS emque a Justi-
ça for parte aiim de requerer em tempo que so
proceda 'as diligencias e se procurern os documen-
tos quo possarn ser necessarios para sustentar a
äccusacãO.

?aragrapho unico. Para esse firn podeãO r-
q!ierer vista dos autos, que o juiz Res defeFirá
por prãzo breve, sem prejuizo da defesa

CAPITTJLO III

Do julgctm&Yto dos crimes communs dci competen-
cia dos juius , de direito

, Art. 306. Satisfeitas as formalidades e cum
rida as dilig ncias que porventura tenham sido

oidèndas, márcará o juiz, por despacho nos au-
tos, dia para o j ulgarnento e mandarã citar o réo
i estive afiancado, ou Si for o crime afiancavel
ob pena de' revelia, e notificar, o , ministeriO publi-

co, ou ó ace usador particular, a este sob pen do
lancamentO, o auxiliar da accusacãO, si houvr, ,e
as'testemunhas sob pena de desobedienCa.

§ 1.0 A citaçäo do -ro, se . fará, conforme as
circurnstflCaS, por algum dos modos rnn&na
dosno artigo'44.

0. réo preso será logo notifjcado: n cadeia do dia eiñ que se rea1izar
gamento 	 a audiencia do ju-	 .	 .

-, § 8°' Para. a intimaço das testemunh' que
e'stiverm em lOgâr cert, fóra dO' terr jtorjo da jirisdicçao 'do juiz, eicpedjl'seá carta precàtórj'

a an eèédencja hécessai'ja pãra' ser' piOvéit'samente cumprida, certi.fjgand. 	 crivä Iic'autos 9. thada expedjço' Todavia, si a prcatorjanãoi for devol.vfda em tencpci, ser4, nAo obtproeso ievado a julgarneno
0 'sèhâ juntaá sempr 	 ãUtockdG 'dO re'gjstr post&.
Art. 307. No dia designà para OuIgarnnt.J. 'I fla fñatcãda,

o	 preseflt 	 fiuthite rj o ' puJ5)jeo jiiz, aberta a audiencia ao toque da cam pajnhañiandatá apregoar as iiaités. e testemunhas
'Art. 308,Si. o réo' on o accusador ou aniboiio Comparecerej por motivo .JUStificado, o juigamento •ser adiado ,para uma outra

em dia que o j uiz desi-gnar,
Art.. 309 .. A falta de-, comparecim0 0 do r'éosendo ifliustificada, o stijejtar' a' pën'a do' reveij.

isto e, a deciso- pela prova dos auto's- sem -mais
s'er ouvjdo, sendo o crime afianavel, ou, sendo in-,affancaveL, no caso excepejoflal de que trata o' pa-ragiapho unico deste artigo..

- Paragrapo Unico.' Näo será julga'do c rig-o,'estando ausente ou em logar não' sabid& no cri-mes inafianca'veis, salvo si tiver obtido habeas
co'ius depois de pronunciado, caso em que . serI.ci'tád'o para julgameno nos ternos do artig306 § 10.

Art. 31-0. A falta irijustjujcada do autor o
sujeitará a perda do dirsito de contjnuar a cduSa
ção,.a qual ficará' Por este facto p'erempta si o cri-the or. do' acção privatj,va do offendMo,

A disj)osiçäd d'êste ar -igo 86 gtnirdr a-liciqu'e se Voriff - iqu6 cot'.a falia do autot a reeiiai d6

Art. 311. Nos crimes em que caiba deftthié!, 'dàdá a hp'othee' • prevista no Artigo prece-dbñte, a ac'euaçao será devolvida 
ao thiniste"rjo"piblicó.

k 	 '



Art. 312. Ab julgamèntô da peremPcão da
aëço, quando tènha logar, deve sempre preceder
audiencia do Prornotor de Justiça. 	 -

Art., 313 Si as testemunhas nào comparece-
rem, o juiz poderá adiar o julgamento para outra.
audiencia, a requerimento da parte ou do ministe-,
rio publico. Neste caso, dará as providencias para.
que ellas não faltern segunda vez.

Art. 314. Aberta a audiencia e apregoadas
as partes, presentes o accusador, o ministeriO Pu-
blico, o juiz perguntará ao réo o seu nome e eda-,
de e si tern advogado; dar-lhe-á curador si fôrme-
nor e ainda , não tiver, e si for major sem defen-..
sor, the dará urn do SeU auditorio.

At. 15. Em seguidao juiz procederá abin-
terogatoiO do réo pela maneira indicada no ar-i
tigo 276, mandaido reduzir a escripto as respos-,
ta, nos termos do artigo 277.

Si houver dois ou mais réos, Os jnterrogatoriOs
se farão separadarnente, de modo que uns riäo 01-

cam as respostas dos outroS.
Art. 316. TerminadO O interrogatOrio, será

dada a paiavra ao accusador ou ao ministeriO pu-
blico para sustentar o libello.

Art. 317. Depois d6 acto da accUsacão, as
testemunhaS do libello (as quaes devern estar re- ,
coihidas em logar de bnde näo' possarn ouvir os
debates nem as respostas ürnas das outras) s.eräo
inquiridàs dirèctanleflte pelo accusador e em segui-
da reinquiridas pelo accusado.

i.o Os depoimentos das testemunhas que'
ainda näo hajam sido inquiridas na causa, serão
i'eduzidos a escripto.

§ 2.° Os das que houverern deposto em ou-
tros moméntos do procesO, sÔ 6 serào si contive-
rem alguma innovacão substancial

Art. 318. Findas as inquiricôeS, o advógado
do réo desenvolverá a defesa, contestando directa-
mente o lihello ou articulando factos e circumstafl-
cias que, segundo a lei; dirimem a criminalidade,-
justifiquem o crime, isentem da pena ou a atte-
nuein .-Art. 319. Em seguida, sobre a materia da de-
fésa, serão inquiridas as testemunhas do réo,.pri
Meiramente pelo defensor, depois pelo accusador,
sendo os depuimentos reduzidos a escriptb,. sIvd

Si 'as partes o dispensar 	 'é ão juiz párecej, es cu_ 'sadä essa caute1a.
,Art - 320. 0 acCusador e 'o -acicusado podérãorespect.j-vamente replicar e treplicar'e pedir , a re-pergunta - e acareaço -de testemunhas 	 - - - -- --. -Art. 321..- 0 prazo, tanto para :a accuaçao :corno para a defesa, será de 40 minutbs prorogavejpor mais: 20 aó criterjo do juiz; para a replica e

treplica -será de 30'rninutos improrogav0j5
- Art. 322. Finda a discussAo oral, serã o Os- autos conclusos ao juiz para a sentença definitjva-:

quo. déve -ser dada' dentro de Oito- dias e publicada:em audiencja 
TITULO II

Do juigan dos crimes comrnun eio jury

CAJITULO J,
Dos-acos preparatorios cia sesãO ..

SECcAO1a
Da.:eon.vocacao do 1uy , edo sorteiO - dos Iuados

Art. , 323 Quando Q juiz de direito hover deCOflvocar o Jury, procedera previamente e na presnça dos outros dois clavicularjos da urna gera)aO sorteio dos 28 jurados que têni de servlr na
1 11sessao. 	 .	 ,

Paragraph0 unieo. -Os jurados que houvereComparecjdo nAo servjrAo em ôutr sessão em.
quanto nto tiverem servido todos o ali&tados

Art. 324. 0 sortejo deerá ser feito a portasabértas e por urn menor, riavrandbse',, de-tudo oque occorrer, termo escripto pelo escrivAo 
flo liVI-Opara ..esse. fim destinado, especifjcando , osrmes e os districtos da residencia dos 	 juradosAs

Serão fechadasia 	 eui ur-Separada 	 .:j' 	 0.'; 	
---_-; 	 -.Art. 325. No termos que fläô: fbrem sédë de2

coniar, O.jUizde chreitopoderá.iflcumbjra jui7ies rnunicipaes o SOrteiodosjuradoa 	 : -Art 326 0 juiz de direito, na secie d a.% 'o-marcas de prlmejra entrancia, e os 	 mJuzes un1cpaes, onde os houver, annunciarAo logo po edi-aesaconvocacaodo Jury, co rn ,dee1araçao do diad ; -u - tiveem 	 paia 6 o0nteôL
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d.aesA cen4dan10 norneadam€flte os 28' jurA-
dos sorteados a comparecer e lembrando-ihes ue
1iAo de sei'v ir durazte toda a sesso sob, as penas
da Ie si fa1tarem-; be  como expedi-rão os. corn-
petentes man dados, e requisicôeS 

Para, serem inti-
macies pessoalmente oa mesos j.urados, os réos,
as.testernunhas e interessados.

Paragrapho unico.. Os editaes do que'se tra-
ta sero affixados no logar do costume e pub1i:
cados, péla imprensa onde houver, e além. disso,
remettIdoa corn os mandados de intimacãO aos Jul-
zefl . dc paz Para fazel-os publicar e cumprir ern.
seus districtos.

Art. 327. Para a notificacão das testemu-
iihas residentes fóra do termo proceder-Se .á come
detrrnna o artigo 306 § 3, devexldo-Se appiicar
a sanccão estabelecida pelo artigo 242 as desobe-
dientes, residenteS iio térmo cia culpa.

Art.. 328. A's autoridades competflteS re-
quisitará o juiz o compareCimeflto dos funccioTia-
rios publicos em exercicio, quando sorteados para
0 jury.

Art. 329. Dos editaes, de que trata o artigo
32, juntar-se-á copia a cada urn dos processOS que
tenham de ser juigados na . sessão. Juntar-Se-ãO)
egualmente os mandados cumpridos corn as respe-
ctivas- certidôes é os certificados . postaes de preca-
thrias; de editaes e mandado.

sE'ccAOr
Das wtificacôe'8 e das multas'

'Art. 30. Oa juizes d,e. paz, recebendo os edi
tae mandar.Q publicalos, e. expedir oa. necessa'1
ris rnan&ads para a notif'icacão. dos' j ura'dos d-:)- .s;

 ditrictOs:.
§ 1.0 , Os mandados serão remettidoS cm a

certidão das notificacöes ao juiz eompeteflte ate ao
c1uimto'dia anterior ao da sessäo.'

§ 
2. A notificacãO do jurado' corIsiderar-:

se-a feita sempre que pelo official de justi'ça the'
f6r, entregue na casa dc resid'enia, não estando
ell'e fOra do muni 'cipio, o que o official certificará.

§ 
3.° O jurado . que . f'altar apes a, notificacão

jQorre na multa. d'e 0Q00 a 50.0.0O re1àtiara 

ftiente .a eada dia de aüsencja. Em
correrá o jurado que, tendo comparecido, se reti
rar scm licença do juiz, antes de ultimados os tra.
bathos do dia ou for omisso no desempenho das
obrigacaes quo Hie atribue a id.

Art. . 331. 0 jurado que,. tendo sido .intirna
do, deixar de comparecer por moiestja grave em'
proprjo ou em pessoa de sua familia, será dispenaa,.
do, si o requerer, mediante attestado medico ou de
phar.rnaceutjco onde não houver aquelle.

Paragrapho Uflico. Sempre que o attestado dé
moiestja for insufficiente, o juiz que tiver dc apre-cial-o, poderá exigir novo exame por medico qué
designar, eu justificacAo conformé fOr o caso.

Art. 332. 0 medico ou a autoridade que attes
tar falsa molestia e o jurado que da falsidade tirar proyeito ficarão sujeitos as penas commina-das pelos artigos 28 e 29, paragrapho Unico do de-
creto n. 4.780, de 27 de dezembro de 1923.

Art. 333. Da imposicäo de multas polo Pre-sidente do Tribunal haverá recurso voluntarjo Pa.'
ra o Presidente da Reiaçao;

0 recurso será interposto dentro -de cinco dias,contados do encerramento da sesãO.
_§_ 1.. Findo o prazo do Iecurso, ou näo provi..

do este,, o presidente do Tribunal fará lanar em
ivro proprio os nomes dos jurados muitados e as

res.pectivas multas, ordenarido que désse lança-
rien,to se extrais copia Para u collector estaduai
aiim de que este, feita a inscripção da divida,' ex-
Deca, em acto continuo, ao promotor de justiça'aa
.certidOes competentes Para a execucâo fiscal.

§ 2 0  As certidOes serão passadas e- subscrir
ptas pelo escrivão da collectoria, per qualquer
auxiliar da rnesma repartiçao ou outro, funcciona-
rio fiscal, devendo ser assignados p.elo. collector ou
quem suas vezes fizer.

SEC cAO III

Da intallaçdo das S€SSöcS

Art. 334:• No dia desig.iiado Para a ' rsuniã'ó,
aciano-s presentes o presidente do Tribunal, o
escrivo, os jurados, o m istério.,pbJjco; .a.p-
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teacüsadora sj;hcuver, prineipiará: 	 pe10
toque4aCamPa111

Art. 335-. Em seguida o presidente do. TribU-
ial- abrirá a -urna das 28 cedulas e verificándO pu-
blicarnente que todas alli se acharn, as recolherk
novamente e ordenará ao. escrivão que . proceda

iamada dos: j urados para verificar si Os ha pre-;
entes em numero legal. 	 -
- Art. 336. Feita a chamada, serão multados,.

de accordo corn o art. 330 Os jurados que falta-
rem e näo tenharn obtido dispensa, e estando pre-
sent6s'21 pelo menos, declarará o j uiz installada.
a5ssao. - 	 -Art., 337 Si houverem porem cornparecido
menos de 21 far-se-a publicamente o sorteio do
tantos supplentes quantos forem os jurados quo
tiverem faltado. Outro tantci se fará si depois , de
installada a sessão, no decurso desta, succeder quo
no haja numero legal. 	 -

Art. B38. As cedulas serão extrahidas, pôi
urn menol e os sorteados inscriptos, segun-
do ordérido sortejarnento 11a acta da sessäb 0'

immediatamente notificados pai a comparecer a
indadc$ -do j uiz de direito. 	 I -'

Art 339 Os jurados supplentes, depois do
,cómparecêrem, so serão excluidos pela presenca
'dos  primeiros sorteados si estes comparecerem no
mestho dia. Quando pois aconteca apresentarem
se estes em dia posterior, de maneira que 0' nu-
:'c° de jurados presentes e promptos exceda dè
28, seräo excluidos, não os supplenteS, mas esses

'rirneiroS sorteadOs que näo se apresentaram em
tempo, cujos nomes não deixarão por -esse tardio
eompareëiiT1ent0 de s&lancados novamente na

urna 	 -
: Art. MO. Quando esgotada a urna dos sup

plentes, não puder installar-Se ou continuar a ses-
si%o do jury, o juiz de direito, convocando os ou
tros dois clavicularioS da urna geral, procederá ao
sorteio de tantos quantos faltarem para comple-
tar o numero da lista da sessäo.

§ 1.0 Durante o sorteio . estarã presente a
lista geral de jurados afim de serem . chamadoS so-
inente' os que residirem em distancia menor 'deSO
-kilOmtrOs, e sO' na faltâ abcluta destes,- sel=o-io

	

QS -qu -reiir 	 ais'-1onge-.---------' - 	 -

- 2. 1 Mencionar-se-ão na acta - da sessâo to
dos os jurados sorteados, ainda aquelles que, por
:morarem além do raio de 30 kilometros, no te-
nham sido aprovejtados, devendo, outrosim, tOflS-
tar delia a deliheraçao do juiza respeito dos refu-
gauos e os motivos por que 0 foram.

§ 3•0• Os supplentes nao poderAo ser de novo
-chamados depois de esgottada a urna respeetiva
sinAo quando houverem servido os jurados a, que
se referern Os paragraphos anteriores
- •Art. 341. Conciujdo esse sorteio subsi-
:diario, poderá o juiz, afim de dar logar a intima.
-cäo dos sorteados, marcar novo dia para areü-
niAo do jury, mandando publicar por editaI,asua

-data sem dependencia de novas intimacoe's As-par-
Us e testemunhas.

Paragrapho unico. 0 adiamento não excede-
-rá de tres dias si no sorteio dos jurados se tiver p0-
dido guardar o limite de distan'cia estatuido no § 1.
'do artigo 340. No caso contrario e liito extendej-o
'ate oitd dias.

Art. 342, Si ainda essa diligencia fOr- balda-
dapor näo comparecerem no dia aprazadoura-
'dos em numero bastante, o juiz imporá aos que
faltarem sem causa justificada a -multa corTespon_
'dente aos 15 dias da duraçao legal da sessão du
aos que restarem para Os cornpleta'r, e convocará
nova.'' 	 -

Art. 343. Logo que se verificar numero le-
-gãl,o juiz abrirá a sessão e depoTs de resolver so-
bre as multas e escusas, procederá na fórma de-
terminada nos artigos seguintes'.

Quando, porém, depois de meia hora deespe-
- ra; o quorum legal não se complete, 0 ' :juiz,- anñun-
ciando as multas impostas e as 'escusas -attendidas,
'levantará a sessão marcando para- sua cont'inuaçao
o dia seguinte Si não for domingo,

SECcAOIV

Da apresentaçao dos processos ao jurij
Art. 344 Formado o Tribunal, o juiz de di.

-re-i-to, si houver sido o preparador dos processes
para o julgamento, mandará que o escrivcj leia., a
lista dosque vão -ser' submettidos ao conl-iecimen-
to do jury ia asentada,



At r 	 Si ô preparador ti ver sidô ô uiz
muniipiA, seth este convjdado a apresta.r
ProcessO preparadt)S paia o jury. Paraeste fi
nève o -mesmo j Aiz coinparecer - pesnairnM1t- ac
Tribunal. E näo so no dia da installacäO, como
nos dias posterior-es, emquaiito chuar- a sessã,
dèvë aquelle juiz apresentar os processos qe for
prepar-andO, os quaes, corn a cert-idão da aprsei-
taçäö,- serão autuados e conclusos- ao Presidente
do Tribunal. 	 -

Art. 346. 0 juizde direito, quarido The de-
-parar nos autos apresentados polo juiz• rnuniip.ai
-qualquer nullidade ou falta de esclarecitflemto, Si, .0

crime for daquelles em que caiba accäo pblta,
thidará proceder, a requerirnentO do prQrnOtO

ou ex-officio, as diligenciaS necessariaS para•e-
parar oti preencher a falta. Procederá do mesmO
-todo, mas a requerirnefltoda parte q.üandô oeri-
me f-Or de ac privativa dn. offendido.

Art 34L Si verificar que ocrime no é da
conipetencia do Tribunal, rnandará por depahP
-tiós áut6s, clue o processo séja renetticIQ aç juiz
r.on.petente.Art. 348. Récebidos do jui municipal.
- processos, o Presidente do Tribunal, si os
tlevidameflté preparactOS inandar por despacho
nos autos qu& sejam suIrnetti40S a juigaeflt0flO
dia que ihes couber segundo a tabella de que -t-rat
0 artigo 350.Art. 349. Salvo por motivo .de interesSepa-
blico, a requerirnento do Promotor, näo per-
mittido alterar a ordem do julgameflto que a th-
beIa estabelecer e será determinada

1.° pela preferencia dos réos presQ aos
ançados on soltos;

2.° entre os réos presoS, pela antiUidi
priSãO 	 -3•0 sendo contemPoraneas as prisOes, pela
prioridade da pronuncia, prevalecendo tambem
essa prioridade entre os réos afiancados e soltos.

Art. 30. De conformidade corn esses crite-
-rios deve ser organizacla a tbe lia, que será affi-
xada a porta do Tribunal.. -. 	- - -

Art. 351. Q réo-, Si tiver adyogadO . coisiitUj-
do e este por qualquer clrcumstaflC no fr pr.-
sente ou nâo puder assumir a defes ser J u10
pa primeira reunIO que f Or coiwocada 	 -- - -

411
-	

SEccov 	 -

Dà -1 orrnaçdo do cQnselho, dos debates e do
-' -	 ulgment 	 : -

- Art. 352. Depois die esjabelecida e annuncia-
da a ordem dos julgamentos, mandará o Presiclen-
tedo Tribunal que 0 escrivão faca a cliamada, sob
pregão, das partes e testemunhas do -processo que
tiver- de ser julgado no dia. 	 -

• Paragrapho unico; A chamada será repetida
polo porteiro em alta voz a porta do Tribunal e

- ass irn o hve-r cumprido dará certidão que se
juntará- aos autos.

H Art-: 353. Si - 0 réo, o accusador ou - ambos
nao acudirern ao prego mas- justificarem aan-
sen cia, o ju-lgarnento --será ad.iado Para a reunião
crdinaia seguinte, ou- Para outro dia da inesma
ae.ssão si Se der o compareciniento das partes ep
tempo aind opportuno. 	 -	 -

rt. 354. Occorrendo a falta injustifiëada
do autor. do réo. ou de mhos. observar-se-á. como
no :caso ouber, o que está determinaclo pejos arti-
gosf30,311e 32; -
	 -

Art. 35. As testemunhas que comparece-
rem serão recoihidas a logar de onde não possarn
ouvir os debates n 	 as respostas, umas das ou-
tras. 	 -

Art. 356.0 não comparecirnento das testé-
mthihas autoriza a adiar o julgamento par-a a sea-
são seguinte sómente quando o requeira alguma
'das, partes oujurado do conseiho, si a maioria do
jury de sentenca assirn deliberar, quando as teste-
munhas que faltarem não estejam em logar in-
cérto.

- Art 357. Aos réos menores ou incapazes:e
aoa que pa sessâo do julgamento declarem nAovr
quem -ihes faca a defesa, dará o juiz resnecti-
vamente curador ou defensor.

Art. 358. Aos advogados dos auditorios nao. 1 6sIicito, sem motivo justo, recusar scu patrocinjo
-nos-- casos I do artigo antecedente. - 	 -

Art. ' 359. Dadas as providencjas - recommen-
dádasnos artigos- precedentes, 0- juiz de direito
annunciàrá que vae proceder ao sorteo dos sete
iTésque dévem - constituir -o conseho dc sen-
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tença e leré em VaZ alta as artigos 365, 366 e 368.
Art. 360. No sorteio as cedulas serão tirada

durna, uma a urna, par urn menor e lidas emvoz
alta pelo Presidente, a medida que forem señdo
extrahidas.

Art. 361. Os jurados sortead6s que não fo-
rem recusados tornaräo logo assento e desde esse
momenta iicarãO inhibidOS de communicar-Se, ate
flue conc-luamO julgarneilto, corn qualquer pessoa
extranha ao conseiho. I'oderão todavia dirigir-Se
ao juiz sempreqUe precisarern obter delle -ou dc ou-
:trem qualquer esclarecimeflto attinente a causa.

Art. 362. 0 mesmo conseiho poderá conhecer
de mais de urn processo si as partes o appiovarefli
inthraltheflte, mas prestará novo compl:OralsSO
ou jurmento de cada vez. 	 - -

Art. 363. Entrando-Se no ëonheciflle1ito de
urn proceSso, não podèrá set interrompido ñem
rnesmo pela supervenieflcia da noite, salvo a re-
querimento da parte pr 'motivo justo.

Art. 364: Si durante -o sorteio esgotar-e a
urnada sessão em virtude das' recusacöeS, suspei-
çôes e outros impedimentoS, o juiz adiará o juiga-
mento para a proxirna reunião do jury, näo the
sendo licito recorrer a urna supplemefltar para
completar o conseiho.

Art. 365. No sorteio, a medida que norne
de cada jurado for sendo lido pelo Presidente, fa-
ro o accusado e o accusador su.as recuac . scm
as motivarem.

- -Art. 366. 0 accusado poderá recusar sete e 
accusador, depois delle, outros tantos dos que fo-
• rernsahindo a sorte. - - 	 -

Art. 367. Si as accusados forem doisou
rmais, poderão combinar suas recusacOeS; mas não
convindo nellas, ser-lheS-á perrnittida a separacãO
do :juiganieflto e neste caso cada urn poderá recur
sar ate sete.

- Par agrapho unico. Proseguir-Se-á, então, no
julgamintO do -  que tiver acceitado o jurado -a
respeito do qual Se estabeleceU' a divergeflCia entre
os accusados. - - 	 - 	 -

Art. 368. São prohibidoS- de servjr no m-
c mo -conseiho ascendenteS C descendentes,. so,gro - e
geflrQ, irirQ:e ciwhados clur-ante g•adi.

Tetes 6 .primeiro que tiver sahido a sorte é 'o que
deve ficar. 	 - - 	 - - 	 -

Art. 369. Sao, outrosim, prohibidos de sera.
 no-conseiho as jurados que tiverern tornado

jarte em anterior julgamento do mesmo reo. -
Art. 370. Formado o conselho, o primeiro

j-urado sorteado prestará em voz alta compromis
soou juramento nos seguintes termos:

"Prometto bu juro pronunciar bern e sincéra-
nente nesta causa, haver-me corn franqueza e
verdade, so tendo deante dos meus olhos Deus ea
lei e'proferir omeu votosegundo a minha consci-
encia . "- - 	 -

Paragrapho unico. A seu turno cada urn dos
jurados dirá "Assim o prornetto ou juro". 	 -

Art. 371. Tornado o comprornisso ou -ju-ra-
mento de que se iavrará termo ,assignado pelo juiz
e pelos jurados, o juiz interrogará o réo na forma
determinada pelos artigos 276 e 277.

-. Art. 372. Em seguida o escrivão lerá em: voz
alta e clara as seguintes peças do pro cessó:-	 1	 a queixa, a denuncia, ou a .portaria mi-
.cial;

2.a o corpo de delicto ou outro quaiquer au-
to de exame pericial, si liouver;

3-ft as depoimentos das testemunhas da for-mação de cuipa;
4a o interrogatorio do réo nã mesma phase

-doprocesso; -5a as docurnentos (jue se houverem ajunta-
-do aos autos;

- -6 	 o despacho de pronuncia' e decisã oas
decisöes que o houverem confirmado ou modifi -cado; 	 - 	 -

qualquer outra peca cuja leitura f'5rde6
terminada pelo Presidente do Tribunal, a reque
-rimento das partes Ou de algum jurado ou
ficlo. 	 -

Art. 373. Terminada a leitura será dada a
pa'lavra ao accusador particular ou ao Promotor
de , Justiça, o qual mostrará, lendo no Codigo ou iia
lei penal respectiva, - o artigo ea gráo da pena em
que, pelas circumstancjas, entende que 0, réo s
-acha1 incurso. Lerá o libello e desenvolverá a ac
cusaçäosegundooçlirejto e a prova dos autos.



Art. 874. Sèmpre qué a acciiaco f 6 movi
da pelo offendido, cabe ao ministeriO publico usa
da -pa1a'ra depois- delle e antes do accusado.

Art.. 375. Feita a accusacâO, as testemuiihas
della seräo intr.oduzidas na sala das sessôes, cada
uma por sua vez, e deporào, sob comprorniSS,
ou juramento acerca dos artigos do libello, inqui
rindo-as primeiramente o accusador particular ou .0
rniniste-riO p.ublico, em seguida o auxiliar da accü.
sação, e reinquirindo-as o reo Os 3ulados pode-
rão fazer as tèstemunhaS por intermedio do juiz
•de direito quaesquer perguntas' que entendarn corn
a materia daaccuSacãO.

Art. 376. Si houver depoimentosdiVer
tes npstermoS do artigo 250 o juiz procederá
.e&mo :nesse artigo se determina.

Art.. 377. ConclUidOs os depoithefltOs, que p0-
dero ser - reduzidos a escripto resumidamente, i
alguma das partes o requerer, o réo desenvolVer4
a defesa; feito o qüe, deporãO as suas testemunhas
sobre Os artigos da contrariedade ou sobre os fa-
ctos e circumstaflcias allegadas no debate oral,
-sndo inquhidas successiVafliente pelo réo, pelo
accusador particular, pelo auxiliãr da accusaçäo,
pelo prornotor de justica e pelos jurados que 0
quizereni. A's testernunhas de defesa é applicavEl
0 disositi1O do artigo 376 e a clausula deste arti'
go que permitte a reduccào dos depoinefltOS t\
fórma Escripta.

Art. 3 ,j8, 0 accusador particular ou o minis-
-.tério publico e por-ultimo oaccusado replicarãO e
treplicarãO, querendo, aos argumentOs contrariP,
.podendo requerer a reinquiricão' de algumas das
testernunhaS. 	 -§ 1.°. A discussäO oral nos julgainenths. em
.queeste Codigo a permitte não poderá ir além de 4
.horas para a accusacAO e a defesa, e de 2 horas , pa-

.ra a . replica e a treplica, divididos egualmen-
te esses prazos entre o accusador e o defensor.

§ 2'.0 . Havendo mais de urn accusaclor ou de
nrn defensor, combitiarão entre si a distribuicà.6.40
tempo,  q na falta será marcado pelo juiz, de modo
que não séjam excedidos os prazos fixados neste
'artigoArt. 379. Dürante o julgamento não e per-
mitt-ida a-prodUCä0 ou leitura de - doe.umentO quo

4'

ten* ha. sid communicado pare I 'contraria
corn a antecedencia pelo menos dc tres dias, e, s6 sw
admittiräa testemunhas quando. dadas em ról.corn
o-:libeilo ou contrariedade, ou, fóra diss:o, . quand-do
offereci das. corn scienci.a da parte contraria tres.
dias antes da sessão. 	 -	 .•

Art. 380. Durante os debates, mas sern in-
terromper a quern: estiver fallando, qualquer' .ju
rad& póde fazer as observaçoes que julgar conve-
mientes, pedir a reinquiriçao de alguma testemur
nha ou requerer que o conseiho vote so:bre. qual-
quer ponto particular do processo. 	 -

A essesrequerimentos o juiz dará a conside-
raçäo que merecerem; deverá todavia fazel-os: :ea-
crever na acta bern como 0 seu despacho para que
eanstem a todo tempo. 	 -

Art. 381. Achando-se a causa em estado dc.:
ser decidida, o juiz de direito indagará dos jura;
dos si se achani habilitados a julgar a ca'usa OU Si
precisam d mais aigum eselarecimento.

Paragra-pho unico. Si qualquer dos jurados:.
necessitar de novos esclarecimentos, 0 jU .iZ de di-
reito niandará que o escrivAo lh'oa forneça,. 0U3
os dará, elle proprio sobre questão de facto.

Art. 382. Em seguida o juiz de direito organi-
zará os quesitos que devem ser propostos ao cons
iho : de sentença e os lerá em voz aita indagando
das partes- si tern algurn - requerirnento .ou reclama-
cão a. fazer.

Art. 383. No formular Os quesitos, oj-uiz ob-
servará as seguintes regras:

l.a o prirneiro quesito versará sobre 0 fact&
principal, de conformidade corn o libello e nestës
tèrrnos: 	 -

- "O réo praticou o facto tal ?" 	 -:
- 2.a Si 0 juiz entender que algumas circum-

stancias. expostas no libello corn o facto princia1'
ño- so absolutarnente connexas ou inseparaveis
délle e que o mesmo facto póde existir ou subsiiti-r
ern taes circumstancias, deverá desdbbrar & nies.

mo quesito em tantos quantos forem necessnios,
db seguirite modo:

-	 a) "o réo praticou tal facto ?"
b) - "o réo praticou o facto corn a circunistan-

ëia tall ?"
C) "o r6or praticou o facto coin a cireu1tan-

ciaqual-
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• A cada circumstancia aggravante arft-:
culada no libello correspondrá urn quesito.

- :4. Si resultar dos debates - o - conhecimeiito
cia existencia de alguma circumstancia :aggravan-.
tenaQ articulada no libello, 0 jU1Z de direi pro-
porá tambem 0 seguinte quesito:

'Dos: debates rësultou a certeza de que a iéo
pr4icou o' facto corn tal .circumstaneia ?"

5.a Si os pontos de acdusacão forem- diversos.
GU Si houver mais de urn criminoso, o juizproporá
acerca de cada urn defles, em series ctistiicts, os
quesitos que forem necessarios.

:6. 11 Si o réo apresentar na sua contrarieda-
deou allegar. nos debates ou em qualquer phase do
processo facto que a lei qualifique como justifica-
tiva ou dirimente, ou que importe na desclassifica-
cb do crime, o juiz proporá o quesito correspon-
dente

7'a Logo após os quesitos relativos ao facto
principal, o juiz proporá os da defesa, seguindo-se
os referentes as circurnstancias aggravantes.

ga 0 juiz proporá sempre urn quesito sobre
a; existencia de .circumstancias atténuantes, C: in..;
dagará . quaes sej am ellas. 	 -
- Art. 384. Os quesitos devem ser redigido
em proposicöes simples e distinctas de nianeira-
que sobre cada uma dellas a resposta possa. ser
perernptorla, dada. pela formula, "sim" ou
sem restricçöes e sern o menor equivoco o'iam-
phibplogia. 	 •	 -	 -

Art. 385. 0 juiz, depois de lê.r em voz alta.
quesitos e decidir os requerimentos ou recla-

iaçöes que sobre elles as partes fizeveni, far sa-
hir da sala todas as pessoas extranhas ao juizo,:.
nella permanec.endo, a portas .fechadas, corn os ju-
ados do conseiho, o escriväo, as .partes e seus ad-

vogados e o auxiliar da accusação. 	 .
Art. 386. Aos jurados, na sala-das dclibera-

çôes; é permittido exaniinar os autos e pedir .• ao
juiz. novos eselarecimentos sobre as quéstóos, 'do.
direi.to que .se relacionem com o facto. em julga-
mento, sem de qualquei fórma ficãrern obrigádQs
as opiniöes por elernanifestadas.. 	 -.

-Art. 387. Em seguida submetterá o .juiz a
votacâo cada urn d6s quesitos na ordém em que es,
tiverem. formulados, salvo. os que ficarem pieji-
.icados pelas resposta .aias ao g änteriores.,

All
-At:388. 'A'niedjdà quo os fôi' $ubmetteudo-a votos, o juiz os explicará, urn a,-um, em sua si--

gnificaçao e correlaçoes, sem comtudo emittir a
sua opinião.. . 	 . •	 -
• . Art. 389. Al votaçao srá;por sciutinio so-

creto, por rneio de espheras brancas e pretas, .sen
doaos jurados distribujda urna esphera de cada,
côr, significando a branca o voto negatiyo e a
preta o affirmatjvo, qualquer que seja a natureza,
do quesito. 	 • 	 -

• Art. 390. Terminada a votação, o juiz abrin-
do a urna, retirará ostensivarnente as :espheras e
verificando que etão assete, apurará os-votos e
proclamará -ó resultado affirmativo ou negativo,
declarando o nurnero por.que se exprimiü -a iota
çãontrm ou noutro sentido, rnostrando aosjurados
O mais circumstantes a urna e as espheras :para a
confereneja' 	 . 	 . 	 • 	 • . -

-. Paragrapho unico. Depois disso, as espheras
remanescentes em poder de cada jurado serao re-
colhjdas a urna corn as mesmas cautelas observa-
das'na votaçao. • 	 •

• Art. 391. Si o jury affirmar que existem
cumstancjas attenuantes a favor do réo, o juiz irá-
pondo em votacäo cada tima dessas circum-_1
cias-na ordem por que as menciona a lei penai,.e
quando se decidir quo existe alguma,' a fa-rá- es-b
crever.

Art. 392. Si ;eC resposta dô jury a algum dos
quesitos estiver em contradiccao corn outra ou
outras já proferidas;o juiz, depoi delexplicar aos
jurados em que consiste a contradic,cao, porá do
novo a votos os quesitos sobre que versarem as
respostas contradjctorjas • 	 . .	 -

Art. 393. 0 escriväo ira annotaiido Os iesut-?
fados do escrutinjo a medida quo o juiz os for pro-
lamando, e, terminada a votaçao, lavrará urn ter-

mo corn os quesitos e as respostas. Esse termo,,
clepois de lido e approvado, será subseripto pelo
uiJz, pelos jurados do conselho e partes

- Art. 394. Si, pelas respostas c1adas aqual-
q,uer los quesitos, ficarem prejudiados os restn-
tes, dar-sé-á logo por concluida a votáção. -.

Art. 395. As decisôes do jury. serão torna-
cas por' maloria simples do votos

Art 396 Finda a votacAo, laviado e assi.
nado'ô respectivo termo, abrii .seo as portâs d



at; rstabeëida a .d. ses-
s&, lerâ o juiz de direito em voz'alta as esposta
Was pelo conseihO e em seguida proferira a fl-
tenca, que publicará immediatam&1t

Art. 397. Si 0 juryeg2o aptO oi, air-
rnaido-O, reconhecer alguma dirimente ow j'usti
catia,- O jruiz. de direito absdlveiá o accusd0i or-'
diTatdO qile elk seja posto imrnediatathit em;
libIddG ou que se va em paz, conforie eatea
pre so ou afiancado . 	--	 -

arArt. 398. Nãd se dá' oréifl immediata
liberdade ao réo absolvido, si 0 Crme pQr,
q,ue foi accusado, tiver pena 'de pri.sãO que eja-
eguai ou excedeflte' de 20 annoS, e a deiSäO. abso-.
lutoria não houver sido unanirne.

§ 1 .0 . No caso deste artigo, si esgotado o pra-
z  de 48 horas, o ministerlO publicO ou 0: accuadQ1
particular não houverem appellado, o1 esiO
pasand6 a opetente cetidã'O, fará Os auto. im-
rnediatamete onittS0S A6 juiz, ciue man:darâ pr
logo- eM ,liberdad0 réo &solvid0

§ 2.0 . Para determiflar o jfljCiO doptaZO d
4S hccrt, jiiiz onSig1lara na 'sentenca a hoia em

hoivet pofrido..
-	 Art. 399.' Si dcisãO fôr affirthatiVa
de .dieto eodei1 	

r6o de' ccor'do corn as ré
gts' estabeleid tia- let peal.

.•

Do j7iciclente cTa fa1sidaC
Art 400 Si dulante os debates se arguir ck'

fálso 
aigum doèurneflto ou depoiifleflto corn fuhda-

inento p1auSiVel o j uiz- ex.ariiiflar a. questäo 'corn
o mawr cuidado, e depois de fazer as 1nvestiga-
ç6es que entenckr necesSarias, decidira, summaria,
e verbalmente, reconhecefldo procedente ou im-

rocedente a aiguic5.°, conforme concoiTerem ou
ii.o vehementes inthcioS da falsidade

De tudo se laviara teimO em que e decarem
a natureZ da arguicãO, seus fundafrIflt0; as

iiigeflCiaS feitas, e a decisãO proferidla. 0 tetmo
será assignado pelo jiz e part es. ' ..

'Art. '401: Julgada irn.procedeñt a,' que"stão-,.
a. causa retornrá 0 seu . curso intertOmPtd. pélö
izicidente como si nada houvera acontecido

'419

Art. 402. Si o juiz, porém, decidjr . qué con-correm indicios vehemeñtes de falsidâde, propo-
rá aos jurados na mesma occasiäo emque : lhes pro-
puzer os quesitos sobre a causa principal (artigo
387) a seguinte questäo prelimjnar: "Póde ojury pronuncjar decisäo definitj ya sobre a .causaprincipal sem attender ao depoimento tal ou a talc!ocumento, arguidos de falso ?"
- Art. 403. Os jurados examinaräo Si, no'caso
de se provar a falsidade malsinada, poderá ella
influir na 'decisäo da caua, de inaneira que essa
decisäo tenha necessaramene de ser diffe;ente
nesse ou no caso Contrario

Art. 404. Tomad a deliberacao em corn-
mum. observados os artigos 389 e seguintes, Si os
jurados resolverem neatjvamente a questao,
nada mais decjdjräo sobre a causa principal e o
juiz haverá 0 conselho por disso1vid,

Art. 405. Si, ao contrarjo, 0 jury reconhecer
q:ie as jrovas malsinadas nenhurna infiencia cx-
ercem na soluçao da causa, passará a responder as
denials questöes.

Art. 406. Em ambos os casos, o depoirnento
ou o documento que provocaram 0 ineidente, se-
rão remettjdos coin as peças da investigacao e Os
resultados obtidos ao juiz competente paLa o,pro-
cesso da falsiclade.

-' 	 SECçAO VII

Pas actas e dos seus requisitos,

Art. 407. Dc cada sessão do juigamento1a.
vrará o escrivão uma acta circumstanciada,
'que srá subscripta pelo juii de direito e pelo pro-
motor de Justiça.

Paragrapho unico. Esta acta se juntará em
original aos autos.

- Art. 408. Lavr 'ar-se-á em li'trro especial,
aberto. numerado e rubrjcado pelo juiz de direito,
üma acta- diana corn h nota circümstancjada dosactos preparatorios da formaçâo do Tribunal ate
o dia em que seja aberta sesso. Essa actaserá
assignada pela fórma prescnipta no artigo ante-
cedente.

A. C--27
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Art. 409. Na acta cia sessão do jiilgamento
(artigo 407) ser.o mencionaclos os seguintes actos
que forern occorrendo:

L a instaliação do Tribunal ao toque da
campainha e ao pregao (10 porteiro, presentes 0
juiz, jurados, e o Prornotor. de Justiça.

2.° a verificaçüo das cedulas.
3.0 a chamada dos jurados corn a thenção

dos nornes dos quo falta rem.
4•0 Os • nomes dos jurädos muitados.
5.' o nimiero do urados resentes e a rela-

çäo nominal dos auseiites, coIn a especiiicaçao.
quanto aos dispensados, dos motivos per quo o fo-
ram.

6. 0 sorteio dos dpplcntes e Os nornes.'del-
1e. nienc.ionado pela or" de-,ni da exfracção.

7.' a iCitUL'a. da SOSW, presefltt.5 ,jii rados
efli iiuinero legal, C a apreeiitaçáo dos processos
prepanidos piira o julgamento.

8." a forrnac10 da tabella dos julgainentos.
9. a cIec1araçio do proc.esso quo vae ser, jul-

gado.
10." it charnada das pares e testemunhas

desse process, o seu compareciniento ou náo it
sessao, as penas imitas ã testeniunhas quo fal-
tarérn. 	 '	 .

11." a sentcna de Ierenwcäo da aceao, si
for proieric1a.

12.0 o recolhirnc?ntO dàs testeniunhas nos
termos do artigo 317.

13.° a forrnaao do conseiho corn indicaço
dos jurados sorteados e auceitos e dos recusados
pela ac u za.m C pt'ht (.1((sa.

14. b comprom
emb 	

isso ou juramento tornado
aos mros (10 conselho.

13." a dcc traaodo que so fez o intcrruga-
twio do éo. 	 •	 .

16.o a mençäo de terem sido lid" as peeps
essenciaes do rocesso.

17.°. op debates e o nome das testemunhas
ue depuzertni depois da aceusaçao e da defesa.

18.' a decisäo do c.onselho sobre 0 adiamen-
to que qualquer das. partes 011. 05JU1tdos houve-
rem 'riqiierido por ausencia de algurna teste-

munlia.
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'' 19.° a cohsulta aos jurados sobre ánecesi-
dade de novos esciarecirnentos para bemju1garem
a causa, a resposta delles e tudO quanto oëcorrer a
este respeito. 	 ' 	 I

20.0 a 1eitura dos 'quesito e quaesquer r-
ckimaçOes . ou requerirnentos sobre elles.

21.0 a deliberação do conseiho' apOrtas fe-
chadas sob a presidencia €10 JU1Z, resentés as
partes, zeus advogados, auxiliares e -ô éscrivão.I

22., a ciec1araçao. de.haver o conselho res-
ppndjdo aos. qqeitos rootos,'-. juntajido-se.flaos
autos 0 termo respectivo (artigoa93) ..

23.? i a publicaçâo .da sentença do juiz, a por-
tas abertas, e qual 0 seu dispositivo. 	 J

24.9 a declaracäo, sob, fe do escrivão, de
que Os jurados do £oflselho não tiveramcomrnuni
cação corn •pessoa extranha, dësde o sotearnento
até:a decisäo que lhes:cornpetia..'

25.' rocurso porventura intérpostb.
quaesquer requerirnentos feitos no de-

curso da sessão ei on reiectivo despacho::
Art. 410. As r acta's'das I sessOes / p'reprato

rias eonterpo .as 'incUcaçocs constantes dos iume-
qs1 1 , 6 do artigQ precedente e mais .a de1ara;
aQ do,, flQVQ diaehora que so marcaramipara a

repniäe-.- Dessa acta seextrahirao: cdpias fpar4 se
juntarem. ao. processo ju1gado na sessão

I,

LIVRO
Dos pro cessos especiacs

',	 J	 j.,.	 _y

TITULOI'

Dos pro cessos das contravençoes, mtracpöes do
+ posturas, e dos crimes comnzuns cuja pëna nao

exceder do 6- mces do -prisdo llular .com pu
scm multa 	 -	 t - 1•

OIUQ TNIc

fórrna dQpróces, .
Art. 411 Os. processos por contravenco, in

fracçao de posturas muiicipaes on de termos do
bern viver e zegurança . ouipor crimes communs
cuja pena nAo exceder de seis mezes de pTSãQ col
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lular corn ou sem multa, teràô a seguinté fórma
summaria:

§ 1.° A queixa ou denuncia, além dos requi-
sitos do artigo 15, deverá conter:

a) as circumstancias aggravantes, si houver:
b) o pedido da condemnacäo, indicando-se,

de accordo corn o facto exposto e corn as circum-
stancias, o gráo da pena e o artigo da lei penal
que a irnpôe.

§ 2.' As testernunhas norneadas nâo seräo
menos de duas nem mais de cinco, além das in-
formantes e referidas.

§ 30 A queixa ou denuncia será instruida,
si se tratar de crime de facto permanente, corn
o auto de corpo de delicto directo e poderá vir
acompanhada de outro qualquer docurnento que
sirva de prova da infracção.

§ 4o Recebida a queixa ou denuncia, o juiz
a quem incumbir o preparo da causa, mandará
citar o delinquente para se vêr processar na pri-
meira audiencia ordinaria, precedendo o prazo
minirno de vinte e quatro horas.

§ 50 0 escrivão ou official que fizer a diii-
gencia, lerá ao delinquente a queixa ou denuncia
ou o mandado, si a citação se fizer por esse meio,
ou permittirá que elle proprio o leia, e além disso,
dar-Ihe-ã, alncf a que não seja pedida, a respectiva
contrafê.

§ 6.° 0 delinquente apregoad;, si não corn-
parecer, será processado a ievelia. Si comparecer,
o juiz ihe fará a leitura da queixa ou denuncia e
receberá a defesa oral ou por escripto corn o ról de
testemunhas ou documentos.

§ 70 Inquirirá, em seguida, surnmariamefl-
te, as testemunhas de uma e de outra parte, oh-
sérvando as regras prescriptas nos artigos 246 e
seguintes, e mandará reduzir os depoirnentos a
escripto na fórma do artigo 251.

§ 8.° Si näo puder concluir-se, numa so au-
diencia, o processo, continuar-se-á nas seguintes,
ordinarias ou não, ate que estejam concluidos os
esciarecimentos necessarios. Si em qualquer des-
tas, nâo se puder proseguir, far-se-ii constar o
adiamento do termo e o processo retornará o seu
curso na audiencia que se designar, citado o rOe
por pregãQ.

90 
Termjnada a derradejra aüdiencia, po-

deräo as partes, dentro das 24 horas se gujnte exarninar os autos em cartorjo e pfferecer as alle-
gacoes escriptas que jülgarenj Convenjentes.

0 prazo reguiare de modo que niio sejaprejudjcada a defesa e Ihe caiba sempre falar em
ultimo logar. Si houver mais de urn réo o prazoserá de 48 horas,

Na ultima audieneja serã.o as- partes lancadas
de mais provas, e assignad ao réo o prazo para adefesa.

§ 10.0 0 escrjvo lavrará nos autos umaacta circurnstanciada de tudo quanto occorrer.Essa acta será assi gnada pelo juiz.Aos autos se juntaro a defesa escripta e os
docurnentos que a instrujrern. Si o réo se lirnitar
A defesa oral, será esta tornada em resumo na
mesma act, que neste caso será por elle tambem
assignada ou por seu advogado.

§ 11.0 Findo o prazO de que trata o § 9. 0, efeita e assignada a acta, dentro das 48 horas se-guintes, serâo os autos conclusos, sëm demora,
dias.ao juiz que dará a sua sentença no prazo de 5

§ 12.0 Quanclo os actos prèparatorjos compe-tirem a outro juiz, este, na Opportunjdade referi-da no paragrapho 11.0 mandará que os autos Se-
jam conclusos sem demora ao juiz da sentenca.

§ 13.° Si houver demora do escrjvão no cum -prir este ou outro qualquer Provimento relativo aoandarnento do processo, o juiz da sentena Ihe irn-
porá a multa de 20$000 a 10000Ø•

TITULO II
Do processo e julgamento dos crimes de abuso de

liberdade de imprensa

CAPITULO UNICO
Da fôrma e processo

Art. 412. Os crimes previstos pela lei. fed e-raIn. 4.743, de 31 de outubrode 1923, serâo pro-
cessados e julgados na fórzna estabeiecjda nestecapitulo.

•	 Art. 413. A queixa ou denuneja serAo ins-.trüidag Obrig.atuiamente corn urn exemplar do im-
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pressopffnsiVO, e facultativame flte j corn outros
documentos, e devem concluir pedindo a imposi-
cao de peha ao réo no gráo que especificarão; de
accordo corn as circumstanCiaS.

§ L° Nesses processos, entre os e1emntos
essenciaes da queixaou denuncia não se compre-
hende a ñorneacão de testemunhas (artigo 15 le-
trad).. 2.0 Recêbendb-as, b juiz mandará utoal-
as,e fazer a citaçäo do téo; sob pena de reve1ia
para ver assignar-se-Ihe na prirneira audieilcia
rrdinaria oprazo de quatro dias para offerecer do-
fesa escripta corn todas as prejudiciaes e exce-
pçOes quo tiver, ë beth assim para os dernais ter-
mos daacçäo.

§ 3 0 0 réb que nab f 6 ëncontradb no tee-
nro, seth itado pdr edital corn o pthzo de 15 dia

§ 4.0 0 réo 'seth qualificado logo 4ue compa
reça em qualquer phase do processot 	 -.

5.0 0 é; debois do qualifiëado, pbderA
ser d.isrrOnado docomparecim0flto pessoaL si til.
ver rbcuratkr legalinente coistituido nos autos

§ ,,-6 ,.o Na audiencia aprazada; ëornparéca ou
nao o réo, o juiz Ihe assignará o prazo do § 2. 0 paFa
aprosentar , suA defesa, concedehdolhe VVsta dos
diitbs eth catorio; depois dé Ihe ba yer nbrneado uth
eurad'or.a lide; duafidb , ndO b6nipdrega.-ou quando
seja thènor ôu interdicto 	 .	 ..

7.° FhdOt)praZ para adëfësa, seä on
nãoe'sta produzida, na
-ri .seo s .testern'unha que o autor, ë o réofacul-
tativamente hodé?éTh apiehtdo

8.° As testemunhas, que não poderâo exce-
der do cinco Para ëAdã IVVrtd, devern comparecer
independentemente de intimacão, salvo Si 0 contra-
fib f-or jieridd ,or quth as Mferecer

Neste caÔ; WWVia, a intithaao só se ordena-
rá si as testemunhas residirem no districto da
culpa.

§ 90 As inquiricf5es qire 'se iiao puderem ul-
tirnar no dia daaudieucip. deyerão prose guir nos
di	 ihndi ato' 	 ni	 dieiici a exti aôrdrn..ri as
Ar66ac 	 pcein, ib podérá e*eder' d 8
dias.

u §'iO:° .Terrnindas as inquiriçOé, tero .0 au-
to eo i'éor'Suceessivameflte -o jirazoie tres 'dia
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para examinar os autos em cartorjo e offerecer
razöes finacs corn ou em ClOCumentos. .
- § 11.° Vencido5 esses prazos que correrão e
findarño independentnv .nte dc assignaçao e lan-
çarnento em audiencia, o juiz ouvirá. , no caso de
'jueix;1, rninisterio publico e mandará quo os au-
tos Ihe sejam COIC1uS.os Para j ulgarnénto, depoisdo COIlta(IOS e preparaclos. 	 -

§ 12.° 0 juiz, verif jcando que ha nullidades
no processo ou faltas que difficültem o ëônhecq_
mento da verdade, procederá, ex-offjèjo od a - ro-querimeiito da parte,' as necessarjas dill gehëjapara sanar ou supprjr uniag ou outras.§ Mo 0 juiz darâ, depois disso, a sua ste&
pa dentro em dez dias

§ 14.° Os przôs constthjtes destiartjgo nüo
Odem er ecêdido g . Qdeni incothjj ho excbssovagarij a multa do 50 000 pOr dia, ithfostâ. pelo

juiz ao auxfljãe do juizo de primejrhi instancja
pelo Tribunal da Relaçuo ao jüiz e aos fuiic jo-aribs e aiixiIjaros cia sokunda.

.TITULOIIr
Dos piocessos dc meno,'e. de 18 an nos

Art 414. 0 Indhdcluô the'nor de— 12 nnos, fij_digitado autor ou cuthpljce de factO qué cOñstitu
infraccAo penal nab 'sera sübmottjclo a 4 proc6s6penal de especie alguma.

Art. 415. A auctoriclade competente, logo
ijbe thã c6nimbfiickdo de c'ue i.iin meiiO des'sa
cdacld 6bmmc'tf-N1 a1gun crime ôüôñtrá éncAo,
ii i t 	 stigi	 I' u iS 	 1 ec1u71ndo- g a es

ciipth. Ohi o facto tthie1 e
do phyi&-o, mental e rnor1 do itieñoi, c a situaçâO
soiil, rn6rt1 c ccoñoñiicá dos paes. ou tutor, 011uon t em ui Lu iid 	 n i, e iemettei t estas in-
esfw 1s ioni o mourn o iuii iepectio quo

]he iLu L 0 -.1 in) qu 	 Ici indiLaie 9	 circumstan..
(flN locacs 1)erfli!t .tireflL 	 '

Art. -Il(; . ( ) ni•n'r. 16() (10 ciclicto ou contra-
veriiao, que i-onlar n 1.ii1e 14 Annos e menos dc 18,
spra submettido a prcPso especial

A rt . 417. 	 i'acio arguiclO fh ?imple con-
&-ri enc:1r TITlE' iiññ revelo iiul1e POrVt'L'tidL
-il	 ö me-

Or,. dep,is tI'. advi.'i'tido polo t1i. po&leth set' 1d6
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entreguë aos paes, tutores ou 'encarregados de sua
guarda, ou ter outro destino que ao juiz parecer
mais conveiiente, independentemente de sentenca
conciemnatoria.

Art. 418. Si se tratar de crime, ou de contra-
venção que révele indole ma, o processo será feito
em audiencia secreta, presente omenor e o seu re-
presentante legal, si tiver, e de urn curador que ihe
o j uiz dará do seu auditorio. Ao pae ou ao tutor é
licito nornear outro advogado ao menor.

Art. 419. Em havendo prisäo em flagrante,
serão dispensadas as investigacôeS policiaes. Em
tal caso, lavrado .0 auto competente, a autoridade
remettel-o-á corn o menor delinquente no prazo de
24 horas ao juiz competente.

Art. 420. A citacão. se fará sempre pessoal-
menté ao menor, ao seu representante legal ou ao
curador que Ihe der 0 juiz. -

Art. 421. A queixa ou denuncia devem con-
ter bs.requisitos ennunciados no artigo 15.

Art. 422. A fórma do, processo será estabele-
cida no titulo I deste livro (artigo 411 e paragra-
phos). A audiencia inaugural, as seguintes e os
factos ulteriores da causa serão secretos.

Art. 423. Os autos do processo*se conserva-
rão em segredo de justica, não sendo Ucito . extra-
hir delles certidôes, salvo, e mediante despacho do
juiz, as que forem nècessarias para instruir outro
processo.

Art. 424. 0 jornal ou as pessoas que por qual-
quèr fórma de publicação violarem o . segredo do
processo, incorreräo na multa de urn a cinco con-
tos de réis, além de outras que a lei substantiva
Ihes comminar, impostas pelo juiz de menores, de-
pois de ouvido o infractor.

Art. 425. No caso de co-delinquencia, concor-
rendo réos maiores e menores entre 14 e 18 annos,
haverá separacäo dos processos. 0 juiz mandará
ëxtrahir as necessarias certides para corn . ellas se
forrnàr o processo dos menores, segundo a ordem
estabelecida neste titulo.

TITULO IV
Do processo e julgamento dos . crimes de fallencia

Art. 426. A accäo penal pelos crimes em ma-
teria de fallene,14 será iniciada por denuncia do mi-
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nisterio iiiiblico Ou por queixa dos liquidatarios ôu
de qualquer credor. 	 .

Art. 427.0 processo penal contra o fallido,
seus cumplices ou dernais pessoas punidas pela lei
n. 2.024, 6 17 de dezembro de 1908, corre em au-
to apartado, distincto e independente do processo
commercial, e näo p6derá ser iniciado antes de
dèclarada a fallencia.

Art. 428. A acção penal se poeessará ate a
pronuncia on não pronuncia perante o juiz que de-
ciarou aherta a fallencià.
- Art. 429. A queixa oü'denuncia deve conter
todos os réquisitos exigidos pelo artigo 15 e será
instruida corn o relatorio dos syndicos e as copias
necessarjas tiradas do processo commercial da fal.
Jencia, e corn documentos si houver.

§ 1.0 0 escrivão e obrigado a enviar ao mi-
nisterio publico uma das copias authenticas do re-
latorio dos syndicos e a copia da acta da assembléa
geral, bern como outros docurnentos que o juiz orde-
nar, dentro das 48 horas seguintes a primeira re-
uniäo- dos credores. -

§ 2.0 0 ministerio publico dentro do prazo
de 15 dias depois do recebimento desses papeis, é
obrigado ou a requerer 0 ãrchivarnento delles on a
piomover a acção penal contra o fallido, seus cum-
pilces ou outras pessoas sujeitas a penalidade.

§ 3•0 0 archivamento dos papeis, a requeri-
mento do rninisterio publico, não prejudica a acção
penal que compete aos liquidatarios e aos credores.

Art. 430. Em todos os termos da acço inten-
tada por queixa e nos cia que o for por denuncia,
podero intervir como auxiliares os liquidatariog
on qualquer credor.

Art. 431. 0 processo será o da formaçAo cia
culpa diciplinado pelo artigo 263 e seguintes.

Art. 432. Logo que passe em julgado o des-
pacho de pronuncia, mandará o juiz dar vista do
processo ao rninisterio ptiblico ou notificar a parte
queixosa para vir corn seu libello nos termos dos
artigos 291 a 293,

Art. 433. 0 libello deve conter os elementos
especificados no artigo 294 e ser acompanhado dos
docurnentos que o accusador entender convenien-
tes e do ról de testernunhas de que fala o artigo
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296. Dello, si fcir particular, se darâ vista ao Pro-
motor irns termos do artigo 297.

Art. •.I . i Offorecido o libello. devera o eri-
ü0 preparar urna copia delle C (10 additarncflto si

houver, dos c1c)cument os e (10 ról clas testenlunhias
quo entrog: .Lra no ro quamlo preso polo menos cirt-
co d1as antes do seu julgamento, e no aançtCO 3fi 
si cite ott o sen procurador appareCerem para re
cebel-o, exigindo, em todos Os casos, recibo da en-
ti'ega quc juntara as autos.

Paragrapho unicO. 0 escrivãO observara as
cautelas rec.ommefldalt5 pelos H 1. 0 e 2.° do aith-
go 299 iias hypotheses do quo ahi so trata.

Art. 435. Si o réo quizer offerecer a sua con-
trariedade escri pta. ser-lhe .á acceita, mas sOrndll-
to dentro do cartorio, se the dar. a cUe ou a seii
procurador. vi sta (10 Procc5o original. dando-se-
Ih& 6ijtr6tqnto j os trasia(1)s quo quizerefli, mdc-

pc'tid.'nternente do despacho. Corn a contrarieda-
die aprese.ntara o ro as suas testeinunhas C dOCU-
nieñtos.

Art. 4.'6. Findo o prazo tie quo fala o artfgo
434 na audiencia quo o ji.uz houver previarneme
aiinunciado. 1)rescnteS 0 rnirnste rio publico. a par
to aiisaiôia, O ro ô eu advogado, 0 ]UiZ. fae
do ii elo escrivao 0 lihello, e a - contrariedadc
proccilor.t no jtrrogtor1ó do réo e . inqiiiHcä
das i.stiiiunha, A9 quao podeiiip 6 ipro"Motbr -

jbs fgo as pergimtas jñé jtilareflias pa^
fliOflt('5. 0 ir iterrogatOriO e ô1 ctopoin1ei.oS seril
cscJpt?s pelO eSCriVa. hiado e thibscripto
P 	 jul, e pelo i epoiic1ente

Art t'37 Al Ifl d r to'..ternunh oI[oi tcul is
ijbnimita b 'acontrarleda(Ie. ' ñs l)ae. poderaO
i ,rnduzir ma is tres W quo so eijcor yonl 69 debates

Aft - 	 Find ainiiic1 . c t1iscusao
quo 	 thiir ii u-bfl ri das 1 t q , Iièditá
niiito sd fariio os autos cnnclusO 	 juiz ° qual
Inrifl SUfl s"nte en niidemnaiido on ;iiol\'etit10
ri Esa c4ntc!Wa dcvtt -'r pli. t.ñiead;i at6
(Ia audiencin cl.pis rin jll neiitn. C intinulcia
partes si ndo cstiv'rcm lroene:

Art: , 439.. 0 rnimstcrió plililico t'ñ1 o direito
do oxhrnirtar em qualquer tEmpo. is livros, pa-
pei e,actos rflativos ii fah1ncia, e born âsirii r&
piistar, aOs syiidicos e 1iquidata11° coiiiai e ex
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trctós desses livros e papeis e Was : gs informa-ç6s de qunecessjtar 	 -
Art; 440. No prôëesso penal do fal1eiicia os

c?ëdois; ombora näo possarn depor como tetemii-
nhas pôderäo sr ouvidos 'comb informantes, dart-
do-Ihes o juiz 0 credito que merecerem

Aft. - 441 , E' vëdado ao juiz ërimirlal conhecer
da ntilliclade da sntencá deëlaiatorja da fa11enjg

TITTJLO V

Do iroöesöë jutd'ñéii	 ë1d Juies dè die
dos crimes de responsabilidade dos funcczona..
ribs p'ublico e dos advogados ito casOs do ar
t1jö 209 do C. Péndl;
Art. 442. A accão penal relatjva aos Ffiffib sdö f1iñccjofljos publicO 	 eral do âdiioga

dos ñö§ dás6§ do àrti 209 do C Pehd (bnjd prb.
è jUlgathenth diiffi lietiteth , os juizes -do direj.tö) 'Wrd ihtéhtãda jidF tkiijInEia dO Miflitërj frti-b1ib dhdd jjfiijjqijbf b6ggoa,Ad iVO; pO üeixa d

j5ãte ôffëfldjila öü n1diaflte prbeèdithhtO èx-offi.
C'iO; ifoërffjOs d'd äflids 1- 6 b 2.° dete COdigb

Art. , 44 Etâidô ii qb6ixA on ddnun' dih nos
iO	 i'jhos (àitib 17; 1 é 19); PjR dë dii

eith t 14iãñdhá qiië o ilFM1âdo ?i[i dflihi6àd8
Wdo pat F'ébôfideI jiôF èscrifito déñtiö do

de 1 iia 	 jaH ô déñIài frffl? d 'pib.
sdsb ,iria deiëithiià.'

Paapho urnco 0 quereladb i o denün-
iiãb ñão iá öhido heigsh pMM d
1.0, quando estiver fóra da jurisdiëcb do jiiiz 2.,
nos crimes inafiançaveis.

Art. 444. Para ' ciãô ire1imirtar expedir-
se-a mandado em que se transcreverá a queix de-
n. com '6 'd	 aèhb do 1jhi Oh 	 itäri jut1i.
cial. E 0 mandado á 'aèoiphhhado da copia dos
documentos, que se deve entregar ao réo corn a fe
da citacão.

Art. 445. Nd ZaWo dë 	 fdit'ä 	 citaçao por
precatoria. a esta acompanhará a copia a que se
1èF tYàrti& 	 eêdehté - áIa ti o 1èstino

1ihàsO i1 Se the dii3d 'èdF-
të i5a}a cthtcd.l e1ls éfáilña ref ereilciësifi€td 	 t1db dci1hiito, aiTh ode
Mo	 lfl titôHb 1ö
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Art. 446. Dada a resposta do accusado, ou
sem ella, no caso de não a ter apresentado em tem-
po ou de não dever ser ouvido, o juiz de direito or-
denará o processo fazendo autuar as peças instru-
ctivas e dará seu despacho recebendo ou não a
queixa ou denuncia.

§ i.° Quando a resposta do accusado for con-
c'udente na refutacão dos indicios accusadoreS, de-
monstrando a evidencia näo existirem circumStan
cias ou elementoS do crime, o juiz näo receberá,
em despachO fundamentado, a queixa ou a de-
nuncia.§ 2.° No caso contrarlO, o juiz prosegUirá no
feito observandO Para o summariO e plenariO a
fOrma estabelecida pelos artigos 263 e seguinteS
ate 322.§ 3•0 Dispensar-Se-á, porém, Para a inquiri-
cão das testemunhas e Para os demais termos do
summario nova citação pessoal si ja houver sido
feita Para a defesa preliminar de que trata o artigo
443, e o accusado estiver fóra da jurisdiccâO do juiz.
Em tal caso a citação especial Para ouvir jurarem
as testemunhaS se fará por prego em audiencia.

Art. 447. A competencia do juiz de direito
Para processar e julgar, segundo a fórma estabe-
lecida neste titulo, os crimes de responsabilidade
se extende por connexäo aos crimes da competen-
cia do jury, sómente quando estes sejam tambem
commettidoS pelos funccionariOS. ExceptUam-5e
porém o homicidio e a tentativa de homicidiO, os
quaes pertencerão sempre a jurisdicco commum
(artigo 40 § 1.°).

flTULO VI

Do processO por crimes cia competencia do Tribu-
nal, da Relaçäo

CAPITIJLO I

Da forinaçdo cia culpa

Art. - 448. A queixa ou denuncia por crime
comnium ou de responsabilidade, cujo processo e
julgamentO competirem ao Tribunal da Relacão,
serão apresentadas ao Presidente, que as distri-
buirá si estiverem nos tern log dos artigos 15 a 1'

431

ou rnandará quë a parte ou o PrOcurador Geral pre-
encharn as faltas que houver.

§ 1.0 A queixa ou denuncia particulares Se-
rão distribuidas depois de ouvido o Procurador
Geral.

§ 2.0 Si a queixa ou denuncia forern contra o
Presidente do Estado por crime commum, o Tri-
bunal não procederá por ellas senAo depois de re-
ether o deereto de accusaçäo enviado pela Camara
dos Deputados corn o respectivo processo em ori-
ginal.

§ 3.0 Distribuida a cjueixa ou a denuncia, o
desernbargador a quem tocar, mandará por seu
despacho autual-a e citar o accusado Para respon-
der por escripto no prazo de 15 dias, e Para os de-
mais termos do processo, sob pena de revelia.

§ 4.0 A citaçao se fará nos casos e pela for-
ma determinada no titulo precedente, artigos 443
e 444.

§ 5.0 Corn a resposta do accusado ou sem
ella, o relator ordenará o processo inquirindo as
testemunhas; procederá a todas as diligencias,
necessarias quo Ihe tenham sido requeridas ou que
elle determinar ex-officio Para a averiguagdo do
crime e interrogara o réo, si estiver preso ou Si 0
requerer, observando as regras geraes da formaAo
da culpa nos artigos 263 e seguintes.

§ 6.0 As testemunhas poderAo ser inquiridas
pelo juiz do direito do logar da residencia do cul-
pado e, si I or esse juiz o culpado, pelo da comarca
visinha, feitas as devidas notificacOes e presente o
réo, si estiver Dreso.

§ 7.0 Terminado o processo preparatorio,
será o feito relatado por escripto polo relator e re-
visto pelos dois juizes immediatos, os quaes pode-
rAo emendar ou accreseentai o relatorio, 51 o näo
acharem conforme.

§ 8.0 A decisão sobre a procedencja ou im-
procedeneja da queixa ou denuncia compete ao re-
lator e aos dois revisores e será tomada por dois
votos conformes e no dia que o Presidente desi-
guar, a pedido do ultimo revisor.

Art. 449. Pronunciado ou não o réo, observar-
se-äo, a seguir, as disposicOes dos artigos 284 e 2$5
e seguintes.
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• 	 CAPITULO II
Dos actos preparatoriOs para o julgainento

Art. 450. Decretada definitiVameflte a pro-
nuncia pela Camara Criminal ou pelas Camãras
Reunidas, mandara o primitivo relator do teito in-
quella Camara dar vista dos autos ao ProcJJaCloi
Geràl para vir corn seu libello no prazo dè tres
ciãs.

§ 1.0 Si houver parte aecusadora,seá admit-
tida, si o requerer, a declarar ou a additar o libeP
jo no termo de 48 l'oras.

§ 2.° No caso e. sr a ccãp privaiY do .of
endido (artigo 3) guardar-seäO as dispQscöes

do artigo 292,§§ • L° e 3.9 q 	 aoofferecimeflto
do lib1lo e perernpcäo d acçäo, qqe s dceta
dapebo Tritunal,Mm rnars R pids, 4epois de
uvido 0 Procuratbor Gerl, sendo 0 incjdit rela-

tado pelo juiz re'ator e revisto pelos dois immedia-
tos e no ji1gaiflptQ qbsryadas as disposicöS re-
ltjvs as a4,ppejl'4pes crIrnineS;

4rt. 451. Offer9cdQ o libello, corn ou sern,o
1.11

o addtameritO do aceusacI9r particular, será 0 réo,
esteja presO,; afiançado ou solto, otificaçlo, para sçi.
defercJ, 	 oer i prazo quo ihe for assignado, apçefl
a1bcIo contraridade, doqient9 e nomeando

temunhas no terio do oito dias q%iepo4e4 , se
prorogado pelo jui.

§ 1 0 Para sse fim dar-se-a vista do autos
em cartorio ao reo ou a seu advogado si a requerer.

§ 2.0 Será corn s necessaria antecedencia con-
vocada pelo Presidente a sessão do Tribunal em
(Jamaras Reunidas, .intimadas as testemunhaS ci
tado o rOo e a parté accusadora pra comparece-
rem no dia e hora cjesignados.

§ o Si o réo estiver ausente em logar não
sabido, sendo o crime afiancavel, a citacão se fará
por edital.

§ 4.0 . Ficará sobreestado, poiém, o proceSso, de
pois da pronuncia, na hypothese do § 1. 0 do artigo
289.

CAPITULO III

Do jugarntO em Ginrçis Reunids

Art 452. Na sessão do Tribunal em Camaras
Reunidas, presentes o Procurador Geral, a parte
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acëusadora si houver, b réo e seu advogado, o juiz
relator:

1.0 mandará 1r pelo escrivüo a queixa ou de-
nuncia, a resposta do réo, o libello, a co 'ntrarieda_
do o ns document ofictcidos;

2.0 procedeiã a inquiriçüo das testemu-
nhas que houverem sido nomeadas, as quaes pode-
räo ser reperguntaJas pelo Procurador Geral e
pelas partes.

Paragrapho 1111100. Si esses actos nAo ficarem
Concluidos na mesniâ assentada, serAo continua-
dos ate ao ju!ganeflto inclusive em tantas sessOes
extraordj narias quantas foreni necessarias.

Art. •153. Concluidas as inquirwoes, o juiz re-
latoi na sessao seuinte ler 6 scu relatôrjo cir-
cunH1a1iL1 Ld do Proceso. relatorio èsse que osckS fflhargj-cjoj. $ o Pihuràdo1' Geral e as panesOtkiüo reclif j arou Supprir, si cöntiver alguma
incxacthlüu, ornissüo ou falta de Ciareza.

Art. 451. Em seguida o reltor dará a
palavra ac, minjstenjo publico on ao acc.usado] par-
twular e dopois deIk ao ro ou a scu advogado
I ar sUstii tareni oral monte as su is cone I UsooS.

455. 0 prazo, tau to para a accusacão
como para a de.[esa, sorá do -lii nhinutos Proroga-

.:eis por inais 20 a juizo do Tribunal .
Art. 456.'0 nhlnisteojo publico, o accusaclor,

t) u o .advogado terw a faculdacle de rephcar
C trep licat', para o que c onceder-se-ão a cada urndol les 20 mm U los inIprorogave]s.

Art. 457. Terminados os debates, si Os des-embargado . . declararern que so achani satisfa-
ctoriamente mstruidos, retirar-seüo da sala o ac-cusador, 0 réo, advogados e es pectadores e o Presi-
dente recolherã o voto de todos os desembargad.
res presentes e apurará o vencido.
i Art. 158. No caso die enipate, quer sobke a con

demnação. 'i Uer sobre grao de pona, prevaleceráà
decisão quo br mais favoravel no accusado.

Art. -1i9. A senlonea ser liuiicada nos auto
por ccorda!fl, assignado por todos OS ,jUiz.

• Art . •IBO. Em qualquer phas ' do Pi'OCeSo
W an dia da sessüo em quese t'ir a leitura do
relatojjo (aItigó 453) ñias ant.s da discusäo cle
iUe trata 0 artigo 454, podera o réo recusar urn



juiz e o accusador particular outrO sern motiva-
rem a recusa.

Art. 461. Havendo dois ou mais réos ou accu-
sadores, concordarãO entre si nas recusacöeS. Si
não houver accordo, decidirá a sorte qual delles
deve exercer o direito de recuSar.

TITULO VU 	 - -

Dos processos da competenCia do Tribunal Especial
CAPITULO I.

Da forrnaçdO da culpa
Art. 462. A queixa ou denuncia por crime,

cujo processO e julgarnentO caibam ao Tribunal
Espeëial, seräo apresentadOs na Secretaria da Re-
lação e, depois de protocolladaS submettidaS ao
despacho do Presidente daqueUe Tribunal.

Art. 463.0 Presidente do Tribunal Especial,
logo que Ihe for entregue pelo secretario da Rela-
ção a queixa bu denuncia, procederá cômo está de-
terminado no artigo 448 e seus paragraphos.

§ 1.0 A distribuicãO, porém, de que fala o
§ 4•0, se farã observafldO-Se as seguintes regras:

1.° Si a queixa ou denuncia forern contra
algurn desembargador, seräo distribuidas a sena-
dor ou deputado. Si couberern a senador, os re-
specttvoS revisores .serão urn desembargador e urn
cleputado. Si tocarern a deputado, osrevisores se-
rão urn desernbargador e urn senador.

2.0 Si a queixa ou denuncia forern contra
senador ou contra deputado, serão distribuidas a

esembargadOr e'os revisores, nesse caso, serão urn
senador e urn deputado.

§ 2. 0. A queixa ou denuncia, no . caso de se-
rem dadas contra senador ou deputado, so se ad-
mittirão, salvo o disposto no paragrapho seguin-
te, depois de obtida da respeetiva Camara a' dcvi-
cia licenca, que o autor deve impetrar em petiçAO
instruida corn os docurnentOs necessariOs e corn o
ról de testernunhas.

§ 3.° Nâo será, porém, precisa essa.liceflca Si

tiver havido prisão em flagrante e fOr inafianca-
vel o crime imputado. Nesse caso, levado 0 Pro
cesso ate a pronuncia exclusive, deverá o juiz re-
lator rernettr os autos a Camara respectiva paa

l'esolver sobre a procedencia da accusaçâo, si o a-
cusado nAo optar pelo julgamento immediato.

§ 4.0 Si a Camara declarar que nAo procede a
accusaçao, em tempo algum será ella renovada.

§ 5.0 Si for declarada procedente a accusa-
cão,, sendo o processo corn o respectjvo decreto do-
volvjdo ao Presjdente do Tribunal Especial, serAo
Os autos conclusos ao relator que procederá na for-
ma indicada no § 7•0 do artigo 448, seguindo-se nojulgamento a regra estabelecjda pelo paragiapho
8. 0 do mesmo artigo e observacta a disposicão do
artigo 449.

CAPITULO ii

Do julgamento plenarlo

Art. 464. Tendo passado em julgado a pronun -
cia, seguirá o processo a fórma estatuida nos arti-
go 450 e 451 quanto ao offerec,imento do libello e
termos subsequentes.

Art. 465. Na sessão do Tribunal em que
dev3 realizar-se o julgamento observar-se-á 0 que
está determjnado nos artigos 542 a 546.

TITULO VIII

Do processo do ref orma tie autos perdicios ou ox-
traviados

Art. 466, Quando os autos originaes de qual-
quer processo penal se extraviarem ou forem des-
truidos em prirneira ou segunda instancia, proce-
der-se-á do seguinte modo:

L° si existir e for exhibida copia authentj-
ca ou certidAo do processo ou da sentença passada
em julgado, será urna ou outra considerada como
original:

2.0 no caso contrarjo far-se-a, a requerimen-
to da parte ou do ministerio publico, a reforma dos
autos no juizo competente.

§ 3.0 servirão no processo, sempre cjue possi-
vel, os mesmos juizes e escrivão que funccionaram
no feito extraviacto.

§ 4 11 reunir-se-ão as provas ainda existentes
sobre o facto criminoso e sua autoria.

AC.-28
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Art. 467. 0 juiz, no correr do processo da re-
forma; requisitará do gabinte de idéntificáçãb,
onde houvér, os esciarecirnentos sobre o delinquen-
te e sobre o delictó, podendo as partes e oministe-
rio publico produzir testemirnh 	 mas e docuentos pa-
ra provar a preexistencia e teor do rocësso de-
apparecido 15oITi coma ó facto delictuoso:

Art 48 C61hidos bskg esc1árecimento, se-
t-ad 	 áUtb oii'c1i6 'ao .jüiz que dará a süä deci-

jU'gähdb dii não restaurado a feito, corn re-,
-UrsO vblüñtario.

Art. 469. Si o j ulgamento for positivo, Os U-
tos assim restaurados gubstituirdo os originaes
corn os rnesmos effeitos juridicos.

Prevaiecerão em todo caso os originaes desde
que appareçam.

Art. 470. Ate que se julguem iestàiirados os
autos. perdidos, extraviados ou destruidos, conti-
nuará a produzir effeito a sentenca condemnato-
na em execucão, quando constar da respectiva
gula archivada na cadeia ou penitenciaria, onde es-
Liver o red ciimprindo a pena.

Art. 471. Além da responsabilidade crimihal
serão condemnados nas custas em dobro do proces-
so da restauracão os culpados do extravio, perda
ou destruicao.

•	 L1VRiOIiJ

i)as nullidades e dos recursos

TITÜL0 I

Das n'üllithi4es
Ait. 47. São nullos os actos decisorios:
§ 1.0 Proferidog jor jiiz incompeti , rn.

pedido, suspeito ou subornado. Annullada a deëh
são por incornpetencia do juiz, sera o processo re-
mettido âo juiz cdmpetehte para nellé piosegiir.

§ 2.0 Offensivos dã ciiá Jilkàda.
§ 3 0 Quando dädos cfltFa literal disposi-

çãø da lei eñi these.
§ 4•o Quando forern inqufiiadO dd viCid dé

falsidade
§ 5.° Quando &oferido g em processo niillo.

6. ' uànO, S6 do thiñIivós 6d iitrój..
torios corn força de definitivos, ñäØ t1vereth fuh-
däthehtãdo.

Art. 473. São iii1iios os prcessos nos seguin-tes casos:
i . § 1.0 De ser o queixoso ou denunciante parte
illegitima. -

§ 2.0 De nao ser o juiz que Os, iniciou ex-Offi-
io aiitoriado para o fazer ha espeëie dé qtie se

tratar.
§ 30 Siid omittIdo ou sendó nullb ilgum

terrnb ciu icto. essethia1, eu algiimã forthãlidade
que a Iei conidrd ifldispena1 a Valida6 dO acto.

Art. 474. 896 fOrmiihigdli t6rnibA Ôsëijjaesdo procesd:
1. A I161à ou deiihejà F6vestidas das

formaljdades legaes (aRik69 15 a 17) á1vo b casedo procedjmento ex-officio.
§ 2:° 0 ekàrite do corpd Ub delicto nos crimes

que deixam vestigios.
§ ko A èiacâ6 do réo pàfá 96 vêr processar

e 0 seuj!1terrokAi6r16 quandd éiente.
§ 4. A homâo de 'durãdor áb red menor

de 21 annos ou ad ied thaior na h 4SotIiese dog ar-
tigos 314 e 357.

§ 5.0 A inquirição de testemunhas em
rojegal; salvo os e qsos em que a lei considerar fa-
euItatira essa prova.

6.6 A ënttrça de dhuñeia ou iiãd pronun-
Cia; sti èao dos processos especiaes em que
não tern logar êsse termo.

§ 76 0 Fëthro 'ex;dfficio nos äos em que
léi 6 teliha tbe1cido.

V	

8;0 
V 

-A ihffiiçã dà fltdflã e despaChs
d ud dàiba i&uisd. 	

V	 V

§ 9.° Todo b iii(zds terind dstinadOs a
V	

V

10 0 0 ibello os casos em que tenba logar
§ 11 0 A entrega co'rn a ántecedeucia legal daOIVith. €6 lib'elia, dog ddëüntehthá jui6 d ihstruirdm;

do rol das testernunl-ias ad reo 0 ao seu curador
cia hotiticaäo a estes do que dispOem os artigos
301 e 302 nos processos da competencia do Jury e11.

	 d qué ttauli b áitilo III,, Liirro II;
Titild ii do tAd°, hlb o casb éi iüé o red;
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odendo ser julgado a revelia, näo se apresentar a
recebër essa copia.

§ 12.° A intimação pessoal do réo para a as-
sentada do julgamento e a sua presenca nessa as-
sentada, quando a lei não permittir o julgamento a
revelia.

§ 13.0 A intimaçào das testemunhas arrola-
das no libello ou na contrariedade e residentes no
districtci da culpa.

§ 14.0 0 sorteio e a presenca de jurados.em
numero legal.

§ 15.° A constituicão do conseiho, sell jüra-
mento ou compromisso e incommunicabilidade.

§ 16.11 A accusacão e a defesa na sessão ou
audiencia do julgamento, réalizada esta no dia
aprazado para o comparecimento do réo.

§ 17.0 Os quesitos e as respostas nos proces-
sos da competencia do jury.

§ 18.0 • A sentenca.
§ 19.° A acta da sessão do julgamento, assi-

gnada pelo juiz.
§ 20.° A acta-de que trata o art. 411 n. 10

nos processos em que ella tern logar.
Art. 475. E' ainda motivo de nullidade do

julgamento pelo jury a deficiencia dos quesitos ou
[as respostas e contradiccão nestas.

Art. 476. A nullidade não póde ser pronun-
ciada contra aquelle em cuja garantia tiver sido
instituida a formalidade omittida ou prejudicada.

Paragrapho unico. Outrosim, não póde ser
pronunciada quando não houver prejuizo de ne-
nhuma das partes, ou quando a falta tiver sido sup-
prida proveitosamente no correr da acção.

Art. 477. As nullidades de que tratam os ar-
tigos precedentes podem ser allegadas em qual-
quer tempo ou instancia; annullam o processo des-
de o termo em que se deram quanto aos aetos réla-
tivos, dependentes e consequentes.

Art. 478. Quando o jury desclassificar o de-
licto, de maneira que o julgamento venha a ser,
segundo a lei, da competencia do juiz singular, o
processo não será declarado nullo: - 0 presidente
do mesino tribunal dará a sentença.

Paragrapho unico. Nos casos da competen-
cia do juiz de direito, si os elementos que a inves-
tigaçäo judicial revelarem depois de offerecida a
queixa ou denuncia, mudarem a natureza ou a mo-
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dalidade do crime, de modo que, por isso, a fórma
seguida venha a tornar-se impropria, o juiz nAo
-decretará a nullidade da accão, mas dará a senten-
ça que no caso couber, supprindo antes a falta que
a impropriedade do processo tiver occasonado

TITULO II

Dos recursos em geral

CAPITULO I

Das disposiç6es geraes
Art. 479. Das decisôes, despachos e senten-

ças nas causas penaes dão-se os seguintes recursos:
1.0 recurso propriamente dito;
2.0 appellaçäo;
3•0 protesto por novo julgamento;
40 embargos a accordam;
5•0 revisAo;
Art. 480. Os recursos, em regra, são volunta-

rios. Exceptuam-se os seguintes casos em que de
verão ser interpostos ex-officio pelo juiz:

a) das sentenças que concederem habeas-
corpus.

b) das que julgarem provada alguma justifi-
cativa ou dirimente nos termos do artigo 288.

c) das decisöes de pronuncia ou impronun-
cia proferidas pelos juizes municipaes;

d) das em que o juiz ou presidente do tribu-
nal do jury haja concedido a suspensao condicional
da pena.

Art. 481. Não ficarn prejudjcados os recur--
sos interpostos pelas partes, pelo ministerio publi.
co ou ex-officio quando por erro, falta ou omissäo
dos funccionarjos não tiverem seguimento e apre-
sentaçao em tempo. SerAo todavia responsabiliza-
dos os funccionarios desidiosos ou omissos.

Art. 482. 0 ministerio publico não poderá
desistir de qualquer recurso que houver interposto.

Art. 483. 0 prazo para a interposiçao de
qualquer recurso voluntario, salvo o de revisão,
contar-se-á do dia da publicação da senten ça, de-
cisão ou despacho em audiencia ou sessäo, si o re-
corrente a ella estiver presente, ou da intimação
que na fórma legal Ihe for feita, a elle ou a seu
procurador.
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Paragrapho unico. Em qualquer tempo é per-
rnittcdo aos réos defjnitiament condernhados e-
q.iierer a revisäQ dQ su processo.

Art. 484. A interposicäo a-se perai 	 q
juiz que prenu a sentenca, deciso ou dof espachq
ou facu1ttik7amente perantè o j uiz municipal uan-
do se tratar de appeIac9.

Art. •485. Os recursos podem ser interpostos:

a) por despacho do juiz e termo nos autos;
b) na audienca clo j iiiz ou na sessão do

jury, assignado pela parte o respectivo termo ou a
acta dentro dopraza Ie1;

c) no cartorio por termp nos. autos, assigna-
asdo neste cq pela part e por duas tsteprnnas.

ParagrapIo unicc. J pci pnde de termo a op-
posicão di embargos a accordani.

Art. 486. Os recursos em geral podem ser in-
terpostos pela propria parte ou jó1 séiis procura-
dares, devendo a recorrente dec1arr sempre a au-
toridáde para quem recorre. -

Art. 487. Subiräo nos prpios autos inde-
pnc1ntemente de tras1do os recursos esicta-
mente taes:

a) quando interpostos ex-offiçip.
b) ños casos do artigo 489, nurneros 1, 2,

3, 8, 9, 10 e 11.
c) sqpqpTp qqp 0. rçCrsp pão epljDaraçar 0

eritc do processq
Paragrapho urico. 0 recurso voluntario de

pronuncia, pdrém, subirá em apartado quand, ha-
vendo no processo dais ou mais réos, algum délles,
se conforihar corn a sentenca e requerei: 0 preparo
immediato para o julgameilto.

Art. 488. Qunclo o jqiz ierpzei q recurs
ex-offi cio, assim a declarara no fim da su deci-
são prci'enaá a srvão ue fmmeciiamtaente
remetta q autos ao juiz ou tribunal ad quem:

Paragrapho unico. No caso porém de, , recur-
so ex-off icio de pronuncia ou impronuncia a re-
niessa se fará depois de findo o. quinqui1io de que
fala c artigo 289.
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cLFJTuLç II
Dos recur.os pro priamente ditoc

SECcAO I
Dos casos em que tern logar

Art. 489. Dar-se-4 o recurso no sentido es
tricto da decisao;r des5acho ..ou eñtença:

1.0 pela qual a juiz se julgue incompetente;
2.° que' dèc1àrai !mpróèédénte 'd exthe de

corpo de delicto,
2.0 q u e näo receber a qurixa ou denünci;
4 0 q e coieeder, denpgar, cassar oq arb17

trr fiança,
5.0 qiie julgar quebrad4 a fiança ou perdI

da a quantia afiacada;
6 0 sobre lançarqento q ireito d pros

guir na aceusaçao;
7.0 qüe decidir contra a prescripção alle-

gada; 	 T
8.° que julgar provada alguma dirirnete qu

justificativa no caso do artigo 288
90 que pronuniar oil ñâo ó réo;
10.0 pela qual a juiz de direito confirmaE ou

não * pronuncia do juiz rnur3ipjpal;
11. que conceder ou negar a ordern dé ha-beas-rpi;
12.? üe denegar a prião preyentiva;
13.0 qüe conceder, revogar . ou denegar

suspensãocopdicional I' d `  execuçâo
14.° que näo receber ou mandar reformar o

ljbello par näo estar feito de accordo corn a lei;
15.° que impuzer multa ou outra pena dis

ciplinar;
16.9 que cojnutar a multa em p.io;
17.9 que inçluir j ados na lista geral ou

os excluir della;
jgo pela qual a juiz de direito indeferir ou

deferir a requerhnento do réo para ser julgado em
outro terrno (artigo 36);

19.° pela qual Se indeferir o requerimento da,
parte offendida nos casos do artigo 323 do C"odi
Penal;

20.° pcla qual Se obrigar s1guem a asssigñar
terrn 	 nide be 	 ver ou de segurànca;
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21.° da decisão favoravel ao accusádo no
processo para assignar termo de segurança, quan-
do iniciado por queixa.

SEccA0 II

Do tempo e fórma da interposicãO. Do seguimento
e dos effeitos do recurso

Art. 490. 0 recurso voluntario será inter-
posto no prazo de cinco dias, especificando a par-
te, no respectivo termo ou em requerirnento avul-
so,, as peças dos autos de que pretender traslado
quando haja o recurso de subir por instrumento.

§ 1.° 0 juiz mandarâ que se tirem os trasla-
dos pedidos, no prazo de tres dias.

§ 2.0 Da interposicão intimar-se-á o Minis-
terio Publico ou o recorrido, mas si este for o réo,
a intimação so se the fará si estiver preso, ou si o
crime fOr afiancavel.

Art. 491; 0 recorrente deve, dentro dos 'cm-
co dias seguintes ao da interposiçäo, offerecer
suas razOes e documentos para serem ajuntados
aos autos si o recurso não tiver de subir em apar-
tado.

Paragrapho unico. Si o recurso, porém, tiver
de subir em instrumento, o prazo deste artigo co-
meçará a correr do dia em que o escrivão, extra-
hido e autuado o traslado, o fizer corn vista ao re-
corrente para vir corn suas razOes e documentos.

Art. 492. Si no cur so do prazo concedido ao
recorrente, o recorrido pedir vista dos autos ou do
instrumento, ser-lhe-á concedida por 5 dias, conta-
dos daquelle em que findarem os do recorrente.

Art. 493. Corn a resposta do recorrido ou
sem ella, será o recursO conluso ao juiz a quo para,
dentro em 5 dias, reformar o seu despacho ou
sustental-o devendo em qualquer dos casos dar as
razOes da sua deliberacão, que instruirá corn os
traslados que julgar convenientes.

Art. 494. Sr o juiz a quo reformar o despa-
cho recorrido, e licito a paite contraria, a seu tur-
no, recorrer da nova decisAo, a qual näo podera
ser mais reformada pelo juiz.

Art. 495. Quando for materialmente impos-
sivel ao escrivão extrahir os traslados dentro do
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razo do artigo 490, poder4 o juidobro.	 z ampliaj-o ate o
Art. 496. Do instrumento do recurso devernconstai necessarjamente as seguintes peças:a) a decjsão recorrida;
b) a certidão de sua intimaçao, Si por outra

fórma näo for possivel verifjear-se a opportunj..
dade do recurso;

c) o termo de interposiçao.
Art. 497. Não se tomará conhecjmento do re-eurso a que faltar qualquer dessas peças, si se tra-

tar de acção penal privativa, do offendido. Sendo
porém o caso de acçAo publica, o juiz ou tribunal
ad quem mandará ex-Officio supprir a falta.

Art. 498. Os recursos Seräo apresentados nojuizo ad quem dentro dos cinco dias seguintes ao
da publicacao da resposta do juiz a quo ou entre-gues ao correio dentro do mesmo prazo.

Art. 499. Publicadh a decisão do juiz ou tri-bunal ad quem, Os autos respectjvos devem tornarlo juizo a quo dentro dos 5 dias seguintes.
Art. 500. 0 recurso incidente nüo interroni-

pe em regra o andamento da causa principal.
Suspende porém os effeitos da decisão recorrjda,
sendo interposto:

a) da decisäo que impuzer multa;
b) da que converter multa em prisäo;
c) da que decretar a suspensäo da execucaoda pena.
Art. 501. 0 recurso, interposto do despacho

da prolluncia, suspende-Ihe todos os effeitos, me-
nos o que obriga o réoá prisäo nos crimes inafian-
caveis.

Todavja si a pronuncja for de juiz de direito,
a nova classificacao do delicto por elle estabelecj_
da sortirá desde logo effeito no que toca a fiança.
0 recurs, de no pronuncja quando proferido pelo
juiz municipal suspencle nos crimes inafiancaveis
a immedjata soltura do réo.

Art. 502. 0 recurso da decisäo que julga que-
brada a fiança suspende apenas a devolucao do re-
spectivo valor aos cofres publicos.

Art. 503. 0 recurso de que trata o art. 489
n. 19 terá cabimento no caso em que a parte, em-
bora tenha requerjdo a tempo, não haja obtido do
juiz de prirnejra instancja a providencja faculta-
da pelo artigo 323 do C. Penal.
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1.0 Este recurso será interposto por simples
petiçäo, deñtro• do prazâ taxado elö 'atigà 4r
subirá ao juiz ou tribunal ad quem quando osau-
tos principaes houverem d sibii en ,irtude de
outro qualqtier r.eèurso.

§ 2.0 Subirá poréi o recurso isoladamente,
no proprios autos, sém mais allegaçôes, si -da sen-
teuça que julgar a cáusa nenhüm outro fôr inter-
posto.

Art. 504. 0 recurso do que trata o artigo
48q n. 15 wra jnterwtn na fórma determinada
pe1Q artigo 228 da lei n l2,' de 23 de setenibro do
1925. 	 i.

SEOcA0 III

Do julgqmento dos recitrsos na Camara Criminal
da Relacdo

Art. 505.. 1ogo que der entràda no Tribunal
algum dos recursos individüado éste capitulo. o
secretario o fará concluso ao Presidente, qüe o dis-
tribuirá ao desembargador a quem tocar:

Art. 506. Distribuido o recurso, seril conclu-
so ao relator e a elle entregue dentro de 24 horas
por carga no portocollo.

Art. 507. 0 relator ter 0 prazp de 10 dias
para examinar os autos que, em seguida, serilp re-
vistos pelos dois désembai'gadores ithmedatos,
tenclo cada urn delles para isso b prazi de 5 'dias.

Art. 508. Apresentados os autos em mesa
pelo segundp revior, lido 6 relatorio, ou exposta
e discutida a materia, sera o,feito ulgad, tornan-
do-se ' a decisão pôr h'iaio'flà de votos dturmâ

Art. 509. Confone o vencido, e lancr4 nos
autos a sentenqa do -;tribunal pr accordam que
será lido na essâO seguirt e assignpdq pelo Pr-
sidente, pelo relator érevisores

Ait W. 0' accordarn' §&A redigido pelo re-a
lator, salvo si for vencidO ou fidar inipossibilitadp
de escrever, casos em quo o substituira ness ta-
refa o primeiro revisor. 	 -

Art. 511. Para Os fins do artigo anteceden-
to será permittido ao relator, effectivc ou even-
tual, levàr os autos para os apresentar na confe-
rencia seguirite coin 'o accordam escripto.

Pargraphp uiiico. Egual dreito assiste ao
juiz vencido öu aó outro vencedor para lançarém
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nos autos o seu voto divergente na conclusâo ou
disciepante no fuiidarnentos..'

Art. 512. Si na conferencja em que for lidoo accordarn faltar al gumdos juizes que tornarajñparte no julgarnentoo telator su pprj4heá as-signatura declaj ando..lhe'o nomee o senticlo do
voto, vencjdo ou vencedor. Outrosim, quando näoestejam présentes o Presjdente e 'o Procürador G
ral, declarará quem foi urn e outro.

Art. 513. Na pccasjAq da agritra q ac-cprclarn p p li3itQ alt rare e qio prqfarida,,ainda quando Se recpnlca ter hayido m6nq, , fj;can do as partes salvo o recurso legal.514. .M yi quoirgiem sre arqdcçAo do acrd m So rqsplvias pe!o yotoda maioria, podendo oo juize divergentes resal-var a sua ppiniao.
Art. 515, Os juizes do recurso ppdero, coma resalva estaelejda no. Arti9p 47, Qrdengr, exofficio qu a r qlleriflento do minjsterio publico,as diligencjas necessarias Para ' a rectificaço doproCesso pu major esclarecjmento dos factqs p de

suas circumstancias, devolvendo os autos ao jujz
de primeira instancia quo a tiver do cumprjr.

Art. 51.6. Os autos do recuso, depois de re-
Zstradas as respectv1c1osjvas decisôes, sero devol-

SECcAO Iv

Do recurso de pronuncja ou impronuncia• seu pro-cesso e julganjent na Canára Criminal ou
em Camaras Reunjdas

Art. 517. Em caso de pronuncja ou nAo pro-
nuncia, proferjda pela Camara Criminal, o reéur-
so será requerido ao relator pela parte ou pelo
Procurador Geral no prazo de cinco dias.

Art. 518. Apresentádo ô requerimen den-
tro desse prazo, o relator nndará tornar o recur-
so por terrno no autos, e abrif vita a recOrren-
te para vir corn suas razös 'é docuinentos déitr
do chico dias. 	 . -

Art. 519. Si no curso desse prazo o recorrj-do pedir vistpi, ser-lhe-á concedjda' por outrôs tan-
tos dias a partir do em que q recorrente devojvér
os autos a cartorio,
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- Art. 520. 0 Procurador Geral serã sempre
ouvido ainda quando não tenha o recorrente off e-
recido raOes e docurnentos.

Ai t. 521. Em seguida, serão Os au4os conclU-
sos ao relator i-ia fórma do artigo 506, procedendo-
se dahi por deante como determinam os artigos
508 c seguintes, observadaS as regras dos artigos
513 e seguintes.

Art. 522. Confirmada a dcisão, serão os au-
tos apresentados ao Presidente do Tribunal que os
distribuirá ao desembargador a quem tocarem em
Camaras Reunidas. 	 -

• § 1.0 São inhibidos de funccionar no proces-
so e julgamento do recurso Os juizes da turma que
houver proferido o aceordam.

§ 2.° Em Camaras Reunidas, ouvido o Pro-
curador Geral, e observando-Se quantô aos prazos
para o relato rio e revisão o disposto no artigo 507,
proceder-se-á pela fórma ordenada para o julga
mento das app ellacôes criminaes.

§ 
3•0 Publicado o accordam confirmandO ou

modificando a pronuncia, serão os autos conclusos
ao primitivo relator na Camara Criminal, para
proseguir nos termos do artigo 450 e eguintes.

Art. 523. Si, tomando conhecimentO do re
curso, a Camara Criminal reformar a decisão re-
corrida, e facultado a parte contraria recorrer da
nova decisão, a qual nAo poderá ser mais reforma-
da por essa Camara.

CAPITULO III

Da appeUacãO

Da interposicãO, do rècebimento, effeitos e seçjui-
-	 mentos

SECcAOI
Art. 524. A appellacAo necessaria é a que o

juiz interpöe ex-officio nos casos expressos na lei,
e voluntaria a que fica ao arbitrio das partes ou
do ministerio publico.

Art. 525. A appellacão necessaria, o juii a
interpôe declarando-o no fim da sua decisâo e or-
dcii ando ao e5crivão que immediatamente rem et-
ta os autos a(3 Tribunal a quem competir.
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ParagraphO unico. Esta appèflação so tern
caliniento no casode que trata o artigo 288.

Art. 526. Cabé appellaçao voluntaria;
1.0 das sentenças definitivas ou interlocuto-

rias corn força de definitivas proleridas pelos jul-
zes de direito nos casos em que ihes compete haver
por undo o processo. 	 -

2.0 das sentenças definitivas da condemna-
cão ou absolviçao nos crimes de responsabilidade,
de fallencia, nas contravençoes, infracçães de pos-
turas, de termo de bern viver e segurança e em
outros,. cujo julgamento Ihes pertence.

3.0 das sentenças proferidas sobre decisöe
do jury nos seguintes casos:

a) quando contrarias ao que decidir o conse,-
Iho de sentença;

b) quando no julgamento ou no processo ti-
verem sido preteridos formulas ou termos essen-
ciaes;

c) quando as decisöes do jury forem mani-
festamente contrarias a evidencja dos autos.

Art. 527. As appellaçoes voluntarias serAo
interpostas pela parte ou pelo ministerio publico
por qualquer dos modos especificados no artigo
485 dentro em oito dias contados na fórma do ar-
tigo 483.

Art. 528. 0 e.feito da appellaçAo da senten
ea condemnatoria é sempre suspensivo salvo o dis-
posto no artigo 409 § 2.0 do Cod. Penal e no artigo
617 deste Codigo.

• Art. 529. A appellaçao da sentença absoluto-
na nos crimes de competencia do jury não impedi-
rá que o réo seja posto em liberdade, salvo, quan-
do interposta dentro de 48 horas, si a accusação
tiver versado sobre crime cuja pena, no gráo ma-
ximo, seja egual ou superior a 20 annos de prisão
e não tiver sido unanime a decisão do jury.

§ 1.0 Si a appellação nao for interposta no
prazo de 48 horas, .ainda que a decisão do jury no
caso deste artigo não seja unanime, pOr-se-ão em
iiberdadeos réos, logo que termine esse prazo.

§ 2.0 Quando a accusação versar sobre cri-
mes cuja pena no gráo maximo não attingir o Ii-
mite de tempo indicado neste artigo, os réos serão
postos em liberdade immediatamente depois de
publicada a sentença absolutoria.
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Art. 530. Para determinar ós effeitos da
appeflaçao nos cases cio artigo antececiente, ter-
se-4 em vista o despaho de pronuncia definitiva.

Art. 01. Vernicada a nypothese resalvada
no primeiro inciso do artigo 5; ticará suspenso
o eileito liberatorio cia absolvição; e o réo conser-
vado ha cadeia ate a decisão do Tribunal Superior.

Art 532: As appe1!a6es inthrpotas das sen-
tenas abolutOhas'aèIifiltivaS oU coin forçá de de-
iiflitiVs i1Jferid8 pelos .jtlizes dO dirélto nos cri-
mes de sua thhipët&icia (aFtigo. 322, 411 § 11,
413 § 13 436) tei'äo efteitO inhii1smente devolu-
tivo. Exceptuam-se desa rOra as appëllaçOes
nos processos cie 1i1encia, as quaes serao sempre
recebidas nos effeitos regulares, sej am de senteñ-
ça absolutoria ou de condemhatoria.

Art: 533. 0 réo solto näO poderá appellar
sem se recoiher a prisao ou sem prestar tiança nos
crimes afiançaveis, salvo si o caso e Uaquelies em
que 0 réo se livr solto, ou em qu esteja garanti-
ao por , habeas-corpus contra os efteitos da conde-
mnaçào.
- Art. 534; No caso de pena pe&uniaria o rêo
que quizer appellat deverá depositar previamente
a importancia da condemnacão.

Art. 535: Interpostä a apjellacão, si 0 ap-
péllante houvér declarado, na petiçäO ou no termo,
tué deseja arizoár ha superioi instancia, serão
os autos, sem demora, depois de trasladâdös, ië-
mettidds aO Tribunal ad quem Não livehdo essa
dëclarâçãb; ô ectiväo dará vista aO áppellante e
dpois delle ao appellado por 10 dias a cada urn.

i.graphd diiico. Si a äcçao foi thbvidà por
qd^ikd t'erá táiiibem vista ö iiñistèri'd jüblicO jior
5 diás:

Art 536 Quardo foierii doi ou rnâis 005 ap
j3ell.IitTes bü o 11aUb; d pizö sérá distribui-
do 91TAid elles

Firido o präzo, o esci!va6 cobará os iitös
Os remètterá ëom iazôe d séin èllas a instalicia
superior. 	 .

Art. , 537 A ppellacão subira nos proprios
autos, salvo si houver mais de urn reo e algum
d4le	 MWo tiver sido julgado I1te culo
subirá o traslado jIIè dévOrá 	 eictrahidb no jfra-
zo maximo de 60 dia$.

• ?äragpho iiiiicb . O traslado 4uetiver de fi-
èäi 01il artbrjo, quando sübirem os autos origi-
naes, sera somente dos termos essenciaes do pro-
cesso, especjfjdOs rib artigo 474.

Art 533 Os autos deein ser apresentadosna SecieLa 	 iildo" Tiibdnaj dero d quatrespojjdjft 	 ro mezes,jela demora o fuiiccjonarjo que theder causa 	
tJ#IPâfagr. ph üni&j. Ad scri.rAo responsavelpela demora sera Imposta pela Camara Criminal,ao tomar, conhecimento da appellacao, a multa cor-respondente a dois mëzes de vencimentos

€i Prejd 	 dO Tiibuna1 fará imnicó 	 edjatajj0 dês ctó ao Scretarjo das Finan-ia	 os de' v' idos ééjt. 	 - -Art 539 	 mSi o reo condenado ±uglr da ca-deia depois ae haver appellado, a appeflacao nAosubira, ou, Si ja tiver subido, nAo tera se guimen0Iii iiitahcj üjjo émquafito haD - völver o ap-ëllahtë a prisao.

SECAO h .
Do julgamento da appejlaóna ba3narc Jmina1

Art. 540. Aprea!jatadog os ädtos da appella_cäo criminal na Secretaria do Ti jbühál, seräcj lo-go conclusos .ao Presidente Para os ditribujr.
Art., 541. Si as partes não tivéreth árràzoado

,,Art.,
 primeira instanëja, o relator mandära dar

vista a cada uma dellas, por 10 dias, obse jvadoà odispositjv05 dos artigos 535 6636.
Paragrapho unico. FindO 0 prazo, serA

-
b osautos cobracios .com rzöe Ou em ellas e conti -nuados corn vista ao Pr6clikadofL GeralArt. 542. Torhähdó og iiut6g aó cartorio, subirAo de flovo conclusos ao juiz relator Para osapresentar em conferencjã Cdth 0 seu relatorlo es-cripto e passal-os ao desembargador que se Ihe Se-guir, o qual, a sd turno, os ihjsakA ao seguinte:§ 1.0 Si o relator assim , o entender, poderácuèar 	 d elatorjö escripto, proinettendô fa-a e*pdsiçao oral cIa especje e - prestar Os escjaFèbiméntös neesârjos ao julgame - na sëssäoem que este .tiver de realizar_se:

§ 2 0 Os desembargad0 5 que, em seguidaad rèMtor, ex thiharern Os autos, lancarao nestes
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A nota de "vistos" e a declaracão de terëm, ou no,
achado conforme e suificiente o relatorio eseripto
fazendo-ihe, nesse ultimo caso, a rectificacão e ac-
crescimos que entenderem convenientes.

§ 3.° 0 terceiro juiz que tiver visto o pro-
cesso, apresental-O-á em mesa pedindo ao Presi-
dente a designacão de dia para o julgamento.

Art. 543. No did designado, exposta e discuS.
tida a materia por todos os desembargadores pre-
sentes, decidir-se-á por rnaioria de votos.

§ 1.° Conforme o vencido lançar-se-á nos
autos por accordam a sentenca do Tribunal, es-
cripta pelo relator, salvo o disposto no artigo 510
e observadas as disposicôes dos artigos 511 e 514.

§ 2.0 Havendo empate na votação, prevalece-
rá a decisão mais favoravel ao réo.

§ 3•o Si sómente o réo tiver appeflado, nao
se Ihe poderá na- decisäo aggravar a pena

Art. 544. Provendo a appe 1lacão que fôr in-
terposta da sentenca do jury corn fundamento no
artigo 526 n. 3, letra c, o Tribunal rnandará
que o réo seja submettido a novo julgamento;
não se admittirá, porém, segunda appellacão
com o mesmo fundarnento.

No caso da letra b declarará nulla a senten-
ça e mandará renovar o processo a partir da nul-
lidade verificada.

Art. 546. Para o exame e relatorio da appol-
iação, o juiz relator terá o prazo de 40 dias e para
a revisâo, cada urn dos revisores o de 20 dias, p0-
dendo este e aquelle prazo orogar-se por outro
tanto quando a affluencia extraordinaria de ser-
viço impedir que os juizes operem dentro delles.

Art. 547. A nullidade do processo so pode-
rá decretar-se em virtude de appellacão nos ca
sos preseriptos no Iivro IV, Tit. I.

CAPITULO IV

Do protesto por novo julgarnento

Art. 548. 0 protesto por novo julgaento
e privativo doaccusado e se lhe concede por uma
so vez quando a sentenca condemnatoria for de
prisão por 20 ou mais annos.

Art. 549. 0 protesto invalida outro qual-
quer recurso que tenha sido interposto e deverá
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ser feito Verbalmente pelo proprio réo ou geu de-fensor em segujcla a leitura da sentenca, ou por
peticão dentro dos oito dias seguinte Em qual-quer dos casos será tornado por termo nos autos.

Paragrapho unico. 0 protesto, porém, n
impedjrá a interposicao da appellacao quando, pla mesma sentenca, o réo tenha sido condemno
por outro crime em que nAo caiba aquelle recuro.

A appellacao, entretanto, ficará suspensa ate
nova decisäo provocada pelo protesto.

Art. 550. No novo jury a que o réo compa..
recer em virtude do protesto não poderá servinenhum dos jurados do primeiro.

CAPITULO V
Dos embargos

Art. 551. A's sentencas terminativas daaas
em èausas da competencia ori ginaria do Tribu-nal da Relaçao, podern ser oppostos embargos so-
mente.urna vez.

Art. 552. A parte que pretender embargar
accordam requerera vista ao relator e vir corn

seus artigos dentro do termo de cinco dias conta-
dos •da intimaçao.
r.. § 	 Dos embargos mandará o- relator dar

vistaporlO dias ao embargado •e depois delle,
por egual prazo ao embargante para, respectjva
ment-e, impugn e sustentalos, e em seguida
ao Procurador Gera].

2. 1) -Termjnada a discussäo, seräo os autos
conclusos ao relator e seguir-seá, no que for ad-
equado, a fórma do processo estabelecjda para as
appellac6es nos artigos 542 e seguiijtes, sendoporérn, .revisto o feito por todos os- juizes das
duas Camaras a começar pëlos da Criminal.

§ 3.0 0 prazo para o relatorjo e revisão dos
autos é o de 10 dias para cada urn dos juizes.

§ 4.0 0 ultimo revisor apresentará 0 pro-cesso em mesa e pedirá dia para ó julgarnen.

CAPITTJLO VI

•	 Da Rev Is(io

Art. 553. Em favor do réo condemnado - por
•sentença, passada em julgado, da justicaclo E-
tado, Ode ser requerida a reviso do proceso,

A. C.-29
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Art 54. A revisão ea eiclàsiva eornê-
teeia do Supremo, Tribunal' Federal e regulada
-m let 'da Uniäo Póde ser requerida pelo conde-
.mnado per qualquer do povo 'ou pelo Procurador

	

'ãa Repblica 	 '

	

•:. 	 LI,vR:j'v

• 	 Da execução de.gentena

TITULO I

Das diposiöeS geraes

Art. 555. A execticão da sentença compete
ao j uiz que a deu; salvo' cluando houver j uiz espe-
cial para as execuçOes.

Ait; 56. Ao juiz da execução cabé resolver
as ques.tôes ref èrentes áø cumprimento da penã.

Art. 557. Sempre que o réo, pendente a ap-
-pellag5uol que tenha interposto, houver completado
0 tempo de prisäo a que foi condemnad&, o juiz da
execucão ou o do recurso mandará pol-o .immedia-
tamente em liberdade sem prejuizo da mesma ap-
pellac,ão Si, porém, a parte accusadora ou o mi-
nisterio pixblico houverem tambem appellado' da
emtença. eondemnatoria, 0 réo so será posto em ii-

berdade si houver completado o tempo da pena pe-
dida pela accusacãO.

Art. 559, . No Tribunal da Relacão incumbe
•áo rê1atr, i:ndependenteñeflte de deliberacãO da
cafnara, expeclir a odOrn' d oltura de que trata
,61 ailigo ahteëëden'te ' nos casos nelle figurados.

Art 59 Si a condemnacAo sobrevier loucu-
ia do. conclemnado, ésté so entrar 	 rnno cuprimefl-
to d pêñá quando iecuperar a integridade de suas
faciiTdadès merrtaes.

1.° Si a louciira occorrer durantea execu-
cáo da Pena, esta fIcará suspensa emquanto durar
a enfermidade, sendo, porém, o condemnado reco-
ihido a manicomio official.,ii

§ 2. 0 0 tempo da enfermidade não se computa-
râ na èxecução'.

Art; 560. & condemnado a máis de uma peñà
retriotivã da libeidade, soffrerá urna depois da

atra,. e 	 tOdaá p6r, cuiirjdàs logoUe 	 c6ftyfyl6tddos frtht áifj
Art. 561 .- Si ao condemnado for gpplicada,alérr da pena dc prisão, a de- privacao do exerciclode algath-a aie u profissäo,- Ou a de auspensão dé.emprego, o juiz da exedUça 	 idéjicjará paiue aja cr 	 pc-na adject 1 depois de satis-fc-if a a eoj)rai.
Art. &2 Si gig eozid6ifiddd for áppljcadaa. Per" CId sugpehgdo do ethprego; o jüiz da execu ..c, loge que a sentenca trans'itar em julgado de-,teThtnará 06 ihe §6j&,iñtIfnado 6dispdsitjv0 dsentenca e communjcará, & fatt& aô SuperIOr hie-rar(mg do 0,0*delfifflidY od a ãutdtjdade compe-

dkefticio d& dthffego
Art. 563. Em cao de suspensAo de éthptegofkc:ará o UOVd6rftddb, düfafit 0' tempo fndiecjo naac-'nte'iiça, pilvado hA SO dd f6spectiva exérciëjbern como de outra qualquer funeçao publica. Nd

caso de erda de emprego. deixaT..cá imrOedjata..
meiite O dthnitivanientesa rena importa na
perd de Was as vãntagens e Prddicaiiiéntos ligado ao eTip'regfo.

Art. 564. A friao prOventiá. Si be m- 4dei senAo co'nsjdere peria será coitrutada na Pena legal.

TITTJLQ II
Do modo de execu cáo da pena de prisdo

Art. As Oas de isao Sero cuñprida eft qOaiquer das cadeiásou estabelecirnentospehitercarjos do Estado, ainda rnesmo fôra do
domijjo' do' cO'ñdethflsado 6tj do dj trtcto da cülpa,e'a fOi 	 -	 "d Cod. 	 èii. e nas leiágre or Ift6difidireifi .

 1.0 Devem ser, porém, p±éferidas as
cM prisAo do War do crime ou do ddniicjljo do

dand& foren cdmnodas è presta-
§ 2.° 0 juiz deverá cdsigh j r na0 logr, ande k peia térá de sercumprjda.
§ &1, 0 eumpfimdhto da pena de prisão sim -pies, embora penda 1ecurso VOluntarlo, cOntár-se-9 dO dia em tt fOr Proferjda a éntenca con.denatja. A execuçá y, póréfti, s& Se thstaurpass Ony juigcfd a ente.
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Art. 566. Si o juiz da execução for o mesmo 	
tiva identificacao) e sempre que for possivI

	

cia sentenca, ordenará, logo que esta passar em jul- 	 individual dactyIoscopica

	

gado, que seja o réo recommendado na cadeia em 	 c) 0 thor da' sentença e a data precjsa (an-	que estiver, si ahi deve cumprir a pena e fará abrir 	
dia e hora) em qüe deve terminar a pri:no livro respectivo da cadeia assentamento com

todas as declaraçôes exigidas.

	

Art. 567. Si, porém, o condemnado tiver de 	 Art. 572. Na Penitenciarja já existente e nas
	cumprir a pena em outro logar, o juiz expedirá 	 qñe de futüro se crearem haverá urn iivro especial

	

carta de guia corn sua assignatura, a qual seth en- 	 de registro de cartas de guia- executorias. Nesse Ii-

	

dereçadä e remettida corn o preso directamente ao 	 vro devem ser averbados, na ordem do recebjmén-

	

director da Penitenciaria, si este for o estabeleci- 	 to, os elernentos de individuaçao, e as informacöes
inento designado, ou ao juiz dasexecucôes, do

	

ter- 	 •qüé'das 	 guias constarern. Nelle haverá espaço,
mo, onde estiver a cadeia 	 Conveniente para as indiéaçoes reIatjas a trans-

	

Paragrapho unico. A remessa a Penitencia- 	 ferencia e demais alteracöes que sobrevierem na
ituacäo do condemnado.

	

na dependerá sempre da autorizacão especial do 	
s, Paragrapho unico. Nas cadeias COrnrnuns ha-

	

governo.
Art. 568. Si o réo estiver solto, o iuiz expe- 	 Vera urn livro para os assentamentos do quo trata

rtigo 566.

	

dirá mandado de pnisäo, e providenciará para que 	 o a
elle seja cumprido. 	 'Art. 573. 0 carcereiro da cadeia e o director

	

Paragrapho unico. Logo quo o réo for preso 	 da Penitenejaria darAo recibo dos réos que ihes

	

proceder-se-á segundo as circumstancia g do caso, 	 tiverem sido rernettidos, e esse documento será en-

	

como está determinado nos artigos antecedentes: 	 tregue pelos con ductores as autoridades que hou-

	

Art. 569. 0 juiz do termo da execucão, cum- 	 verern feito a remessa para serem ajuntacios aos

	

prindo a carta de guia, que fará autuar, rnandará 	 respectivos autos.

	

abrir ielo escrivão do crime no livro respectivo 	 Art. 574. 0 carcereiro da dadeia e o dinc.

	

da cadeia o competente assentamento corn todas 	 ctor da Penitencjarja communjcaräo ao juiz das

	

as declaracôes constantes da mesma carta, lançan- 	 execucôes qualquer aiteraçáo que se dér na situa-

	

do o escrivão nos autos da execucão certidão de o 	 cáo do condemnado por fuga, soltura, obito ou lou
ter feito. 	 cura e taes communicacöes se ajuntarão aos autos

	

Art. 570. 0 juiz da sentenca quando não for 	 cia execuçäo.

	

O mesmo da execucão, expedirá a este mandaclo ex- 	 Art. 575. A pena de prisâo cellular, emquan-

	

écutivo corn todas as especificacôes exigidas para 	 to nao forem creados os estabelecimentos indis-

	

a carta de guia. Si, porém, o juiz da execução es- 	 pensaveis para a pratica do regimen technico pre-

	

tiver na mesma comarca .que o da sentenc&, ser- 	 scripto pelo Cod. Penal, será cumprida corno a de

	

lhe-ão remettidos para a execuçãO Os proprioS au- 	 pnisAo corn trabaiho na Penitenciaria de Ouro
tos da acçäo principal. Preto ou em outras quo o lstado estabelecer se-

	

Paragrapho unico. 0 juiz da execução rece- 	 gundo os respectivos regulamentos internos.

	

benclo o mandado ou os autos, tendo sido posto o 	 Art. 576. Quando flâO seja possivel essa for-

	

réo a sua disposição, procedera como se determina 	 ma do execução por falta de capacidade desses es-no artigo 566 e seguintes. 	 'tabelecimentos ou por outro qualquer motivo, o

	

Art. 571. A carta do guia para a execução 	 iuiz executor corivertera a pena de prisäo cellulardeveconter: 	 em prisäo simples corn o augmento da sexta partha) o nome e os appellidos do condemnado e 	 e designará, nesse easo, a cadeia onde deva o con -a alcunha por quo e conhecido; 	 demnado cumprir a nova pena.
b) a süa qualificacão (edade, naturalidade, 	

Paragrapho unico. Todavja o condemnado

	

filiacäo, estado, profissão, instrucção, logar do no- 	 derá cumpril-a, no todo ou em parte, em traba-

	

idencia e o mais que I neeessanio Para a rOSPO 	 Ihos externos, agricolas ou de utilidade publica,
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do Estado, devidamente auctorizados pelo juiz da
execuçäo. E Si 0 fizer, ter,4 o direitQ a qq.q. Se Ihe
iesconte na duraçäo da pena a sey.,ta parte do tem-
po em que tenha estudo effectivamente empregadQ
nesses serviçoS.

4rt. 577, 0 trabaiho do endnnados será
retribui4o corn. sa1a'io dirio, fiado de ntemão.
Esse salario constituirá peculio que se dividirá em
tres partü: uma chamda pecuUo de réserva pára
Me ser entregue no dia em que for post9 em liber-
dade, condicional ou definitivameite; outra cham..
4a peculio disponivel que ficará a disposicAo do
condemnado, a jujo da administraçäo, nAo poden-
do, porém, ser-Ihe entregue, a elle pessoalmçnte,
em dinheiro, equanto estiver prsp; a terceira
pertencerá ao Estado.

Paragrapho unico. A parte cham44 peci1iQ
de ieserya ser* depositada en caixa economica.
Della poderá a directoria fazer as deduêcôes ne7
cesarias a indemnizacão. de dainos casados chi-
posamente pelo condemnadp em bens do estabeIe
cimento.

Art. 578. Si o condemnado for menor de 21
anuos e maior de 18, a execuço da pena Se fará
durante a nenoridp4e separdamente da dos on
dernnadQs maipres.

TITULO III
Da liquidacão e conversão da multa

Art. 579. 0 juiz da execução no mesmo des-
pacho em que mandar cumpir a sentença, ordena-
rá as diligencias necessarias para a liquidacão da
malta, si houver.

Art. 580. Quandq a multa for de tantos por
cento do valor de qualquer objecto, si tad valor já
for conhecido, o jiliz mandará fazer a conta pelo
cóntador é por ella ficará liquidada a obrigação.

§ 1.° Quando, porém, o valor desse objecto
não for conhecido, o juiz nomeará dois avaliado-
res para 0 leterminarem.

§ 2 0 0 laudo deve ser offerecido dentro de
48 horas a contar da vista dos autos em cartorio.
Si, porém, o arbitramento depender de maior cx-
ame, o juiz poderá conceder aos avaliadoes, a sea
pedido, urna prorogacãO que não exceder4 de oito.
.djas. 	 . .

§ 3.0 Feito co arbitrarnemt% iräo os Autos at
contador para Eqidar amulta.

40 A 1iguidaço será intimada as partes
e ao ministerio publico que poderäo impugnal-a
dentro de ciac.o 4ias.

§ 5.0 Si o jniz enteuder que a liqutdaQAo é
diminuta ou exaggerada, poderá emendal-a, ou or-
denar outro arbitraxnento cquie se fará neste caso
por peritos nomeados a aprazimento dàs partes,
marcando o juiz prazo razoavel para que a diligen-
cia se leve a effeito.

§ 6.0 Na nomeaçäo de peritos observàr-se-do
as regras estabelecidas pelo artigo 340 do Codi-
go do Proc. Civil, devendo 0 juiz marcar urna au-
diencia especial para Os termos da Iouvaçao.

Art. 581. Fixada definitivamente a impor-
tacia da mnita, o juiz mandará intimar 0 Conde-
mnado para pagal-a no prazo de oito dias.

Art. 582. Findo esse prazo, si o condemnado
não tiver pago, o juiz mandará que dois arbitrado-
res de sua nomeacäo calculem o tempo necessario
ao réo para ganhar a importancia da multa, to
mando por base o que elie pqcler perceber em cada
dia por seus bens, emprego, industria ou trabaiho.

§ 1.0 0 .juiz, depois de ouvir o ministeria
publiço, homologará esse arbitramento, declarant
do convertida a multa em priso pelo tempo apu1
rado.

2.0 Si o .juiz não se conformar corn o ar-
bitramenta, poderá ordenar outro.

§ 3 0 Tratando-se de crime contra o livre ex-.
ercicio dos direitos politicos, a multa, quando não
paga, será convertida em priso a razão de 10$000
por. dia (dec. n. 4.226. de 30 de dezembro do
1920, artigo 24). 	 .

Art. 583. A converso em prisâo ficath sem
effeito a todo tempo, si 0 condernado ou aiguern
por, elle satisfizer a importancia da multa on da
fracçâo que Ihe faitar para a integral curnpriineh
to da sentença, ou se obrigar, sob-1 lanqa, a. pagar
em tempo razoavel que no. poderá exceder do
seis. mezes. A fianca so se admittirá nos terrno
do artigo 125.

Art: 584. Ninguem será recolhido, a prisAo
ou nella conservado a pretexto de muita, érnquam-
to esta näo estiver liquidada e convert'ida em pem
corporal.
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Art. 585. Liquidada a multa, o ministerió
publico ou a parte poderão requerer contra os
bens do condemnado as providencias necessarias
para se fazer effectiva a cobrança.

Art. 586 . Na liquidação e conversão da niul-
ta, são partes 0 reQ e 0 ministerio pumico.

TITULO IV.

Da tcrminaçâo da pena

Art. 587. A soltüra do condemnado antes da
termtnaçao do tempo da condemnação, pOde dai'
se pelos seguintes factos:

a) pelo indulto;
b) pelo perdão do offendido;
c) pelo casamento do criminoso corn a offen-

dida nos crimes de defloramento ou de estupro do
muiher honesta;

d) pela rehabilitacão;
e) pela prova superveniente de que o vaclio ou

mendigo, condemnado como tal, adquiriu renda
bastante para sua subsistencia (artigo 401 doCo-
digo Penal). 	 .c

Art. 588. Si o condemnado fallecer na pri-
são, o carcereiro ou o director communicará im-
mediatameñte o obito ao juiz da exetucão, remet-
tendo-ihe a certidão respectiva.

Paragrapho unico. 0 juiz, ouvido o ministe-
riQ publico, e mandando juntar aos autos a certi-
dão do obito, julgará extincta a exeeução.

Art. 589. 0 perdão do offendido (que extin-
gue a condemnção sómente nos crimes em que
não cabe acção publica) deve ser tornado por ter-
mo nos autos e julgado por sentença.

Paragrapho unico E' licito ao condemnado
não acceitar o perdão.

Art. 590. 0 casamento do criminoso corn a
offendida poe termo a pena sómente quando se
realizar a aprazimento do representante legal da
nubente ou do juiz de orphAos, nos casos em que
a esse juiz compete dar ou supprir o consenti-
mento. 	 -

Paragrapho unico. Offerecida a certidão do
casamento feita nos termos deste artigo, o juiz jul-
gará extincta a condemiação e expedirá o alvará
de soltura
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Art. 591. A rehabilitacão consiste na reintéo
graçao do condemnado em todos os direitos qué
houver perdido pela' condemnaçao quando for dc-
clãrado innocente pelo Supremo Tribunal Fede-
ral em consequencia de revisão de processo findo.

Art. 592. A rehabilitacao resulta immedia-
tamente da sentença de revisão passada em jul-
gado;

Art. 593. Em presença da certidão do accör-
dam do Supremo Tribunal Federal que cassar a
sentènça condemnatorja, thandará logo o juiz ex-
ecutor j untal-a aos autos da execução e haverá a
pena por extincta, e rehabilitado o condemnado.

Art. 594. A prova de que o vadio ou o men-
digo, condemnado como tal, adquiriu renda bas-
tante para a sua subsistencia, será dada por
testemunhas, por docurnentos ou por outros quaes-
quer meios- idoneos, perante o juiz da execuçAo,
que i vista delles julgara extincta a pena.

Art. 595. Perante o mesmo juiz será presta-
da a fiança de que fala o artigo 401 do Cod. Pe-
nal ., para que se suspenda a pena imposta.

Paragrapho unico. Essa fiança valerá por 15
dias. Findo esse prazo, poderá o juiz ex-officio
ou a requerimento do ministerio publico proceder
as necessarjas diligencias para verificar si o afi-
ançado persiste na ociosidade. Sendo positivo o
resultado dessa indagaçao, declarará o juiz scm ef -
feito a fiança e executará a sentença.

Art. 596. 0 perdAo e a commutaçAo das pe-
nas, - aos condemnados por crimes da jurisdicçao
dos juizes do Estado, podem ser concedidos pelo
Presidente do Estado ou pelo Congresso.

-§. 1. Ao Presidente do Estado compete essa
faculdade quando se tratar de pena imposta por
crimes communs. 	 -

§ 2.0 Ao Congresso cabe exercel-a, quando
-

o condemnado for funccionarjo publico, por cri-
me de responsabiljdade.

Art. 597. 0 indulto póde ser pedido pelo
condemnado, por qualquer do povo ou pelo minis,
terio publico, e concedido ex -off icio, no caso em
que o reciame a justiça, para ernendar , erro mani-
festo da sentença, ou no de evidente utilidade pu-
blica, quando o criminoso haja reparado o nial
causado pelo malefiejo ou logrado completa rege-
nëraçAo,' 	 ':
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art. 598. 4 jes 4cperd4Q ou commu-
tação serão 	 m?tida IL ST 49 Interior-
ppr intermedip ..do Presidel3te 0.4 Relaco qand
stratar de pena jipposta em ppCSSP originario
do Tribunal 	 elaco, pp por jnterndO do jui
de ireit da comara oncl e ei a oidemnacao,
no outros casos.

Art. 599. As petic6es de graça podem ser
cpmpphdas c1 qiagqg r 1q mentO5 cqiii que

p irnpetrnte eiitei4er de gb6pat , d seij pedido e
(iVem ser mnsrii jda per i	n1 Porn?
guinies rtjdö:

a) da queixa, denuncia ou portaria inicial;
b do cbrpo de delicto quando houver ;
c) dos depoimefltos das testemunhas cia

accuBacäO e da defesa;
ci) das decisöeS do jury quando o conde

mnado tenha sidp submettido a esse tribunal;
e) dassentencas condeniflatorias;
Art. 600: o recursO de gaca deve ser rela-

tado pelo Presidene da Relacão ou peo juiz de
direito a quem tocar, os quaes, a vista dos atos
do processô, farSo:

a) a iirracO clq facto e de sas circum-
staiicias

b) o exare das provas consiaites do pro
cessO;r.

c) 	 a declaacSO das fórmas substancieS
que tiverem sidguardads ou pretç1as;

d) a èpbsiçSo dos antecedentes pessoaes e
hereditariOS do condemnado, e do seu procedirnefl-
to depois de presp.

Paagp1 UniC9. 	 cu tivr presi-
dido aq jilganepo, deve c r6laior indicar1
vas produzidas e n5o escflptas, e ass 1 i1, os
p9ntos re1evanieS do debate si n5o constarem dos
àütds'.

Art. 601. Quando o impetaflte declara que
por suapobreza nap. póde jihtar 'spa petiçSb
Os documentOS mencionados no artigo 599, o Pre-
Sid da Relaq, ou o juiz de direito a qu m to-
car o reliitW, k mndara ajuntal-os ex-offzcio

1. Os ecriyães do crime cjeve5q çurnpi
a der judicial entro de trinta dias, proróga
',eia por iia dz caso de afflueci de servi,.
co; e de o teem asMm feito daro nos autcs cr
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tidâo rubricac pelo jçiiz pn a data a ntrega9, pa da remssa d9s referidos documentos
§ 2:0 Qudo ac 	 'nä exis j iva no

ro a cpenpaçao tsladp do prpcessqe o
autos originaes ivr( rn 'subido para a Relaçaopdr effeito d ap1lac io, ethfiireão acerti1
does no cartorio dese tribunal por ordeni d'ei

- Presldente, a requisiç do juiz 1e direitq da-	 ._-,-1 	 - 	 -	 4cpe11e foro.
Art. 602. A pet 	 .e grça,i	 deppjs depstrujdas cpi Os dopurnitos e o re1tor4p then.

cionados nos artigos 611 é 599 er 	 procpssa-das na Secretaria 	 Ipteror ante e suiremgo depaclio dp Pre denie
Art. 603; Nos pro"cessos originarjos Oa Re-

o recurso de graca serIL informado peloPresidente do' Tribunal, e no mais procesos pelo
Procurador Geral

Art. 64. Q perdãq ou a qnmutaçao de p-
na devem, Para produzjj effeito, ser julgados con.
forme a culpa.

Art. 605. Esse julgamento compete ao juiz
executor ao qual cumpre verificar a identidade de
causa e da pessoa do indultado.

§ 1.0 Todavia, suspeitando o juiz que houve
ob ou subrepcao de alguma circumstancja relevan-te que poderia influir parã a den'ègaçad da cle-
nencia, devolverIL o decretq, expondo respeitosa.
mente a mericionada circurnstancja

§ 20 Decidjda pelo Presidente a duvida pro:posta pelo juiz, no caso do p ragrapho anteceden
te, será o perdAo ou cornrnutacao julgada confor-
me pelo mesmo juiz.

Art. 606. Nos casos de urgencja ou quando
o reciarne o bern publico poderá b Presidente pro-
ver os recursos de graça independenteménte das
fórmas prescrjptas neste capitulo, óuvindo .porém,
antes, oPresjdente da Relacão nos procesos a què
-se refere o artigo 603 e nos outros Procurador
Geral aos quaes campre ainda nesta hypothes,
1epresentaj' nos termos do § 1.0 do artigo 605,quando occorra alguni dOs vicios ahi referjdos.

Art. 607. No caso de nova interpbsicao do
recurso ja indeferido, dispersar-se 	 Os docu-
mentos exigidos pelo artigo 599 mas na petiçâo
impetrante arIL referencja a esses decuthentps .7
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Art. 608: A interposiçäo do recurso de gra-
ça não suspende em caso algurn a execuçáo da sen
tença;

Art. 609. As incapacidades pronunciadas
pela condemnacäo, cessam em consequencia do in-
dültd. NAo cessa, porén, a obrigacao..civil de sa-
tisfazer b damno causaJ.

Art. 610. Quando houver commutacäo de pe-
na, o réo poderá recusar a graca si eritender que
da nova especie de Pena ihe resi Ita aggravo.

Art. 611. A cornmutacâo so se póde fazer em
Pena prevista pelo Codigo Penal.

Art. 612. A graça näo poderá ser outorgada
sem que o condemnado teuha comecado a execuçäo
da' pena.

Art. 613. Na Secretaria do Interior haverá
urn livrO destinado ao extracto e averbacão de to-
dos os recursos de graça. Os autos do recurso se-
ro aichivadbs qualquer qui seja a decisäo.

TITULO V

Dos incidentes da exeeução'

CAPITULO I
Oa suspensão condicional da pena

Art.' '614. Em caso de primeira coiidemna-
çäo a Pena de multa conversivel em prisão, ou de
prisão de cua1quer natureza ate urn anno, tratan-
do-se de . accusado que não tenha revelado cara-
cter .perverSo ou corrompido, o juiz ou tribunal,
tomando-ihe em consideracãO as condicöes indivi.
duaes, os moveis e as circumstanciaS da infra-
cção penal, poderá, fundarnentandO a deeisão,
suspender a execucão da Pena por urn prazo ex-.
pressarnente fixado entre 2 e 4 annos, si se tra-
tar de crime, e entre 1 e 2, si de contravencãO.

§ 1.0 Esse prazo comeca a correr da audi-
encia a que se refere o artigo 623.

§ 2.0 Dentro de dez dias, após haver tran-
sitado em julgado a sentenca condemnatoria, pó
dc o réo preso ou o que voiuntarjameflte se apre-
sentar fi prisão, requerer ao juiz ou ao Tribunal
que decrete a suspensão, si este beneficio,näo hou-
vei', sido expreSsamente denegado . por aquella
senténca. 0 condemnado aboiiará o requerimen-
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• to corn as prozas relatjvas a seus antecedentes eCondicOes pessoaes 0 juiz decjdjrá dentro em 48horas e o Tribunal na primeira sessão, depois deouvjdo o Procurador Gera].

§ 3.° Na Camara Criminal o requerjm 0será relat
to,	 ado minuciosaente pelo relator do fel-que fará rnencao das Piovas e circumstaflcjasque vierem em apoio da pretençao do condemna_do iu Ihe forem hostjs, e em segujcj julgado poitodo os juize da Camara, tOfl]andse a decisAo
por maiorja de votos. No 'ëao de e

mpate preva-lecerá a opinio mais favorarei ao condemnado :§ 4.' Quändo a condemnaçao far impostaem yirtucle de decjsão do jury, a suspensão corn-etiiá ao juiz de direjto presidente do Tribunal§ 50 Si ao uindar o prazo fixado
to de suspenso, nio estiver o accusado responno decre
dendo 	 ..a processo crime ou não Ihe tiver sido iru-posta outra Pena por facto anterior ou Posteriora niesma suspensäo, a condernnaco i,,eria COnSjderada inexistente pelo juiz ou tribunal, ex_offi..'cio, oi a' requerjm0 do niinjster:o publico oudo accuado 	 '

§ 6.° No cso Contrario a SUspeflsäo seráI
evógada e a Pena irnmmedjatarnente posta emecucäo, de fózma a näo se confuudjregund 	 corn a daCondernnaçao.

§ ' 7.' Não será considerada ineyistonte acondemnacao emquano nAo for o accusado ab-oJvjdo definj tjvamente . nos proceso5 crimes aque estiver respondendo por factos anterjores ouPOSterjores a suspeno
.. § 8,?, A, revogaçao será declarada pela fOr-ma estabelecida Para os incidentes da execuçaopelo, Juiz ou tribunal competente Della cabe re-curso sern effejto suspensjy0 	-

Art. 615. A suspensAonAo COmprehde aspenas accessorjas e as incapacid3 nem a obri..
gaço de satjsfazer o damno causado

§ 1. Na sentenca de suspensAo fixará o juizon Tribunal prazo Para o pagame0 das custasdo processo, tendo em vista as condicOes econo-micas ou profjssjonaes do condemnado
• § 2.'o,Cumpre ao beneficiado fazer dentrodo prazo que the fOr assigija as. reparaçe8 in-demñizacoes ç restituicOes devidas.
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• .° Seth ievogada uspeñSão ao ëdnde-
rnnado .qu iião stisfiOr as custa óU a obria
ão de que trata o inciso anterior nos praos esta-
be'ecidos, salvo si elle provâr tä está insolvete
OU si obtiver do uiz prorogacãO

&i& A suspensão ó coiçará a pr.-
diE éffèito depois que höuver transitado em . jul-

sentotica condemnatOriä,r salvo 6 disposto
io artigo seuiflte.

A±t 617. EtandO . o r6o resO, a pella-
cäo qie ã±te ccuadora ou o ministério pu-
blicö' intérpuzer da sentenQa condèmntoria, na
qiiai. se tiver incluido a clausula adjecta da sus-
penãO; na silstará os effeitos dessé benéficiQ,
s o réo se fiv6r cônformació corn a pffi e näo
for possivel que esta ge lhe agrave, em segunda
iistancia de modo' a excluir a concessãc.

Art. . 618. CessarãO os effeitOs penaes dá
condOrnnacão no dia em que a mesma for décla
rada. iiiedstente.

Art. 619. NäO corre a prescripcAo durante
O ptazo da suspensão.

Art. 620. Näo se concederá a suspeflsAo nos
ëIIthé' ëontra a honra e a boa fama (Cod. Penal
artigos Sig e 325' e leis modificadoras) e contra
a segu±aña da hoirä e honestidade das farnilias
(Cod. Penal, artigos 266 a 278 e 289 e leiS modi-
ficadoras).

Art. 621. A suspensâo s6 Se concedeth umã
Vezi iâlvo sf a primeira houvér sidó applicada em
roeaso de coiitravencãO que ño' revele vito ou

ma indole do accusado.
Art. 622. Em caso de co-delinquencia, pode

rg ser condida a uns e negada a o'utros accusa-
dos, tèidc5' j•uiz eu tribunal em vita Ô estabele-
cido no artigo 614.

Art: 623. Cr jtii Oil 6, PreSidené do Tribu-
nal qu'e conceder a üpisäO !érá ao accusado
em audiencia señtencã reséctiva é o adver-
tirá das conseqiencias, parS elle, de • nova infra-
cç.o. Si o acciiado tiver sido revel, o juiz, ou tn-
btmal podeth tomar em eonsideracão essa cir-
cumstancia path conceder ou iião 9 suspenSãO.

Paragrapho unicO. Si, entretanto, dtado pes-
sóalmente ou par edital corn o prazo' dé 20 dias;
nao comparecer o o*demnado sefli - rnotiv& juSti-
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ficado 'a äudierreia'especjai marcada para esse
fim, será revogada a' suspeflsAó e eceeutada liii-me-diatamehte a--Pena;. Si- 0 condenjuado aliegare Provdr lekitjmo impedjmentd . o - juiz marcaráov dia para a audiéj especial.:

Art. 624. A us5éñ seth coththunjadàoñ- s cFevid'ag esiécffiaacoea p 10 Juiz ôü tribu-nal uO à côncOder, a Secretaz .ja d Poliéia, àhlregistada em livro especial. Iiá1knente sééoiñmithjcära a esa Se'cretarja par serem averba_das no nIesmO livro a evog'açao dg, stispensäo berncoma a ètting. da pena pelo laps y 'e tempo;.Art. 625. A Auspeiisiio s applicara as conde-mflaçOes já ithpostas. 	 .	 .

CAPITULO I!
Do 111'ramento- coltdjcjonal

-

Art. 626. poda ser cóncedjd' 1ivramñ..to condjcjonaj o condemnado a pena de prisAodè ralquer esécje por tOmo nAó ménor 	 qua-tiö anrioa desdé qtie se verifiquenj as coiidfçeseguinte
cumprimento .. pelo menos, da metadeda pena;

.). ter . tido o condemnadOil durante a tem-po da prisAo born procedirnento, indicativo- deregeneraçao. 0 born procedjmento ser& reveladopor actos posi'tjvo näo bastando a 'omissão ou
ausencja de factos rreprehensiveis..

ter curnprjd. pelo menos, urna quartsparte da pens em penitenciania ou en-i serviçosexternos de utilidade publjca.
Paragrapho Uflico, Todavia; nAoi prejucjicará a 'oncessão' do livrarnento; COudjejonal o factorde- mao ten ido' o ôondemnado, tran'sferjdo párapenit&nciari'm- ou, empregado em se±viços externosde üti'lidgde p'ubtiëa, si bssa transfereneja au em-prega não- se tiver- dade per circumstancjas inde-pendentes da vontade do preso. Nesse case; po-
a c'oncessão dependerá do cumprirnento dcd.ferco-sda pen-a.

Art. 627. As condiTes èxigidas no artigoa66r serâd verifjcadas pero €o-ñseiho Pen jten..tiaifo- creèJdO c elo arfigo 2 do dëcreto federal nu-nfeo 16 	 d& 6 de novOmnl .ro de 1924, e auto-
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rizado no Estado de Minas .pela lei n. 903, de 16
de setembro de 1925, art. 3.

§J.0 Esse Conseiho se comporá dos mern-
bros natos, mencionados no mesmo decreto e dos
que o Presidente do Estado nomear em numero
de 5, sendo .3 de preferencia escoihidos entre os
professores de direito ou juristas em actividade
forense e 2 deitre os professores de medicina ou
clinicos profissionaeS.

§ .2.0 0 Conseiho funccionará -na Capital do
Estado e terá urn representante de sua nomeacão
em cada comarca. onde houver cadeia regional.

§ 3•0 A funcçäo de membro do Conseiho
PenitenciariO será gratuita e considerada servico
publico relevante.

§ 4.0 Para exercer o cargo de secretario do
Conseiho, ernquanto não houver na Capital do Es-
tado estabelecimento penitenciario, o governo no-
meará pessoa idonea corn vencimentos iguaes aos
dós esërivães do crime na Capital.

Art. 628. 0 livramento condicional póde ser
oncedido mediante requerimento do sentenciado,

jropôsta do director do estabelecimento. ena1 oü
por iniciativa do Conseiho PenitenciariO.

.A. 629. 0 livramento. condicional será cia-
do por sentença proferida nos proprios autos do
pröceSso pelo j uiz ou tribunal que houver proferi-
do a sentença condemnatoria em primeira ou uni-
ca instancia.

§ 1.0 No Tribunal da Relação competirá a
Camara Criminal a concessão do livramento se-
gundo o processo estabelecido para as appella-
çes criminaes, ouvido previamente o Procura-
dor Geral.

§ 2.0 0 pedido de concessäo será encami-
nhado ao 'juiz ou tribunal por officio do Presiden-
tb do Consëlho penitenciariO, instruido corn it co-
pia das actas da deliberacão do Conseiho e do re-
latorlo informativo - que tiver sido apresentado

§ 3.°. 0 juiz rnandará juntar aos autos do
processo crime o pedido ou a proposta de livra-
mento,o officio que a encaminhar e os documen-
tos respectivos e dará sua sentença clepois de on-
yido o rninisterio .publico. 	 .

4. A sentença de livramento submette,
rá o liberado as condices que ihe forem conveni-
entes, taes como subrnissTio ao patronato official

;quando a administraço pub j ica o houver insti-.tuido, prohibiçao de morar em determinado lo-
gar, abstencao de bebidas alcoolicas, adopcao de

.meio de vida honesto e util dentro em prazo fi-:Xado.
Art. 630. 0 livramento Condjcjonal será sub-ordinado a obrigaçao de fazer o Condemnado asreparacoes, indernnfzacoes ou restitujcoes devi-

• das, bern Corno de pagar as custas do processo,
salvo caso de insolvencia provada e reconhecida
pelo juiz, que poderá fixar prazo para a ultima-cão desses pagamentos, tendo sempre em atten-cäo as condicOes economjcas ou profissjonaes do
liberado, o que tudo deve ser apreciado na sen-tença.

Art. 631. Si for concedjdo o livramento
condjcjonal deverá o juiz ou o Presjdente da Re-
lacao expedjr a respectjva carta de guia corn a co-pia integral da sentença 'iberatorja para a suaexecuçao.

Art. 632. Em caso algum póde o livramento
condjcjonal ser concedjdo por acto de qualquer au-toridade adrnjnjstrativa nern sern a audjericja pré-
via do Cone1ho Penjtencjarjo Nulla depleno di-
reito e inexequjvel é a concessão dada corn pre-
teriçäo desta formaljdade e das que estãomecjo_ñadas nos artigos 642 e 643.

Art. 633. 0 livramento condjcjonal será le
vado a effeito no dia marcado pelo juiz da execueao, solemnemente, para estimulo da regeneraçaodos outros presos, observandose o seguinte ceri-monial:

a) a sentença liberatoria será lida pelo juiz
na presença dos demais presos, salvo motivo rele-vante;

b) o juiz chamará a attencao do liberandopara as con diçôes a observar no goso da ilberda-dc limitada que Ihe 0 concedida;
e) o preso deverá declararsi accejta as con-

diçöes impostas, do que tudo se lavrarã, no livro
do estabelecimento, competente termo, por elle
suhscripto e rubricado pelo juiz da execucao.
Desse termo se Ihe dará copia authentjcada peloiuiz devendo uma outra copia ser junta aos autosdo processo dc que constar a sentenca de libe-racâo.

A. C.-30



Art. • 684. Si o livrarnento se verificar n-a
Capital do Estado ou em logar onde baja Servicb
de IdentificacäO, dar-se-á ao liberado, ao sahir da
prisão, urna caderneta que elle será obrigadcY a ex-
hibir a autoridade judiciaria ou administrativa
que a requisitar. Essa caderneta conterá:

1.0 a reproduccäO da ficha de identidade
o retrato do liberado, de quem se rnencionará o
nome, a alcunha por que é conhecido, a edade, a
filiação, a naturalidade, etc;

2.0 o texto dos artigos 1, 6, 9 e 10 do decre-
to n. 16.665, de 6 de novembro de 1924 e dos ar-
tigos respectivos deste Codigo;

•	 3.0 
a sentenca que tiver concedido o livra-

mente;
4.° as condicöes impostas ao liberado.

• Paragrapho unico. Nos logares onde não
haja Servico de Identificacäo, dar-se-ã ao liberaclo
urn salvo conducto corn as clausulas especificadas
nos numeros 1, 2, 3 e 4 deste artigo, sendo substi-
tuida a ficha de que fala o inciso n. 1 pela rnenção
dos signaes identificadores que o liberado deparar
nas partes descobertaS do corpo (côr dos cabellos,
dos olhos, da pelle, cicatrizes no rosto) e além dis-
so dos aleijSes, falta de membros, etc.

Art. 635. 0 liberado ficará obrigado a corn-
municar rnensalmente ao juiz que houver reduzi-
do a effeito a sentenca do livramento, a sua resi-
,dencia, occupacão, salario e proventos de que viva,
econornias que conseguir depositar e as difficulda-
des corn que estiver lutando Para se mantér.

Art. 636. 0 liberado ficará sujeito a vigilan-
cia do juiz da execuçäo.

Art. 637. Essa vigilancia terá os seguinte3
effeios:
- 1.0 prohibir ao liberado a residencia, a es-
tada, ou a passagem nos logares exceptuados pela
sentenca

- 2.0 permittir visitas e buscas nas casas de
residencia dos liberados corn a amplitude autori-
zada peld regularnento n.' 16.665, artigo 17.

3•0 deter o liberado que transgredir as con-
diçöes Sonstantes do actó de livramento ate ulte-
tior deliberacãi do Conseiho PenitenciariO, ào
qual dará logo conhecimento da transgre5ãO.
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Art. 638. Verifjcando o Consej.ho Peniten-
ciario que o libetádd ihffihgju qualquer das
cciidiçoe impostas, poderá1 conforme a gravjdaeda falta, representar ao juiz respectjvo ou tribu-
nal pedindo a revogaçao do livramentb e a volta
do liberado a prisão de onde sahiu ou a outra
mais Odequada.

Art. 639. Piatjadâ pelo liberado nova in-
fracço penal póde o juiz, ouvido o Consetho, man -da reolhe1-o no stabe1ecineto penitenëjarjo
que melhor he convenha, quer durante o novo pro-
cesso, quer depojs léile, &vOndo terminar o tn-
po dd con dethnaçao a nterior' 8tin inais direito aqusqur regalias.

Art. 640. 0 livraifjeñto condjcjonal sêrá re-zogàdo:
,o si o liberado vier a ser condemnado por

.qualquer infracçAo penal que o sujeite a pena re-
strictjva da liberdade;

2.0 si não cumprir as condicOes que Ihe ti-verem sido 'impota.s na sentença.
Art. 641. tin caso de revogaçao do livra-mento CondiCjna1
a) nao sera computado na duracão da Pena

o tempo em que o liherado esteve solto;
b) não se contará esse tempo para a pre-

SCripção;

c) não se concederá mais aquelle benefjcjo.
Art. 642. Expirado 0 prazo do livramento

condicjonal sem que o liberado incorra em motivo
de rvogaçao a pena se haverá per cumprida.

Art. 643. Em regulãrneno especial o podrexecutjyo especjfjcará as attribuicoes do Conse-
Iho Penitencjario e estabeleçerá o modo por que
elle deve exercel-os, ten do em vista o seguinte:
- 0 Cônelho tern por funccão precipua supérin
tender, por seus membros on por delegadog seus,
.au regimen intern& das cadeias e enitehcjarjas do
Estadö, no tocante a hygiene, tratamento dos sen-
-tenciados, trabaiho carcerariO ou externo a que es-tejam Submettjdos os presos, e procedjmentö del-
tes na prisão. Cab em-Ihe outrosjm as attribtiicoes
que lhe são outorgadas pelo decreto federal n
16.665, de 6 de novembro de 1924. 	 . • -• -
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-	 - TITULO VI

Das disposicöes geraes
Art. 644. Em todos os juizos e tribunaeS do

crime, além das audienciaS e sessôes ordinariaS,
haverá as extraordiflaria s que se convocarãO sem-
pre que forem neceSSariaS para o prompto anda-
mento dos feitos.

Art. 645. Salvo Os casos exeeptuados neste
Codigo, as audiencias e sessöeS serão publicas e
se reallzarãO na séde dos juizos e tribunaes, corn
assistencia dos escrivãeS, do secretariO, do offi-
cial de justica que servir de porteiro, em dia e
hora certoS, entre o nascer e o pôr do sol, annufl-
ciado o seu princiPiO polo toque da campainha e
pregão do porteiro.

§ 1. Si da publicidade da audiencia ou ses-
-sã em razão da natureza do procesSo, resultar
escandalo, inconvefliente grave, ou perigo para a
ordem publica, o juiz, ou o tribunal pela maioria
de seus rnembros, poderá ex-offi cio ou a requeri-
mento da parte ou do ministerio publicp, determi-
nár quo ella se effectue a portas fechadas,' ou Ii-
mitar o numero de pessoaS que possam estar pre-
seiites, fazendo constar da acta ou termo a deli-
beracio que tomar.

§ 2.° As audiencias e sess6es se farão nas
casas publicas para ellas destinadaS, e não as ha-
vendo, na residencia do juiz ou em outra qualquei'
casa em que possa ser.
1. 

§ 30 A autoridade que, havendo casa publi-
ca para as audiencias, as fizer em outra, será pu-
pida corn a muita de 100$ 000 a 150000.

Art. 646. Na audiencia e nas sessöes os espe-
ctadores, as partes e Os escrivães se consêrVarãO sen-
tados; todos, porém, se levantaràO quando falarem
aos juizes ou quando estes se levant .arem para qual-
qier acto do procesSO.

Art. 647. A's audienciaS deveräO ser presen-
tes, comparecendo antes do juiz, Os escriväes, of-
iiciae lie. justica e porteiro dos auditorIoS .e tn-
bunaS.. 	 -

-'Art.' 648. Haverá nas audiencias assentos col-
locados a direita do juiz unicamente destinado
aos advogadOS. 	 - 	 -,
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Art. 649. Nas audjencias Os escriviies daromeijiante ordem do juiz, as inforrnacoes necessarias aos processos, e de tudo quanto occorrer to-rnarAo flota explicita em seus protocollos
Art. 650. Dos termos de audiencias, que serorubnjcados pelo jujz deverAo os escrivães extrahjrCOpia para jUfltar aos autos respectjvos
Art. 651. Os advogados requerer0 sentaclospela ordem da sua antigujda
Art. 652. Nas salas das audjenejas e ses-söes dos tribunacs ninguem poderá penetrar norecjnto reservado aos juizes e a seus auxjljares
Art. 653. A policfa.das audjenejas e das ses-s6es compete aos respectjvos juizes e ao Presjclen..'to do Tribunal, os quaes poderão determinar o que

for convenjente a manutençao da ordem, e do res
peito devido as autoridades Para esse fim caheIhes requjsja a necessania força publica, que fi-.cará intejrarnente a sua disposiçao

Art. 654. Os que assistirem as aud jencias eas sessOes manterseo respeitosamente, sendo-ihes vedadas quaesquer manifestacoes de a ppro-.vacäo ou desapprovac0
Paragrapho uniccj. Fará o juiz ou o Presi-

dente do Tribunal retirar da sala os desobedjentes, os quaes, 51 resistirern a ordeni, seräo presose autuados na fórma da lei.
Art. 655. Si na aucliencia o accusado inju-

riar o juiz, as autoridades, as testernunhas a ou-
tra parte ou a pessoas extranhas ao processo, ouainda perturbar por outra quaiquer fOrma a boaordem, será immedjatamente retirado da sala e,
autuado, reconduzjdo a prisao, si estjver preso,proseguindo-se sómente corn assistencla do seadvogado.

Art. 656. E' vedado aos advogados usar na gaudjenejas e nas sessSes expressSes injurjosas con,tra as testemunhas ou outras quaesquer pessoas, ebern assim tratar de assurnptos que não tenham
relaco corn a materja cia causa.

§ 1.0 Aos que não attenderen i a advertencia dojuiz será cassada a palavra e, èaso recalcjtrernser-lhesá applicada a sanccao estabelecjda pelo an-tigo 654, paragrapho unico.
§ z.° Si as expressOes injuriosas o forern con-,tia deposjtarjos da autorjdade publiça, em actual
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exercicio, o juiz prender4 o infrCtor, faerdo-O
authar na fórna da lei.

Art. 657. A's audiencias -e sessôes dos jui-
ze e tribunaeS inguem poderá assiti corn ar-
mas offensiVa, exceptQ:

a) os agentes d A gqtoridade ppblica em ser-

b) os officiaeS e pracas do Exercitp, 4a Ar-
mada e da Policj.a na conforrrdade dos seus re-
g1rnepO.

Art. 658. Todos Os prazoS marui1OS neste
Codgo correrQ crtOrio e serãO contiiWoS e
peremptor10 nâo se jterromprido pea , frias
ou dips feriacIos sipervcfliefltes, salvq dipptq no
aigo 659

§ 1.0 Não se conta no prazo o dip, em quo
cpmecar; coniase, porém, o em que findar.

§ 2.0 0 escrivãO certificará sempre nos au
to  4 terminacaQ 4o pr?ZO.

§ 30 0 escrvãO não póde conservar autos
em cartorio por mais de 24 horas Para cumprir
despachos oü Para continUar o feito coip vista as
ppxtes, sob Pena de multa de vinte a cem. mil réis,
e na reineidencia, da de suspensã9 ate trinta dias.

Art. 659. 0 prazo que termin ar em domirI
go ou em dia feriado considera'-seA prorogado
ate o dia util immediato..

Paragrapho unico. Näo correm os prazos
havendo impedimeflto ou embaracO do juiz o, caso
fortuito ou obstaculo judicial opposto pela parte
contraria..Art. 660. TodQs os actos do procesSc crimi-
nal podem ser praticados em ferias ou em dias
feriados, exceptuadas apenas as sessöes de julga-
mento que não se poden macar para domingo ou
dia feriado. Toda,yia Os juganieflt9s iiiciadps.
em dia util não SC jnterrompeW p&a superVefl1e'
c a do feriado ou dorningo.

Art. 661. Os juizes singulS4'eS devera day
seus despachos e ciecisôes dentro dos prazos se-
guintes, quando •outros não forem especialmeflte
estabelecidO.

1. de trinta dias si a decisO ôr 4efi-nitiva
ou inter1oCUt0ra mixta.

-- 	 ôo de dez 4ias Si f interocUtQri? 	 1j:
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3.0 :de cinco dias Si se tratar de despachode simples movimento.
§ 2.° Si o juiz exceder o prazo que na espe-

cie Ihe competir e outro tanto, -perderã a compe-
tencia na causa e soffrerá a Pena que estiver es-
tabelecjda Para o juiz do civel incurso em egual
falta, além de outras que este Codigo porventura
impuzer (art. 413, § 14).

§ 3.0 0 prazo correrá, receba ou nAo o juiz
os autos, da data da carga, ou na falta desta, do
termo de conclusão. 	 -

§ 4,0 Os desembargadore5, sob identicasanccAo, teräo OS prazos, quo so seguem, Si outroso Codigo especialmente Ihes não assignar:
a) do 40 dias Para o relatorjo e de 20 Para

a revisão nas appellacoes criminaes e nos feitos
originarjos do tribunal; 	 -

b) a metade delles nos recursos criminaes.
Art, 662. Devern ser lidos e publicados na

primeira sessão após o julgamento os accordam
da Caniara Criminal ou das Camaras Reunidas.

Si nAo o forem nessa sessAo nem nas duas que
se lhe seguirem, o relator ornisso perderá a coin-
petencia na causa, sendo substjtujdo pOr urn dos
jujzes vencedores a escoiha do Presjdente.

0 relator assim designao, a quem o substj
tuido passará os autos em mesa, lerá e publjcaráo accordarn na conferencja seguinte. 	 -

Paragrapho unico. Para o lancamenth dos
votos divergentes, nos fundamentos ou na conc1u
são, poderão os juizes levar os autos comsigo, inas
deverâo apresentahos em mesa na primejra sessAo.

Art. 663. As sentenças e accordans serAo
fundarnentados sob Pena de nullidade. Cons jde-ra-se não fundamentado o accordam ou a senten-
ca quo sóinente so reportar as ailegaçaes das par-
tes ou se referir a outradecisAo, nAo constantedos autos

Art. 664. A sentença será publicada em au-
diencja ou em mao do ëscrivão. Neste ultimo
caso o escrivão lavrará nos autos o ternio cornpe-tente. 	 -

Art. 665. Publicada que seja a sentenca definitiva ou interlocutorja mixta, 6 juiz que a deunAo poderá mais reformaha. - 	 -



Art. 670. Sempre que o réo estiver foragido,
UM exemplar do mandado de prisão será rernettido
pelo juiz ao Gabinete de Investigacöes e Capturas,

Art. 671. Revogam-se as disposicoes em con -trario.

Palacjo da Presjdencja do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, 14 de junho de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo,

Parecer e redacçdo final sobre
-	 pro5ecto n. 85

Pro jecto n. 85
• 	 (9•0 legislatura)

0 Congresso Legislatjvo do Es-
tado do Mines Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica assim modificado
o art. 210 da lei n. 912, de 23 desetembro de 1925: Os escrivAes do
Tribunal da Relaçao, além dos
seus vencimentos, receberão urna
quota mensal de oitenta mil réis,
destinada a expediente.

Art. 2.1 E' da competencja do
Presidente do Estado ordenar, por
decreto, ao prornotor de justiça
de uma das comarcas mais pro-
ximas que exerça as suas fun-
ccöes naquella em que o respecti-

- vo Promoter não possa COnvenjen.
ternente fazel-o, ou não esteja
provido o cargo, ficando nesta
parte revegado o n. 8 do art. 273,da lei n. 912, de 23 de setembrode 1925.

Art. 3•0 Na Capital haverá dois
pronhotores de justice, dois escri-.
vães do judicial e notes, dois es-
crivães de notas, dois do judicial,
dois privativos do crime, dois of-
ficiaes do Registro de Immoveis,
urn escrivão de menores, sendo
nessa cornarca, como em todo o
Estado, funccionarjos auxiliares
o Advogado Geral e seu Ajudante.

Art. 4.° Fica derogado o art.
272, n. 3, da lei n. 912, de 23 desetembro de 1925.

Art. 5,0 Ficam approvados o dec.
it. 7.101, de 30 de janeiro de 1926,
expedjdo corn o regulamento reor-ganizado o Gymnasjo -Mineiro; o
dec. a. 7.200, do 9 de abril do
mesnlo anno, expedido corn o re-
gulamento que adapta a Escola de
Pharmacja de Ouro Preto a refor-
ma do Ensjno -publicada corn o de-
creto federal n. 16.782 A, de 13do janeiro de 1925; e o dec. n.7262, de 22 de junho de 1926publicado corn o regularnento do
Instituto "S. Raphael".

Art. 6.° Fica approvado, corn
a suppressão das férias em 'junho,
o dec. n. 7.198, de 8 do abril de1926, publicado corn o regularnen
to que dá organizaçao definitive
ao Conservatorio Mineiro de Mu-
sica.

Art. V,0 peculio dos escrivães
que não tiverem ve1cirnentos fi-

(9a legislatura)
A commissão de Redacção des

Leis, a quo foi presente o proje-
cto n. 85, do corrente anno, modi-
ficando o art. 210 da lei n. 812,
de 23 de setembro de 1925 e con-
tendo outras providencias, ja ap-
provado nas tres discussöes regi-
rnentaes, é de parecer que para o
referido projecto seja adoptada
come final a mesma redacçao corn
que foi approvado em 3. discus-
são.

Sala des Commissöes, 28 de ju-
iho de 1926. —Ignacio Murta. -
Gomes Freire. —Ignacio Barroso.

Proj ecto a que se refere o pa-
recer supra:
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- Deverá, porém, declaral-a, mediante .mbar-
gos da parte, havendo nella alguma obsuridade,
ambiguidade ou contradiCcäo ou tendo sido omit-.
tida alguma parte que a decisão devesse consi-
derr.

§ 1.0 Os embargoS de declaracâO serão op-
postos por simples peticão em que se especificarao
os pontos que devem ser esciarecidOs ou decididOs.

§ 2.0 0 juiz deferindO o pedido do embar-
gante, limitar-Se-á a esciarecer ou , a supprir OS

pontos arguidoS nao fará nenhuma outra •mu-
danca no julgado.

§ 3.0 Os embargos de declaracäO quando
não forem manifestamente protelatoriOS, suspen-
dem o prazo para a interposicäO dos outros recur-
sos. 0 prazo util comecará a correr da intima
cáo as partes da decisäo desses embargOs.

Art. 666. Tanto que passar em julgado a
entença de condernflacão, o juiz das execucôe3

rernetterá . Secretaria da Policia os instrumen-
tos e resuitados do crime nos casos em que o of-
fendido não tenha direito a restituicäO.

Art. 667. 0 juiz, sempre que Ihe cumprir
dar advogado ou curador ao réo, preferirá advo-
gado gracluado em direito que tenha carta regis-
trada nos auditorioS da justica, o qual ficará dis-
pensado dc juramento ou compromiSso.
- Art. 668. 0 advogado, que scm justa causa,
recusar a nomeacãO de curador ou defensOr do
réo mieraVel, ou the abandonar a defesa, ineor-
rerá na multa de 20000 a 50000 imposta pelo
juiz.

Art. 669. 0 julgamefltO dos crimes commufls,
da competenCia do juiz de direito, será feito nos
termos annexos em tantas audiencias quantas fo-
rem necessarias, logo depois de terminado o ulti-
mo dia da sessão do jury, que aquella auctoridade
houver ido presidir.

Paragrapho uflicO. Si, porém, na época pro-
pria para reuniAO do jury no termo annexo for
dispensada a installacào desse tribunal na forma
dqart. 65, cIa lei n. 912, o juiz de direito deverã
ir a séde do mesmo termo presidil' aos julgamentOs
dos crimes da sua competencia, si houver proces-
sos preparadoS ha mais de tres mezes.
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xos terá per base o dobro do hn-
posto pago pelos titulos de nornea-
cao.

Art. 8.° 0 art. 68, do dec. n.
6.600, de 9 de maio de 1924, fica
substituido pelo seguinte: —"0
thesoureiro da sociedade serd de
nomeacão do sr. Secretario das Fi-
nancas e remunerado pelos cofres
sociaes".

Art. 9.° 0 secretarlo da Previ-
dencia dos Servidores do Estado
será de Iivre nomeação do sr. Sq-
cretarlo das Financas.

Art. 10. Serão da competericia
do sr. Secretario das Financas a
licenca, a nomeação e a exonera-
çãø dos empregados da seccão da
Previdencia dos Servidores do Es-
tado.
Art. 11.E' de livre nomeacão do

governo a substituicão do presiden-
te da Previdencia dos Servidores
do Estado.

Art. 12. Esta lei entrará em vi-
gor desde a data de sua publica-
ço, revogadas as disposicSes en
contrario.

Parecer e redaccdo final sobre o
projecto n. 75, de 1925

Ref orinct constitucional
(9.' legislatura)

A commissão de Redaccão das
Leis, a qiie foi presente o proj e-
cto n. 75, de 1925, sobre ref orma
constitucional, já approvado nas
tres discussSes regirnentaes do 2.°
turno, é de parecer que Para o
referido projecto se adopte como
final a mesma redaccäo com que
foi approvado em 3. 1 discussão

Sala das CommissSes; 28 de jU
iho de 1926. —Ignacio Murta. —
Gomes Freire. —Ignacio Barroso.
Proj ecto a que se refere o par-ecer
supra:

Projecto ii. 75, de 1925

(90 legisltura)
Ref orma constitu,cional

Substitua-se o § 2. lo art. 49
pelo seguinte: 	 -

§ 2.' Dando-se vaga do Presiden-
be, será eleito dntro de 90 dias o
3ubstit1to, que eiercerá o manda-
bo poi quatro annos.

Aq art. 49, accrescepte-Se:
§ 30 No caso do paragrapho an-

terior, o Vice-Presidente conclui-
rá o seu mandato, sendo eleito o
substituto pelo tempo que restar no
Presidente corn que tiver de servir.

Subslitua-se o art. 50 por:
Art. 50. 0 periodo preidencial

durará quatro annos, nào podendo
ser reeleito o Presidente, nem o Vi-
ce-Presidente que houver exercido
a presidencia dentro dos ultimos
doze mezes.

Supprirna-se o paragrapho unico
do art. 51.

Substitua-se o art. 63 pelo se-
guinte:

Art. 63. 0 Poder Judiciarlo se-
rá exercido por urn ou mais tribu-
naes 1 juizes e jurados, na fórma
que a lei determinar.

Ao art. 80 accrescente-se: "e o
de novos e veihos direitos".

Accrescente-se no art. 80:
Paragrapho unico. A isencão de

impostos concedida a empresas ou
sociedades näo aproveitará as pes
soas dos seus direetores, agentes oil
empregados, nern a terceiros que
corn ellas transigirern.

Ao art. 82 accrescente-se o se-
guinte paragrapho (n. 3):

A quota pertencente as Carnaras
Municipaes não poderd ser por el-
las aggravada, sob qualquer titulo.

Art. 99. Substitua-se pelo Se-
guinte:

0 Presidente e Vice-Presidente
do Estado serão eleitos por suffra-
gio directo e rnaioria absoluta dos
votos recebidos.

§ 1.0 A eleicão realizar-se-á no
prirneiro domingo do ultimo sernes-
tre do periocjo presidencial, proce-
dendo-se, na Capital, a apuracão
dos votos recebidos nas seccöes elei-
toraes.

§ 2.° 0 Cogresso fará a apura-
cão na sua prineira sessäo ordina-
na, i houver tempo. No caso con-
trario se reunirá par esse fim
noventa dias depois da eleição.

2.1, do art. 99, substitua-s;

§ 3•0, idem, substitua-e: 	 4o,
Art. A Concessap de aposenta.

doria aos funccionaz-jos publjéos
que, ao per prornulada a lei a4di-
cion41n. 10, de 14 de setembro'de
1920, contavam mais de dez aiTno
de- servio effectivo, sera ré'gua-
a plas 4isposiçes da . lei Ii'. 7, de

14 de gosto de 9Q9ficando, po-
a concessao da àpieñtadorja

por invalidez presumida, a juizo
unico do governo, que julgará da
sua opportjinidade

Art; A aceitacao de conlrnissão
ou de cargo remunérado municipal,
estadual ou federal, bern cpno o
exereicio do qualquer serviço de
ordem privada, remunerado, im-
portarão renuncia das vaitageng
de aposentanja scm direito de vol..
tar ao emprego deiado pelo fun..
ccionario.

0 art. 66, § IX, n. 3, da Consti-
tuicão, ficará assirn redigido:

"de manifesta convenjencja ou
necessidade da boa administracao
da justica na comarca, venificada
em processo regulado por lei, or-
dinaria, por urn tribunal composto
do Presidente do Tribunal da Re-
lacão e de dois desembargadores,
designados de tres em tres annos,
pelo Presidente do Estado."

No art. 74, da Constituicäo, eli-
mine-se todo o n. 1.

Ao art. 83, da Constituicao, ac-
crescente-se: -

"entre as quaes a industrja agri-
cola,"
- Art. Sempre que as Camaras

Municipaes votarem impostos pro-
hibitivos ou manifestamente con-
trarios a Constituicao e as leis,
qualquer contribujute prejudjcado
poderá recorrer ao Presidente do
Estado contra cobrança dos mes-
roes dentro do prazo de 30 dia, de-
pois de publicada a lei.

§ 1.0 0 recursoterá effeito
pensivo e sobre dIe o Presjdente
do Estado proferirá deciso dentro
de 30 dias, depois de chegar a Se-
cretarja do Interior o processo.

§ 2.° Sendo dade provimento ao
rocurso, o Presidente do Estado o
encarninhará ao Congresso Para
que decida definjtivamente, im-

pptndo o ilencio deste, - durante
a sesS, em ratificacao ao acto do
Preidente do Estado.

•Substitua-se o art. 1.0 dg lei ad-
dicjonaj a. 10, de 14 de setembro
de 19W, pele seguinte;

Art. A ausencia Co mebro do
qngresso durante uma sesão le

gislativa, scm licença da respecti-
Va Camara, importa, ipso facto,
em- pr4a do màiidato. - -

§ 1.0 Vrde egualmente o man-
date, salvo motivo justificado, 'a
juizo da respectjva Camara, 0
membro do Congresso que não to..
mar posse na pnimeira sessão da
legislatura para qué fbi eleito.

§ 2.0 No caso deste artigo e do
§ I.% o Presidente da Camara res-
pectiva fari inimediataniente a de-
yida çoipmunicação ao Presidente
do stado, para que marquè nova
e1eico.

Art. Os membros do Congresso
perceberão subsidio desde 'a-data
do reconhecirnento.

Siibmettidos a discussio, succes-
sivamente, são approvadas as refe-
ri1as redaccöes, qCe o sr. Presiden-
be manda que sejam rérnettidas to
Benado.

Nada mais havendo a tmatar, o
r. presidente dá Para ordem do
Ha de amanhã a regimental.

Levanta-se a sessão.

). SESSAO ORDINARIA, AOS
29 DE JULHQ DE 1926

Presideneja de sr. Enéas Camera
SUMMARm: — Chaniada. -

Acta. - Expediente. — Reque-.
rimentos. - Telegramnia. -
Ordem do dia.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se presentes os Sm. Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Clauderniro Fefreira, Ar-
gemiro de Rezende, Olyntho Mar-
tins, Gomes Pereira, Euzebio de
Bnitto, Gomes Freire, Elpidio Can-
nabmava, Adolpho Vianna, Fenrei-
ra Pines, Ignacio Barr-oso, Miguel
Baptista, Ignacio Murta, Paulo
Menicucci, Pedro Labor-c, Cordo-
vil Pinto Coelho, Agenor Alves,
cuonso Marques, Agenor, Can-edo,



476
41

?lavio dosSantos ) Tosé Christia-
no, Rubens Campos, Francisco
Lessa, Enrico Dutra e Leão de
Faria, faltando corn causa partici-
pada os senhoreS Ribeiro da Luz,
Mello Franco, Annibal AssumpcãO,
Lauro de Almeida, Martins Prates
e Bernardino Vieira, é, sem ella,
os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente é a

mesma sern debate approvada.
0 sr. 1 . 0 SeeretCtriO apresenta o

soguinte:
EXPEDIENTE

RequerimefltOs
Do bacharel José Nicodemos de

Araujo, juiz de direito da cornarca
do Dores da Boa Esperanca, pedin-
do verba para pagamento de aju-
de custo a que se juiga corn direito
ex-vi da lei n. 912. - A' commis-
silo de Orcarnento.

De Alexandrina de Santa Ceci-
lia, professora da cadeira de Cus-
turas e Trabaihos Manuaes da Es-
cola Normal Modelo da Capital,
pedindo para effeito da percepcão
de addicionaes, contagem do tempo
que prestou serviçOs na Escola
Normal de Juiz de Fóra, como pro-
fessora de Aula Pratica. - A'
commissãO de Legislacão.

TelegrammcL
Do sr. Lauro de Aimeida, corn-

inunicando achar-se de viagem,
prompto paraos trabaihos. - A
Camara fica sciente.

Não ha pareceres das commis-
sees, nem proj ectos, requerimeritos,
indicacöes, interpellacôes ou mo-
çCes a serem apresentados e nem
materia sujeita a discussão na 2.0
parte da ordem do dia, pelo que o
sr. Presidente dá para amanhã a
seguitite:

ORDEM DO DIA

Primeirct parts
•Atd 1 hora da tarde
Lcturã e appovacãO da acta.
Expediente..

At6 2 horas da tarde
Apresefltacão de pareceres d

commiSsoes
Apreseritacão de projeetOs, re

querin1eflt05 indicacöes, interpella
goes e niocôeS.

DiscusSãO de requerimefltos, jfl4

dicacöes, interpeliacöes e mo5es .
ApprovacãO de redaccees finaes

Segundct parte

Ate 4 horas da tarde:
1 . 0 discusSãO do projecto i. 8,

fixando o subsidlO do piesidente
e do VicePreside11te do Estado e
dos membros do CongresSo Legis-
lativo, assim como Os vencimentos
dos SecretariOS de Estado e os do
Chef C de Policia para o futuro qua-
triennlo e contndo outras disposi-
çöes. 	 -

Levanta-Se a sessão.

Néo ha materia de èxpediente
obie a mesa.

Equiparacdo de vencirnentos
0 Sr. Euzebio de Britto, obten'lo

.a palavra, manda a Mesa urn re--
querimento do sr. Gustavo de
Araujo, professor effectivo do gm.-
po escolar de São Jose cia Lagoa,
solicitando a equiparaçdo de seus
vencimentos aos dos professores
de cidade. - A' commissão de Or-
çamento.

Não ha apresentacão de parece-
res das cdmmissôes, nem de proje-
ctos, indicacöes, interpeilaçöes e
moçCes.

2. PARTE DA ORDEM DO DIA
1 .a discussdo do pro joe-to n. 86

- Lido e submettido a 1.0 discussäo,
é, sem debate, approvado, e vae ci
cornmissão dc Orcamento, o proj a-
cto n. 86, fixando o subsidio do
Presidente e Vice-Presilente do
Estado, dos membros do Congresso
Legislativo, assim corno os vnei-
mentos dos Secretarios de Estado
e os do Chefe de Policia, para o fu-
turo quatriennio . e contendo outras
disposicoes. 	 -

Nada mais havendo que tratar,,
o sr. Presidente dá pars ordem do
dia dè amanhA, a regimental e

Levanta a sssão.

11. 0 SESSAO ORDINARIA, AOS
- 31 DE JULiO DE 1926

Presidencia do Sr. Endas Camera
SUMMARIO: - Charnada.
' Acta. - Expediente. Officio.

Contagem de tempo. -- Apresen-
tacão de pareceres. -- Ordem
do dia.
Ao meio dia, feita a chamacla,

acham-se presentes os ems. Encias
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Gomes Pereira, Euzebio de
Britto, Gomes Freire, Adoipho
Vianna, Ignacio Barroso, Flavio
dos •Santos, Viviano Caldas, Paulo
Menicucci, Pedro Laborne, Cordo-
vii Pinto Coelho, Edelberto Lellis,
Agenor . Canêdo, José Christiano,
Aristides Coimbra, Eurico Dutra e

Leão de Faria, faltando, e om cau-
sa participada, os srs. Lauro de
Almeida, Mello Franco, Ribeiro cia
Luz, Annibal Assumpcão, Martins
Prates e Bernardino Vieira e, sent
ella, os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente, fica

a mesma sobre a mesa, para ser ap-
provada opportunamente.

0 Sr. 1.0 socretario lê o seguin-
te: 	 -

EXPEDIENTE

Officio
Officio do sr. Secretario do In-

tenor, transmittindo uma mensa-
gem do Presidente do Estado, Pc-
dindo abertura de credito para pa-
gamento de addicionaes da lei n.
435, de 1906, a diversos magistra-
dos. - A' commissão de Orca-
mento.

Contcsgem de tempo
O sr. Paulo Menicucdi envia a

Mesa urn requenimento em que
Josino Alves da Silva Rodarte,
-professor publico em S. Thiago,
inunicipio de Born Successo, pede
a decretaçao -de unia lei que lhe
mande èontar, ao renos pela" me-
tade, o tempo de sua disponibih-
de para effeito de sua aposenta-
doria e addicionaes. - A' mesma
commissão.

Apresentacdo do parse-eros dcss
coinmissôes 	 -

O sr. José Christiano, pela
conlmissão de Camaras Municipaes,
envia a Mesa o seguinte:

- Projecto a. 87, de 1926
(9•1 legislatura)

A - commissão. de Camaras Mu-
nicipaes, tomando em considera-
çdo a lei n. 118, de 24 de abril de

• I924, da Camara Municipal da
Villa do Areado, -- é de parecer
que se adopte o seguinte projecto
dc Id: 	 -	 -

• 0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.° A linha divisoria entre
os niunicipios da. Villa do Areado

10.0 SESSAO ORDINARIA, AOS
30 DE JULiO DE 1926

Presidencia do sr. Enéa-s Camera
SUMMARIO Charnada. -

Acta. - Expediente. Pedido de
equiparacio de vencirnefltos. -
2. parte. - 1. , discussio do pro-
jecto n. 86. - Ordein do dia.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Claudemiro Fereira, Ar
gemiro de Resende, Olyntho Mar-
tins, Euzebio de Britto, Adoipho
Vianna, Ignacio Barroso, Miguel
Baptists, Flavio dos Santos, Vivia-
no Caldas, Ignacio Murta, Paulo
Menicucci, Pedro Laborne, Cordo-
vii Pinto Coelho, Agenor Alves,
Edelberto Le11is Alonso Marques,
Agenor Canêdo, José Christiano,
Ferreira Pires, Francisco Lessa,
Aristides Coimbra, Eurico Dutra e
Ledo de Faria, faltando, corn cau-
sa participada, os srs. Ribeiro da
Luz, Mello Franco, Lauro de Al-
meida, Annibal Assumpcio, Mar-
tins Prates e Bernardino Vieira e,
sem ella, os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente, é a

mesma, sern debate, approvada.
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0 a- partfr do 18 de niarco do con. - tantes des contae verificadas -
rente anno ate 31 do deernbro de Socretaria das Finanças, defini-1926.	 tivamente fixadas em .........

Art. -2.•° Revogam-to as dispo- 132.363:933$301 comprehenden-sicöes em contrarjo. 	 -	 do:
- 	 a) os dispendios em razâo dasRart',er e redaccao parcc 2. dis- tabellas da lei n. 875, de 25 deCUSSdO do bjecto A. 81, do 1925 setembro de 1924 p e doe orditos

e• Alfenas tern principio- no rio
Muzambo, quando passa pela fa-
zenda de Aureliarto Thomaz, jus-
tarnente no ponto em quo cornecaflh
as divisas do rnunicipio de Area-
do corn o municipio de Muzarnbi-
nho; polo rio Muzarnbo abaino ate
a sua confluencia corn o corrego
do Pacheco, e por este acima, ate
EL sua cabeceira, donde segue ao
ponto culrninante do Morro do

•Pito; dehi segtie pelo espigao do
café de José Rodrigues da Costa,
ate o corrego da Capetinga ou
Mata Cachorro, -e por este acima
ate a sua cabeceira, depois por urn
vallo ate apanhar o espigão; vol-
vendo a direita, por este rnesrno
espigão, ate apanhar urn espigão
mais alto, pot dste acima ate urna
cova antiga em terrenos pertencen-
tes hoje a Vicente José Rodrigues,
ê desta cova, volvendo a esquerda,
ern direcção a urn olho d'agua em
urna grota, e por esa abaixo' em
rurno ao eorrego da Capoeira; por
este corrego abaixo, ate a barra
de urn corregosinho em terreno do
mesmo Vicente José Rodrigues;
dessa barra segue polas divisas de
João Rodrigues da Costa e Joa-
quim Tristão dos Santos, ate apa-
nhar o espigão da estrada de
Areado, onde existern duas cruzes;
dahi a esquorda, pela estrada, ate
a ponte sobre o rio Cabo Verde e
situada ern terreno de Joäo Bas
tos; desta ponte segue pelo rio
Cabo Verde acima, ate apanhar as
divisas do rnunicipio de Areado
corn o municipio de Cabo Verde.
Desse rnodo a estação de Areado
passa a pertenëer ao rnunicipio de
Areado é a lazëñcta das Esteira
passa a pertencer ao rnunicipio dE
Alfenas, rnesmo porque assirn c
deterrnina o art. 39 da lei n. 843
de 7 de setembro de 1923. As fa
endas das Pairneitas e Baguar
ontinuam a pertencer ao muni

cipio de Alfenas, porque assim
detonninou a lei n. 2.405, de 5 d
ñovembro do 1877.

elator. - Agenor Canedo - Zn-
icó Dutra . - A irnprimir-se.

0 sr. Ledo do Fa,r'ict, j,ela Corn-
niSSãO de Orcamento, apresenta
s seguintes

Parecer e emendc', parc& 2.& discus-
são sobre o projecto n. 79

(9. legislatura)
A cornmissãô de OrcarnentO 0

Contas, tendo presente o projecto
n. 79, já approvado em primeira,
é de parecer soja o mesmo dado
Para segunda discussãO e appro-
vado, corn a seguinte emenda que
attende as rnensagens do Executi-
vo as. 744, do 9 de setembro de
1925, 158 e 561, do 5 de dezembro
de 1925:

Emenda n...
Ao art. 1 . , accrescente-se, in-

fine
"Para pagar o addicional da lei

n. 425, de 17 do agosto de 1906,
632$859 a quo tern direito desde
6 de juiho do 1923 ate 31 de de-
zernbro do 1926, d. Maria Amelia
Rocha, professora da escola do se-
xo ferninino do districto de Catta,
no municipio de Diathantifla;....
1:400$663, a quo tern direito, des-
de 17 do novernbrd de 1924 a 31 de
dezembro do 1926, o official da
Forca Publica, capitão Pedro do
Livrarnento, e 309$6 00 a que tern
direito, desde 9 do juiho a 31 de
dezembro de 1925 1 o official da
Forca Publica, tenente Quirino
Alves do Barros.

Sala das comrnissöeS, 31 de ju-
Iho do 1926. Ledo do Faria. -
Paulo Menicucci. - Euzebio de
Britto.Projecto a quo se refere o pare-
ser supra:

Pro jecto n. 79
0 CongressO LegislativO do Es-

tado de Minas Geraes decreta:
Art. 1 . 0 Pica o governo aucto-

rizado a abrir o credito de 777$339Parapagar a Manoel da Silva
Jorge, coñtrarnestr0 das officinas
do pautàcão da linpronsa Official,
a gratificacão addicional de 10 %,
de quo trata a léi n. 425, de 1906,

supplementares extraordjnarjose
eSpeeiaes, abertos na importancia
do 54.570:829$931;

b) a restituicao dos depositos
da divida fluctuante na importan-
cia de 10.898:969$655, a saber:

Emprestimso economjcog.......5.911:171938
Depositos diversos. ....... ....2.028:617$678.
Bens do ausentos, 19:268$702.
Caixa Eenefjcente cia Força Publica, 145:065$852.
Caixa Benefjcente da Força Pu-

blica corn carteira predial.......
15:333332

Prevjdencja dos Servidores do
Estado cj as Contribujcoes e pecu-lios, 499 :340$789.
- Prevjdencja dos Servidores doEstado cI os emprestjmos. .......1:836$765.

Provjdencia dos Servjdores do
Estado cJ carteira predial.......
I 399:068$2OO.

Cauçoes, 604 :000$804.
Fiancas, 98 138$580. 	 -
Fianças o caucöos antigas......18:533$835.
Emprestjmos do cofre de or.

orphãos, 140:59318Q 	 Soinma,10-898:969$655.
c) 0 liquido dos supprjnjento

ao oxercicio tIe 1924, no valor de3.661:838$764; 	 -
d) as entregas as Camaras Mu-

nicipaos, durante o exercjcjo, nO
valor do 13.978:1091O; 	 -e) os depositos em bancos no to-
tal do 18.671:932133;1) Os saldos do exorciclo em po-
tIer dos exactores, rnunicjpaljdadese rosponsavois, na importan j de7.313:641$63-4

Art. 2.° Ficam approvados Oscreditos supplomentares, extraor-dinarlos e eSpecjaes, Constantes
Jos decretos do poder executjvo do
IS. 6.404, de 24 de novexnbro de1923; 6.577', de 14 de abrfl 'dq

-	 (9 Iegislaura)
A commjão do Orcamento

GofitaS, tondo era vista 0 projeetih. 81, approvado em 1. discussão
A do parecer que seja o mOsna

-d9&6 Para segunda discussão e re
jitado pot ter , pérdido a oppor.id'tunade.
-- SaIi des couiinisses, 31 tIe ju-
Ihe de 1926; - Loão de Faria.-Paulo Menicucci, - Euzebio deritte.

Pftijècto a quo so tefete o pare-cer supra: -
Projecto n. 81, do 1925

•	 (9. legislatura)
- (Coistituido da ernenda ri. 6,approvada polo Sonado, ao proje-
cto n. 74, da Camara).

0 COngresso Lègislatjvo do Es-
tado do Minas Geraes dCeéta:Art. 1.0 Pica o goerho aucto-
rizado a conceder urn auxjljc, pe-
cuniarjo para a reprcseiitacao do
Estado no 2.0 Congresso Odontolo
gice Lati-no Athéricano, a rounir-
so em Buenos Aires de 10 a 25do outubro do • corrOnte - anno,abrindo o nocossarie credito.- Art. 2.0 Revogart as dispo-sicoes em contrarjo. 

-rtin
-- IgnacioMurk. - Olyntho Mas.

- i;jectd n. 88
(9.4legislatür)

• A conlraissao de Orcarnen-to e
çoritas, tendo em vista a proposta
onviada polo Executive para ap-provaça das contas do exercicie
do 1925, é de parecer soja adopta-

o seguinte projocto:
01- C'ongresra Legisiatjyo do Es-tado de Minas Geraes decret:Art. 1.' SAO apprevadas as des-

èãS do oxercjcj- de 1925, con

Art. 2 . 0 Revogam-se as dispo-
siçbes em contrariO.

Sàla das 1 commissSes, 30 de ju-
ho de 1926. - José ChristiaflO,



l924;.660, de 4.de j.ulho de 1924; 	 Fiancas, 124:313$747. No total

6.788; de 3defevereiro, 3.805 a de 8.671793$220.
6:807; de 28 de fevereirO; 6.880, c) Os recebimentOs das munici-
do 9 de rnaio; 6.881, 6.886, 6.889, palidades no valor de ...........

,904 e 6.905, de 12, 14, 15, 29 e 10.226:590119
) de maiO, respectiVamente; d) 0 liquido dos supprilflefltOs

3.923,de 6 de junho; 6.941, 6.942 9 recebidos do exercicio de 1926, no
6.945, 6.951 e 6.955, de 1 . , 11, 18 valor de 2.37600904
21- a 28 de agosto, respectivamen- Art. 

4•0 Os saldos demonstra-
te; 6.973, 6.976, 6.980, 6. 982 ,dos no balanco, em poder dos ban-
6.983, 6.984, 6.994 2 6.955, de 8, cos a a debito de exactoreS e diver-
11, 15, 21, 22, 23 e 25 de setem- sos responsaveis. serão transporta-
bro de 1925, respectivameTite; dos Para o exercicio de 1926 Para
7.002, 7.011 e 7.014, de 8, 10 a o effeito de serern aquelleS movi-
.16 ,de outubro, respeCtivamente 	 meatados nas jespectivaS contas
7.023, 7.029, 7.036 e 7.039, de 3, correntes, e estes, quando liquida-
.7, 13 e 14 de novembro, respecti 	 dos, recolhidos e escripturados, sob
vamente 7.046 e 7.055, de 2 e l-
11 de dezembro de 1925; 7.124, a epigraphe - Indemflizacoes.Art. 5•0 As rendas deste exer-
7.125, 7.135 e.7.14l, de 12, 23 e
26 de fevereiro; 7.241, 7.242, 

CiC1O, proveniente de impostos de

-7.243, 7:244, 7.245, 7.246, 7.247, lancarnentos que não tenham sido
4€ e 7.249,- de 4 

de junho de arrecadados, farão parte da divida
7.2 
1926, abertos para supprir a def 	

activa do Estado, e, como tal, se-
iencia de creditos orcamentariOs e rão escripturados no exerciCiO em

.despesas auctorizadas 	
que se effectuar a cobranca.

Art, 6. 1 Fica approvadO o ba-
Art. 3•0 A receita e recurso do

rieiciondo exercicio - de 1925, f - 
lanco do activo e pasSiV0 que reVe-
la a estiniacão dos valores compo-

icod-os em 167.363:933301, são nentes do patrimOnlo do Estado a
reconhecidos e confirmados, com-
p
a s responsabilid5des ao mesT via-

culadas. constantes das seguinteS-rehenciendo 
a) a,renda ordinaria arrecada- cellas:

da, conomie os paragraphos da par
	 -

lei n. 876, de 25 de setembro de 	
- Do activo:

1924, nìa 
importanCia de ......... .Proprios do Estado...........

- 24120.762:707$252 e a extraordina9.331:796183.
na- arrecadada de accordo corn a s 	Divida activa, 74.053753558.
paragraphos da mesma lei, na im- 	 Valores do Estado............

portancia de 20.326:833$666 	 17.658:750$786.

b) as depositos em dinheiro, co- 	
AmortiZacSes da divida eterna,

ihidos de: 	 9.804:715$300.

EmprestirnOS aconomicos ....... 	 Titulos da divida externa......

4.618:059$990. 	 28414534$199.
Depositos diversos ......... ....Municipalidades, 23.281 :677$614.

1.765:792$565. 	 Previdencia dos Servidores do

Bans de ausentes, 51:100387 	 Estado - ci Predial ............

Caixa- Beieficente da Força Pu- 1.399.068$200. 	 Publi-
blica, 263:015497. -
	 Caixa Beneficente da Forca

PrOidencia dos Servidores 	 --L-cdialdo ca 	 Carteira pr, 15:333$332.
-Estado c] contnibuicöeS a peculios, Bancos no paiz a no extrangeiro,
6:28:738$236. 	

77.843:983$060.
Previdencia dos Servidores do 	

Exactores, 9.317:885$098.

do Estado ci de emprestimO 	
.Dh.ersOS responsaveis, .. .......

- 	 3.781:095$738.
123:722$076. 

Previdencia dos Servidores do 	
No total de 494.902..593$668.

do Estado— Carteira predial, 	 Do passivo:

86: 571$673. 	
- 	 Djvida externa. fundada.......

Qauç6es,4 .010:479049. 	 116:121:340$600. 	 .. -

lDivda inerna fundadar.......
57,685:200$000.

Divida fluctuante.............
23:810:062714.

Divida convertjda, . 	 ...
2.376:000$000.

Emprestimos municipaes......
L054:492$037.

Exercicjo de 1926.............
2.376:009$044.
- No total de 203.423:103$795.

Corn a differença a favor do pa-
trimonio de 291.479489273.

Art. 70 Fica o governo aucto-
rizado a abrir, no corrente exerci-
do, o credito de 300:000$000 Para
pagamento de despesas de exerci-
dos encerrados de verbas que nao
hajam deixado sobras e que não

ossam ser satisfeitas pelas de ex-
erdicios findos do vigente orcamen-
to. 	 .

Art. 8.0 Revogam-se as disposi-
cSes em contranio.

Sala das commissSes, 31 de ju-
Iho de 1926. .- Le,ão de Faria, re-
lator. - Paulo Menicucci. —Eu..
zebio de Britto. - A impriniir-se.
- Não ha projector, requerirnentos,
indicaçöes, interpellaçöes a moçSes
a serem apresentados.
- Nada mais havendo a tratar o

sr. Presidente dá Para 2 de agosto
a parte regimental da ordein do
dia. 	 -

Leanta-se a sessão. 	 -

12.1 SESSAO ORDINARIA. AOS
2 DE AGOSTO DE 1926

Presidencio . do sr Encas Camera
STJMMARIO: - Chamada. -

Acta. -. Ordem do dia.
Ao melo dia, feita a chamada,

acham-se presentes as srs. Enéas
Camera 0 Euler Coelho, Claudemiro
Ferreira, Argemiro de Resende,
Olyntho Martins, Euzebio do
Britt, Adoipho Vianna 0 Ferreira
Pires, Ignacio Barroso'; Miguel Ba-
-ptista, Flavio dos Santos, Viviano
-Caldas, Ignacio Murta, Pedro La-
borne, Cordovil Pinto Coelho, Aris-
tides Coimbra, Laura de Almeida e
João Henrique, faltando, corn causa
participada, as sm. Mello Franco,

A. c.-31

Annibal Asunipço,RThro
Luz, Martins. Prates e Bernardino
Vieina e, sam , ella, as mais senho-'
res.

Abne-se asessão.
Lida a acta dá anté'cedOnte, flea.

a sua votacao adiada Para occasiäo
opportuna. -

Não Inateria de expOcliente sobre
amesa.

Não .}iavendo pareceres das corn-
missdes, nem projectos, requerimen-
tos, indicaçöes, - interpeliaçoes , a,
moçöes a serem apresentados,^
nem r.edacçöes finaes, e nã-cQn-.
stando da 2.0 parte materia alguma
sujeita a discussão, o sr. Presiden-
te dá Para amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
Primeira pcsrte

Ate 1 hora da tarde:
Leitura e approvação da acta.
Expediente.

Ate 2horas da tarde:, -
Aprezentaçao dc pareceres'de

comrnissSes.
Apresentaçao'do pr6jectos,1e.

querimentos, indicaçSes,. 'interpel-.
laçoes e.moçSes.

Discussão de requerimeatos, in.
dicacdes, . interpellaçoes e mocScs..

Approvaçao de redacçöes finaes.
'Segunda, parte	 - - 	 -

-	
Ate 4 honas da tarde:-

1.0 discussão do projecto n. 70,
dc 1925, sabre limites do districto
de SAO José da Lagoa, do rnunici-.
pio de Itabira.' 	 -

1a discussão do projecton. 87,
tabelecendo a linha divisónia en-

Ire as niunicipios de Villa de Area-
do a Alfenas.

1. discussão do projecto n. 88,
approvando as contas do exercicio
de 1925.

2.0 discussão do projecto it. -7,
de 192 7 , auctorizando a - abdrtura
de creto Para .pagamento -de .gra-
tificaç" 	 addiCionaes.
- 2.0 	 'ussão do projectc n'. 81,
de , 19 auctonizando o governo it
concedcr auxilia Para a represen-
tiacão do Estado - no 2.0 Congreso
Odontologico .Latino-Amerjca.n..

Levauta-se a sessão.
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AcTA flA REUNIAO PARA A AdoiphO Vianna, Ignacio Barroso,
-i3' SESSAO ORDINARIA, AOS 'IgnaciO Murta, Pedro Laliorne,,
3 BE A GOSTO DE 1926.	 Aristides Coimbra, Joäo HenriqUe,

Lau-rO de Almida e Bernardino
Presideflc'ia do sr. Enéas Camera \Tieira, faltandO, corn causa parti-

Ao melo dia, feita a chamada, eipada, as srs. Ribeiro da Luz,
icham-Se presentes os ars. Enéa Mello Franco, Annibal AsumP0

, Euler Coelho, Argerniro 	
Prates,-e, sern ella os

Camerade Resende, Euzeblo de Britto, Go- mais senhores.
més Freire, Ignacio BarroSO, -Vivia- 	 Não -havendc nurnero legal, dei
no Caldas, lgnacio Murta, ?edr 	

contino xa de haver sessão, uafldo
Labonië, Francisco Lessa, Aristi- para amanhã a mesma ordem do
des Coimbra, João flenriqUe, Ber-
nardino Vieira a Lauro de Alniei- 	 -
da, altando, corn causa partiCiPa- ATA DA REUNIAO PARA A-
cia, os srs. Ribeiro da Luz, Mello 	 sESAO ORDINAItIA, AOS
Franca, Annibal AssurnPcão e 	 6 Dt AGOSTO DE 1926
Martins Prates, e, se ni illa, os mais

	

	 -Pesidenc do sr. Euler Goethe
senhoreS.

0 sr. Presideflte diz que, achan- ii Ao meiO dia,
do-se pre entes apenaS 13 senhores 	 Euler,

feita a chmada,

deputadoS, deixa de haver sesSãO, achan4° presenteS os srs.
continuando a Inesma ordern do dia miro de

 Coelho, ClaudernirO Ferreira, Arge-

dada para hose. 	
Resende, Olyntha Martins,

Goines pereira, Euzebio de Britto
Gomes Freire, Adoipho ViannO,

ACTA BA REUNIAO PARA A Igñacio BarrOS, Ignacio Mura,
13' SESSAO ORDINAR, AOS Pedro Labotne, Aristides Coimbra
4 pE AGOSTO DE 1926 	

Joào Henrique, Lauro de Almêida,
e BeftardiflO Vieira, faltandO, coul

Presidenoie do sr. Enéaa Caite-rC causa- participada, os srs RiheirO
Ao rneio dia, feita a chamada, da Luz, Mello Franco, Annibal As

acham-se presentes os sr.,. Enéns sumpcO e Martins Prates e, sern

Camera, Euler Coelho, Ciaudemiro ella, as mais senhoreS.

Ferreira, Comes Pereira, Euzebio 	 Não havendo numero legal, dei
de Britto, Comes Freira, Ignacio xa de haver sessão, continuando
Barroso, Ignacio Murta, Pedro La- para ' amanhä a mesma ordeni do
borne, Francisco Lessa, Aristides dia. 	 - - -
Coimbra João Henrique e Laura 	 -
d- Almeida, faltando, corn causa
participada, as srs. Ribeiro da Luz,

13." SESSAO ORDINAIUA
Mello Franco, Annibal As3umPcão ACTA BA REUNIAO PARA A
e Maitins Prates e, scm ella, os 	

AOS 7 DE AGOSTO BE 1926

iiis sehres. 	 psdencia do sr. Puler Coelhó
No haven do numero, deixa de -

haver sssäO, deëlarando o sr Pre 	 Ao ñieio dia, feita a chamadi
sidente que continda para amanhã acham-se presentes as srs. Euler
a inesma ordern do dia. 	

Coelho1 Clauderniro Ferreira) Aige-
- 	 iniro de ReSende, Comes Pereir

ACTA BA REUNIAO PARE ' A Euzebio Ji Britto, Comes Freire,

13
ORDIN ARIA, AOS Ignacio Barrosa, Ignacio Murta,

DE AGOSTO BE 1926 	 Pedro Laborne, João Henriqud,5?-SESSA0
Laui'o de Almeida, Bernardino

?resideflcic& do r. Euler Coelho Vieira Adolpho Via e OlynthO
'Ao- nieio dia, feita a chaniada, Martins, faltando, corn causa par-
acham-Se presentes os srs. Euler ticipada, as srs. Mello Franco, An-
Coelho, Claudemiro Ferreira, Arge- nibal AssuiEnPcäo, Ribeiro da Luz è

iiro dc -ReSende, -Gaines Pereira, Martins Prates e, seal ella, os mai
zbio tie Britto, Comes Freire, senhores. 	 - 	 -

- ---a

iâe havendo- nu-mro -legal, del- ACT-A -BA REUNIQ PA1Axa - de - haver sessäo, continuandof13" sEssAo ORDINARIA, AOSpara seunda-feira, dia 9, a inesma
ordeni do ia. 	 - 12 DE AGOSTO DE 1926 -

- 	 -- 	 Preencjct do sr, W ario - Matto
AcTA DA UNIAO PARA A

1	 SESSAO -ODINARIA, 	 (Vice-presidente)
9 DE AGOSTO BE 1926 	 - - Ao thejo din, fta a chamada,-	 achamse presentes as srs. MarioPreideneie. - do Sr. - Euler Coelho Mattes, Claudemiro Ferreira, Ar-

gemiro de Resen-de, BernardinoAo rneio dia, feita a chamada, Vieira, -
achamse presentes as ars. Euler 	 Aristides Coimbra, Lauro

-de Almeida, - João - Henrique, - Cice-Coe1ho, Claudemiro Ferreira, A ro de -Castro F'ilho, Pedro Laborne,gemiro de itesende, -Comes Pereira, Ignacio Barroso, Annibal Assum-
Euzebio de Britto, Games Freire, pçao, Ignacio Murta, Euzeb jo de
Ignacio àirosa, Ignacio Murta, Britto, Edelberto Lellis e Celso MA-Pedro-  Laborne, João Ilenrique, chado, faltando 1com causa partici-Lauro dc Almeida, Aristides Cairn- pada, as srs. Mello Franco, Ribel-bra, Bernardino Vieira, Cicero de ro da Luz e Martins Prates e, scm
Castro Pilho, a Olyntho Martins, ella, os mais senhores.

Hfaltando, corn causa participada, os 	 - 	 -
srs. Ribeiro da -Luz, Mello Franco, 	 Näo - havendo numero, deixa tie
Annibal -Assumpao eMartis era-- haver -sessão, continuando para
tes, a, Sam ella, as mais senhores. -manhä a mesma ordem do dia. -

- NSa havendo ainda numero legal,
deixade haver sessão, continuando
paraainanhã a mesma ordeth do ACTA DA R g tTNIAO PARA Adia. 	 -	 -

- 13." SESSAO OR-DINARIA,-	 - -- -
	 AOS 13 DE AGOSTO BE 1926

-ACTA DA REUNIAO PARA A - -
13." SESSAO ORDINARIA,,h Presidencia do sr. Mario Matto
AOS 11 BE AGOSTO DE 1926! - 	-	 - 	 -- 	 (vice-presidente)

:Presidencia do Sr. Mario Mattos	 -
-	 Ao melo dia, feita a chamada,

Ao theio dia, - feita a chamada, acharn -se presentes as senhores:
acham-se presentes as senhores ilfarlo Mattos, Claudemiro Ferrei-
Mario Mattos, Claudemiro Ferrei- ra, Argemiro de lesende, Laura
rd, Argemiro de Resende, Euzebio de Almeida, Olyntho Martins, An-
de Britto, Cicero de Castro Filho, - nibal Assumpço, Pedro Laborne,
Ignacio Barroso, Games Freire, - Edelberto Lellis, Bernardino Viei-
knacio Murta, Lauro de Almeida, - ra, Jo.o Henrlque, Aristides Co.

- Bernardino Vieira, Joâo -Henri- imbra, Ignacio Murta, Cicero de
que, Pedro Laborne, Olyntho Mar- Castro Filho, Comes Pereira e
tins e Celso Machado, faltando Adoipho Vianna, faltando corn

- èoth éausa - participada oE sénhores causa participada as senhores Ri
- Mello Franca, Ribeiro da Luz, An-, beiro da Luz, Martins Prates e
nibal Asstimpçäo e Martins Pra- Mello Franco e, scm ella, os mais

- 

tes a, sem ella, os mais senhores. senhores. -

Não havendo numero, deixa de - Deixa cia haver- scssão por faltahaver sCão, tendo O sr. Presiden-- do nurnera, tendo- a sr. Presideu^to dade para amanhã a mesma or- tedado pa-ra amanhà a -mesma oi
demdodià.. 	 -- - 	 deni doia
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A1'A DA RUIAO PARA A

13.' SESSAO ORDINARIA,
AOS 14 DE AGOSTO DE 1926

'Presideacic& do, sr. Mario Mattos

(vice-president c)
Ao meio dia, feita a chamada,

acharn-Se presentes os srs. Mario
- Mattos, ClaudemirO Ferreira, Ar-
gemiro de Rezende, Olyntho Mar-
tills, Gomes Pereira' Joao Henri-
que, Lauro de Almeida, Pedro La
borne, Edelberto Lellis, Cicero de
Castro Filho, Annibal AssurnPcaO,
Bernardino Vieira, Ignacio Mur-
ta, Ignacio Barroso e Flavio dos
Santos, faltando corn causa par-
ticipada os srs. Martins Prates,

• Ribeiro da Luz e Mello Franco e,
sem ella, os niais senhores.

Não havendo numero deixa de
bayer sessào, continuando para o
dia 16, segunda-feira, a rnesma
ordern do dia.

ACTA DA REUNIAO PARA A
13.' SESSAO ORDINARIA,
AOS 16 DE AGOSTO DE 1926

Prcsidencia do sr. Mario Mattos

(vice-preside nte)

Ao meio dia, feita a chamada,
• achani-se presentes os srs. Ma-
rio Mattes, Claudemiro Ferreira,
• Argemiro de Rezende, Aristides
Coimbra, Lauro de Almeida, Joao
Henrique, Pedro Laborne, Gomes
• Pereira, Ignacio Murta, Miguel
Eaptista, Bernardino Vieira, Fran-
cisco Lessa, Olyntho Martins, Edel-
-berto Lellis e Flavio dos Santos
fa-Itando corn causa participada o
srs. Ribeiro da Luz, Mello Fran-
-co e Martins Prates e, sem ella
os mais senhores.

Não havendo ainda numero, dei
ta de haver sessão, tendo o sr,

-presidente designado para ama
uhã a mesma ordem do dia.

CTA DA EiJN[AO AA A
13' SESSAO ORDINARIA, AOS
17 DE AGOSTO DE 1926

preside neict do sr. Mario Mattos
(Vice_presidente)

Ao meio dia, feita a chamada,
acham-Se presentes os srs. Mario
Mattos, ClaudernirO Ferreira, Ar-
gemiro de Resende, Aristides Coim-
•bra, Annibal AssumpcãO, Pedro
Laborne, Ignacio Murta, Cicero de
CastroFilho, Joao Henrique, Lau-
ro de Almeida, Bernardino Vieirà,
Olyntho Martins, Miguel Baptis-
ta e EdelbertO Lellis, faltando, corn
causa participada, os srs. Ribeiro
da Luz, Mello Franco e Martins
Prates e, sem ellas, Os maiS se-
nhoras.Deixa de haver sessão por falta
de numero, continuando para ama-
nhã a mesma ordern do dia.

ACTA BA REUNIAO PARA A
13.' SESSAO ORDINARIA,
AOS 18 BE AGOSTO BE 1926

Presidencict do sr. Mario. Ma,ttós
(VicePresideflte)

Ao meio dia, feit a charnada,
acharn-Se presentes os srs. Mario
Mattos, Claudemiro Ferreira, Adol-
pho Vianna, Aristides Coimbra,
Ignacio Murta, Ignacio Barroso,
Annibal AssumPcão, Lauro de Al-
meida, Joäo HenriqUe, Pedro La-
borne, Francisco Lessa, Bernardi-
no Vieira, Cicero de Castro Filho,
Miguel Baptista e Alonso Marques,
faltando corn causa participada os
srs. Martins Prates, Mello Franco
e Ribeiro da Luz e, sern ella, os
mais senhoreS.

Não havendo numerO deixa de
haver sessão, continuando para
asnanhà a mesnia ordem do dia.

ACTA BA REUNIAO PARA A
13.' SESSAO ORDINARIA,
AOS 19 BE AGOSTO BE 1926

Presidencict do sr. Mario Mattos
(Vice-Presidente)

Ao meio dia, feita a chamada,
acham-se pr.esentes os srs. Mario

tattos, Claudemfro Ferreira, Ledo
de Faria, Miguel Baptista, Aristi-
des Coimbra, .Lauro de Almeida,
Pedro Laborne, João Henrique,
Bernardino Vieira, Annibal As-
sumpcão, Ignacio Barroso, Fran-
cisco Lessa, Celso Machado e Cice-
ro de Castro Filho, faltando corn
causa participada os srs. Mello
Franco, Martins Prates e Ribeiro
da Luz e, sem ella, os mais senho-
res.

Deixa de haver sessão por falta
de numero, continuando para ama-
nbA, a mesma ordern do dia.

ACTA DA REUNIAO PARA A
13." SESSAO ORDINARIA AOS
20 BE AGOSTO DE 1926

Presidencia do Sr. Enéas Camera
• Ao meio dia, feita a chamada,
acharn-se presentes os senhores
Enéas Camera, Claudemiro Ferrei -
ra, Francisco Lessa, Aristides Co-
imbra, JoAo Henrique, Lauro de
Airneida, Bernardino Vieira, Olyn-
tho Martins, Ignacio Barroso,
Alonso Marques, Annibal Assum-
pcão, Gomes Freire, João de Fa-
na, Ignacio Murta e Pedro Labor-
ne, faltando corn causa participa-
da os senhores Ribeiro da Luz,
Mello Franco e Martins Prates e,
sem ella, os niais senhores.

Ndo havendo nuthero, deixa de
haver sessAo, continuando pam
amanhA a mesma ordem do dia.

ACTA DA REUNIAO PARA A
13.' SESSAO ORDINARIA,
AOS 21 DE AGOSTO BE 1926

Presideneja do Sr. Euler Coelho
(1.° secret ario)

Ao melo din, feita a charnada,
acham-se presentes os ars. Euler
Coelho, Clauderniro Ferreira, Du-
que de Mesquita, Aristides Coim-
bra, Celso Machado, Ignacio Mur-
ta, Pedro Laborne, Bernardino Vi-
eira, Gomes Freire, Lauro de Al-
meicla, JoAo Ilenrique, Adoipho
Vianna, Annibal AssumpçAo, Igna-
do Barroso, Olyntho Martins, fal-
tando corn causa participada os

srs. Ribeirq da Luz, Martins Pra-
tes e Mello Franco, e, sem ella, os
maIs senhores.

Deixa de haver sessAo por falta
de numero, continuando a mesma
ordem do dia par segunda-feira,
dia 23.

- ACTA DA 13." SESSAO ORDI-
NARIA, AOS 23 DE AGOSTO
DE 1926.

Presideneja do Sr. Enéas Camera
Ao nieio dia, feita a chamada,

• acharn-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Claudernj-
ro Ferreira, Lauro de Almeida,
Annibal AssumpçAo, Gomes Perei-
ra, Olyntho Martins, JoAo Henri-.
que, Cicero de Castro Filho, Igna-
cio Murta, Pedro Laborne, Miguel

• Baptista, Ignacio Barroso, Ledo
de Faria, Paulo Menicuccj, Duque
de Mesquita, Alonso Marques, Go-
nies Freire, Mario Mattos, Mar-
tins Prates, Flavio Santos,
Celso Machado, Euzebio de Britto,
Aristides Coimbra, faltando corn
causa participada os srs. Ribeiro
da Luz e Mello Franco e, sem ella,
os mais senhores.

Abre-se a sessAo.
Lida a acta da antecedente, fica

a mesm4 sobre a mesa para ser
approvada opportunamente, e bern
assim, as das sessöes de 30 e 31
de julho.

0 sr. 1.0 Secretario lé o seguin-
te:

EXPEDIENTE

Officios 	 •

Do sr. Secretarjo das Finanças,
enviando urna mensagern em que
o sr. Presidente do Estado pede
votacAo de credito para pagarnen-
to de addicionaes da lei n. 425, ao
porteiro da Delegacia do Thesouro
de Minas, no Rio de Janeiro, sr.
Americo José Goncalves. —A'
cornmissAo de Orcamento.

Dos do Sr. Secretarjo do Inte-
rior, acompanhados de mensagens,
em que o sr. Presidente do Estado
solicita identicas medidas a favor
do Sr. dr. JoAo Baptista Ferreira
Velloso, professor da Eseola de



rn doistirpo. 1L' -cornthão
do- Orcarnento.

Do bacharel Pioex sQarios cia
Cunha, juiz municipal, do PiTrapo-
ra, solfcitàndo 'verba porn quo ihe
seja paga a ajuda de custo-a 'quo
so ijiiIga conidireito, exvi do art.
20, do lei -n .. 912, de 1925. - 2'

mesrna comrnissâa. - 	 -

Requerimentos
o Sr. Oyntho Martins manda

4 Mesa dois requerirnentos, sendo
urn do bacharel Isidro Pereira de
Azevedo, juiz de direito aposenta-
do, solicitando a decretacao do uma
lei sobre eIevaqäo cia prescripcão
dedireito que iho fôra irnputada e
born asim, verba para quo ihe sejo
paga a'irnportanciade 1:539$490,
do tempo em que esteve em dispo-
nibilidade - e oiutro de A. Anna
Lima do Araujo, professora do
èducaqo physica da Escola' Nor-
mal Modelo, da Capital, solicitan-
do equiparação de seus vencirnen-
toe aos dos denials professores do
mesma Escola. -. A' commissSo
do Orqarnento.

Faltcs de numero
o or. Presidente vorificando to-

rbm-se retirado do recinto diver-
sos srs. deputados- e continuando
por isso a falta de nurnero par--
proseguir-se no. trabaihos,dOcla-
ma continuar para amanhä a mes-
pia ordeni do dia e

Levanta-se a sessão.

14.' SESSAO ORDINARIA AOS
24 DE AGOSTO DE 1926

Presidencia do or. Enéas Camera
SUMMARIO: - 1.' parts.

Charnada. - Acta. - Expdi
onto. - Tolegramrna. - Of-
ficio. - Requer-imento.—Repre-
sentaçSes. - Apresentação do
pareceres. ---- Apreoentaçao do
proj ectos. - 2.' parte. - 1.
dscussão do nrojecto n. 70, de
1925. —.1.' do den. 87. __-i.' I
do de n. 88. - 2.' do de i.
79, de 1925. - 2.' do den. 81,1
de 1925. - Urgencia. - Ordem
do-dia.

Ao meio dia, foita a chaniada,
eharn-se preseñtes cz srs. Endâs

dnia, Claudeniro Friá La
rode Airneida, Mario Mattos, An
pibal 'Assumpqão, Gomes Pereira,
Qlyntho Martins, João Henrique,
Cicero de Castro Filho, Ignaeio
Murta, Pedro Laborne, Francisco
T,cssa, Ignaèio - arrQso, Leão do
Faria , Paulo Me,nicucci;-Duque do
Mesquita, Alonso Marques, Gomes
Freire, -Flavio dOs Santos, MartinS
Prates, Celso. Machado, Eeb1ade
Britto, Aristides 4joimbra 1 Bernar+
dine Vielma,, Miguel Baptista, Odi-
ion Braga, Agenor A1re, Joãq
Beraldo e- Antonio Junqueira, fal-
tando corn causa participada pa
sm. Mello, Franco e RibOjro d
Luz e, scm ella, os mais senhores

Abrese a oessdo.
Lida a acta da pntecedente é a

mesrna cern debate approvada e
bern assim, as das 10., 11.' e
ess5es. - 	 -. -

e 0 or. 1.0 secretario lê o seguin
te

EXPEDIENTE 	 --

Telegramma
Do deputado Bias Fortes, corn-

irnunicaudo ter acceltado o convite
paira secrotario da Seguranca Pu-
blica no govemno Antonio Carlos e
collocandO-se ao dispor do seus an-
igos collegas desta Camara na,

quelle cargo, oxide terá 'prazer em
--cumprir suas ordens. 	 Inteira-

'rpda
Officio 	 -

Do sm. 1.' eecretaTro cia Assern-
blda legislativa do Estado do Ama-
onas, cornmunicando a eleiqão do

mesa ' diretora dos trabalhos' da
presente sessâo. -,- Identico despa-
cho.

Requerimento
Do or. Togo Aloyslo 13rando

outros, auxiliares de coillectores es
ta.duaes, -solicitando cquiparacão
sos colleotoros e escrivães pam of,
çfeitos do art. 10, da lei ii. 911, do
1925. - A' commissâo de Legis
ilacâo.

Representacôes
Da Conferencia de 5; Vicente do

Paulo, de Mathias Cardoso, in-unir
ciplo do Mango, pleit,Oañdo urn au

i

489
488

iiarthaCia de , OurQ Preto e do d. Silva WeinCk. —A meSflC01
Anna Candida de Paiy Re.i, pro-
eSQra çlo. gU.pQ Sc91.r de 'Ma- 	

1

çadâonte
—A- mesma cOil .''W - 	 ta u-tara Municipal do Tira-

Q.Do or. L° ecretoXiO do Sc1; 1 	 , 5o tnde verba para in

ommünicafldb a 	 OnUlcaQ do at-al1ac .° da respectiNa Camara%11 

projecto n. 75, sobre ReforlTCbfl restauroa pela lei n. 912, e192S,
stitucional, tendo si10 o mesmo Pu- 	 .'	 mis4° de OrcamefltO.

blicado naquella Secretaria come 	 -
ta

lef n_ _ 11 addicibil a Consitui- 	 Car

çäo do Estado. - Inteirada. 	 Da firma L. Figueira & Comp,
Tres. do mesmo senhor, conlmik do Ri 	 Janeiro, so1icitand o

nicando que snbiram a saitcuO 	 da Carna. junto ao governo
apolo

sob no. 466 467 48 respec,tiva- do Estado, relativame 	 a um
meilte, os projectos no. 83, dispon- propct 	 1e fez Para installacão
do sobre os venciülefltoe do iuiz de apparelhos radiote10Ph00S
de rnenores n. 84, approvandO 0 	 dversOs muniCiPios do Estado.

^in
CodigodQ Processo Penal c n. 	 i—.	 commissä0 de Orament0.
modifiCafldo o art. 210, da lei it.

12, de 1O25 10 conte.ndo os meanios 	 .	 Requeri'lflefltos

otros 	 des- 	 Do juiz do direito da comarca
ho. 	

de lJberaba, bacharel Arthur Al-
Dos srs. Presidentes dos Zeta- bino de Almeida Grino, solicitandi

dos de S. Paulo, Rio de Janeiro, c6icess.O de creditO para paga-
Bahia, PernafllbUCo, Goyaz, Ala- ineto de ajuda de custo a que s
goas, Sergipe, Paraná, Espirito uiga coni direito, ex-vi da lei n.
Santo e Santa Catharina do 1. 912, de 1925. - A' comlfliSsão de
secretariO do Senado de S. Paulo Oramefli0.
e do PrefeitO do Districo 'c de- - Do or. Anton io Ciementino Fe-
ral, agradecendo a commLmiCac0 reIra, professor publico em Santo
da installacäo do Congi'esso Minei- Antonio dos Campos, municiPi° do
ro e da constituicào da Mesa cli- DivinoPolis, sol'icitando a decreta-
ectora doe tabalhoS desta Cai1na çäo do uma lei 1ando-lhe as mes-

.-_Inteirada. 	 mao antagenS conforidas aos nor-

Do sr. 1 .0 secretario da Assein- malistas. - A' cornrnisSãO de Le-
bléa Legislativa do Estado do Rio gislacão.
de Janeiro, communicafldo tom-se De Flavio Jardim de Almeida,
installado a 3.1 sess.0 da 11• le- : amanUonse da colonia annexa no
gislatuma daquella corPoracao e Asylo Colonia de Barbacena, soli-
eleiço da respectiVa Mesa. —In- 6itand6 eqüiparacão de seus yen-

teirada. 	 - 	 cimentos aos do zeu oollega do
Do sr. SecretariO do interior, Asyllo Central e pedindo restitui-

companhad0 de uma mepsagem, ção do inportaflCia5 ue lulga Ihe
em que o sr. Presidente do Esta terem sido oxgidas indevidarnente.
do solicita verba Para. pa .gaflietito - A' conlmissão de Orcamento.
da gratifiCacäo addicioii cm lei	 Dc Cornelio Villela Nunes, pro-
n. 425, ao sr. Antonio dsor de feesor publlc'o em S. Joaquinl - do
Mouma, director do grupo es 	

-olar Serra Negra, requerendo sejarn in
do Indayd. --- A conirnisiã o do cluidos na coniageiTi de tempo do

Oreamento. 	
servicos ao Estado os 25 mores

Do mesnie senhor, enviando uma nue interinamente exe'rceu o magis-
ensagern do sr. Presidente do Es- ierio. a partir do outubro de 1913.

tado, solicitando, verba pam pa- - A' commissäo de Legislaco 0
amento do addicional da lei n. 'Justicn.g

425, as

	

	 a Pia 	 Re JOac'uirn Alves do Magalhes,profesSOras d. Mari 
deOliVeima, ci M i:a Candida dO ne-rteirO dr, runo escolar de P1-

	

e A Maria arlota Poi'i	 q nga. .pedindo elevacâo - da. gmat!-

C ao professor LeandrO Gorncs do fieaçãO; polo facto do trabâlh2.
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Otilio para sua rnanuten0. - A' marca, supprima 
em occaSiA e

comrnisSão de O.rcamefltO 	
aperturaS financeiras.

Passando a Mesa n representa.
0 SR. FRANCISC' 	 ESSA: ção lespero que ella será tornada

Sr. Presidente, dirigida ao Con- na consideracão que merece. (Mui-
gresso, acabo de recebr a seguin- to be!)
te repreSefltacao (10' 	 A' cornrniSSO de OrcarnentO.

"Camara  MunicipaL MuniciPlo
de Jacuhy. Estado de Minas Ge- ApThSentOcdo de pareceres das

raes. Jacuhy, 5 de agosto de 1926. 	
CO)fl'flj38008

Ilim	 e=

	

Os.e eos. srs. Presiden- 	 O sr. Jodo Henrique, ela corn-

te e nlais membros do Congresso missãO de Orcamento e Contas
Législativo do Estado de Minas apresenta, pede, sendo concedido,
Geraes. 	

dispensa das forrnalidades regi-
0 abaixo assignado, presidente mentaes sern prejuizo da impres-

Camara Municipal de Jacuhy, 
S ao, para que figure na ordern d

vern representar a V. 
cxc. o de- dia de arnanhä o seguinte:

eo do povo deste municipio par 	 parecer e einen&v8 para 2. 4 dis-
que o governo do Estado installe 	 cuSsaO sobre o projecto n. 86
it cornarca de Jacuhy; mas como A conunissão de Orcarnento
depende de verbas destinadas a Cs- 

	 e
rn, venho solicitar de v. exc. Contas, a que fol presente o proje-te fi

e dos dignos senhores deputados, to ii. 
86, marcando o subsidio do

p ara que seja votada a verba pa- Presidente, Vice.Pre5idet
e do Es-

tado, senadores e deputados e os
ma a installaqão da nossa comarca 
e bern assim auctorizacão ao cxc- vencirnentOs dos SecretarioS dec Estado, Chef e de Policia e conten-
utivo para installar a rnesrna es-
to anno; que assim sendo, fará se

do outras disposicoes, - é de pa-

justica ao povo jacuhyense que recer qUe 0 mesm9 ja dado a 2.
rnuito deseja a liberdade de urn discussäo corn as emendas seguifl-
'I'ermo independente na ordem 	

tes, propostaS pela comn1issãO:

1diciaria. 	 N.
Aproveito a opportunidade para

ongratular corn 'r• exc. e niais

	

	 No art. 2 . 0 - substituarn-Se as
alavrasenhreS deputados ao Congresso p "vinte quatro contos de

Mineiro. - 0 presidel)te da Ca- réis annuaes" pelas seguintes
mara Municipal - (a) José Fran- "trinta contos de réis annuaes".0
cisco Aulino. "' 	

Acerescente-se ao art. 2 . o se-

Pasando as mãos dc v. exc., guintc
sr. Presidente, a representac.o, paragrapho tinico. Si o vice-
faqo, desde jji, urn appello a digna Presidente do Estado accumular
cömmirnãö de FinancaS, da Carna- mandato electivo, ou estiver emque exercicio do cargo de Presidente,ma dosrs. Deputados para 
inclua, no orcarnento do proximo não perceberá a quota de repre-
anno, verba necessaria para a in- sentacäo durante o tempo em que
tal-lacáo da cornarca de Jacuhy. exercer quaesquer destas funcqbeS.

Si assim o fizer e a Casa votar se- N. 2
elhante disposicãO, teremos cum-rnprido o dispositivO da lei de or- No art. 30 -. substituarn-Se a

ganizacäO judiciaria, que -estabele- palavras "cern mil réis" pelas se-
ecu as condicbes que devem preva- guintes: "cento e vinte e cinco mil
lecer para as comarcas mmcm re- réiS".
installadas, maximé tratando-Se 	 N. 3
de Jacuhy cue, scm favor, é hoje
urna das cidades in 	 'prosperas 	 Substitua-SC o art. 5.° pelo sc-
do Estado, que jd foi séde de co- guinte

Os vencimentos dos Secretarios 	 . 8de Estado serão, cada urn, de trin-
ta e seis contos de réis annuaes, 	 Accrescentese onde convier
os do director da Imprensa Offi- 	 Art... Flea o govemno auctori-

zado a installar a Escola de Re-cial de vinte e quatro contos do
3761s, scm direito a quota de repr 	 generaçao e fixar os vencimentos

do respectjvo pessoal, abrindo parsentacáo. 	
s credjtos necéssarjos.Substjtuase o paragrapho uni- esse fim o

co do art. 5•0 pelo seguinte 	 Sala das commissöes, 24 d0 Prefejto da Capital perceberá, agosto de 1926. - Joáo Henrique,a titulo de representacão, como relator. -. Ledo de Faria. —Pau.membro do Govemno, a quantia de lo Menicucci. - Francisco Lessa.dezojto contos do réis annunes. 	 - A inlprimir..se para ordem doNo art. 6.° supprjmam..se as trabaihos.
palavras "e do Chefe de Policia,, . 

A presentação de projectos, reque,N. 4 	 rimentos, indicacoes e movies
Accrescentese onde convjer: 	 0 sr. Cicero tie Castro Filho.krtigo. Ficam approvados o de- Justifica e nianda a Mesa o se-creto n. 6.990, de 24 de setenibmo guinte:

dc 1925, que baixou corn o Regul.. 	 Pro Jecto n. 89mento dos Servjcos de Irnmigra
cáo e Colonizacao, e o decreto n. (9.' legislatuma)
7.081, de 16 de janeiro do corren- 	 0 Congresso Legislativo do Es-te anno, que restabeleccu e deu or- tado de Minas Geraes decreta:ganizaçao ao servjco de Melhora 	 Art. 1.0 Fica revigorado o art.mentos Municipacs 	 1." da lei n. 643, de 1 de outubro

N. de 1914, na parte que manda des-
dobrar em duas a Secretaria doAccrescentese onde convier : 	Interior, corn as modificacoes cons-vo Publico aos dos directores das tantes da presente lei.Artigo... Ficam equipam 05 os Art. 2.' A nova Secretaria crea-vencjmentos do director do Archi.. da em vjrtude desse desdobramen.no Public0 aos do directores das to denornjnase Secretaria de Es-Secretarias de Estado 	 tado da Seguranca e Assistencj§. .. A Sflbstitujcdo do director Pubijea, e coniprehende os serviçosdo Archly0 por qualquer outro de policia, assisteneja e saude Pu.funccjonarjo ndo dá a este direjto blica, ora subordjnados a Secre-a aratificagdo do substituido, que, na do Interior.a juizo do govemno, poderá porce- 	 Art. 3.° A Secretaria da Poli-ber vencimentos integrae 	 cia, a Directoria de Hygiene e

N 6	 Saude Publica e os serviços e re-
partjcbes relatjvos a assistenciaAecrescentese onde convier . 	publjca ficarn transferidos paraArt... Ficam approvados as de- nova Secretanja de Estado, corn O

cretos ns. 7.297, 7.298 e 7.300, pessoal respectivo e scm augmen.de 29 de juiho de 1926. 	 to de despesa.
N. 7 	 Art. 4.' 0 cargo de chefe depoijeja fica extincto e substjtujdoAccrescentese onde convjer: 	 pelo de Secretarjo de Estado daArt... A' medida que vagarem Seguranga e Assistencja Publjca,os logares de amanuenses e auxi- ao qual compete as attribujcoeshares de escripta do Estado Mer daquehle e as do 

Secretarjo do In-nor do Commando Geral, serdo tenor, na parte attinente nos 5cr-Preenchidos por praticantes civis,Contractados pelo Secretarjo da vicos transferidos, assim corno Osvencjmentos de Secretanjo de Es.Segumança Public5. 	 tado. 	 - -



Art. 5.? Fica o governo do Es- clè dc e eb9 -198, eiiti'

ad áütorizado a ogthizar . e âm-s& "m prejuiZO do districWsp

installar a Secretaria de EstadO de S. 3oé a LgOa que cose-

da Seguranca e Assistencia publi- vará as divisas antigas 
O1 0 mu-

Ea' expedir o reguame 	 desta, e niciplO de Atofll0 Diasl	 flto 	
".

o da Secretaria do Interioi, bern 	 A. -2 . 0 evogamse as dispOsi

cpmO iovfdeniar no que for ne- ç4es er coniario. 	 -

essariO pafa èsse. fini. 	 ala das 	 4 dq

Art.- 6.° Fioam ereadcs mais 	 25gsto de 19. 	 Age1or Cane
aois -cagós de elegado5 aixilia do. , Luro de A1neida. —Aris

res da Policia do .EstadO, COtUX 

e$
OS tides Cibra.

niesmoa venciUentQS dos acua.
fazendo-Se o provimen0 desses 	

pedindO a palavra, d a
cargos quando o governo juiga discusSQ encerrada, sendo o ines

bpportuno ou conveneflth. 	
U• ppOY° -- 4' - commIS

Art. 7.°-Esta lei entrará em 	
de CamaraS MuniCiPae

gor desde a data de sua publica- 	 i. diCUSSaa d pro §ecto 7t. 87

.çäo, ficando o poder executiVo an- osto em 1.
ctorizado a arir credito ate .vinte Ldo, d p discussão 

0

contos deri(200' para projeCto n. 87, estabeleCe 0 a H

pagamentO das desiesds de pes' nha djvisoria entre 
05 muniCiPiO5

soal e material, resultantes desta de Villa de AreadO e Alfenas.Sem debate, d o mesmO apPr
ei, no exercicio corrente. 	

o-
vadQ. - A' commissäo de Cama-

Art. 8.° Revogam-se as disposi-
çöes em contrario.

	 rag Municipaes.

Sala das sessöes, 24 de agosto 	 l .a dicussão do pro jeeto n. 88
11 le 1926. - Cicero de Castro Fi- 	 -

- genor Al)s. - FlaviOIho. 	 A	 de lido, d approvado o pro
Posto em l,' discussão, depois

Lantos. - Odilon Braga. - Go- 	
jeCtO n.

mes Freire.

	

	
88, approva1110 as contas do exer-
ciO dc i9i5. -- A' cornmissao de

Estando apolado pelo nunierO de orcamento.
assignatura s, vae a irnprilflirse. 2. di&us$d0 do pro3'eCtO n. 79 ) de

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA 	
1925

l.a dics8dO do pro jeeto ii. 70 de 	
E lido e posto em 2.- discussão,

1925 	 o seguiflte

E' lido e posto em 1. discuSS0 pc&recer e emendc& pora. 1 diseUs

o seguinte 	
são sobre o projectO n. 79

IrojectO fl. 70	 (9.5 legislatUra)

(9. 5 legislatura)

	

	 A commissO de Orla1neTt0 e
Contas, tendo presente o projectO

A Commissäo de Carnaras Mu- 
nicipacs, tomando em considera- • já approvado em 1., e de
çäo a resolucäo n. 86, de 17 de parecer seja o mesmo dado para,
dezembro de 1923, da Camara e approvado em 2

. 0 di3cuss0 Con'

'Municipal
 da Villa Antonio Dias a seguinte emend a que attende as

e a de n. 619, de 23 de outubro 	
ensagefls do ExecutiVo n. 744,

de 9 de set
tambem de 1923, de Itabira do

	

	
enibrO de 1925, 158, e

561 de 5 de dezembro de 1925:
Matto Dentro, - d de parecer que 

	

se adopte o seguinte proj ecto de 	 Enienda n...
lei:

	

O Congresso LegislatiVo do Es- 	 Ao art. 1 . 0, accresCefltese in-

tado de Minas Geraes, decreta: 	 fine.

	-Art. 1 . 0 Os limites tracados no 	 "Para nagar o addicioflal da lei
n. 39, do art. 5.°, da lei n; -543, n. 425, de 17-dc agosto do 1906

3?$89a què Art. 1.0 iëa--o- *ve1-no aucto.-de . julho.de'1923 aId 31 de dc- rizado a conceder urnatixiio pe-
embro de 1926, d. - Maria Amelia euhario para a representaçaiy-do

Rocha, professora da eácola do Estad no 2.0 Crnigresso. Odonto'.
sexo feminino- do districto de Cat- logico Latino-4mericano, a reunir-
ta, no rnunicipio de Diamantina; - se en' .Bueaos Aires, de 10 a 25
1:400$663,'a  qie tern dfreito, des- de outubro do corrente -anno
de 117 de novenibro do 1924 a 31 abrindo o eredito necessario 0 -
do dezenibro de 1926, o official-da Art. 2.° -Revo gam-se - aa disposiF-orça Publica, capitão Pedro - do çdes em contrario. - Ignacio Mum
Livramento, - e 309$600 a que ta. - Olynt-ho Martins. -. Ar-temdireito desde 9 de- julho a 31-
tic dezembro- de 1925,0 official da - 	 . -	 Urgéncia	 --Força Publica, tenente Quirino 	 -	 --
Aires de Barn's. 	 --	 O	 . -Ledo. de 'Faria (pela or.

Sala das commiss6es, 31 de 	 dem), olitendo urgencia, apresen.
Iho de 1926. - Leão deFarja.-_ ta, pede, snndo-concedicla, -dispen-

sa de forrnalidaclez regimentaesPaulo Menicucci. - Euzebjo de
Britto 	 parä qtie figure na Ordem do dia

-- 1.	 - de ainanhã 0 seguinte: - '.- --Projecto a que se refere o pare
er Supra 	 Parecer -para 2.a, diseussâo sobre

- Projeeton 79	 -	 -	 - ° projecto n.. 88 	 - -----

	

- - (9.' legislatura) 	 -0 Congresso Legislatjvo do Es- -
ado do Minas.Geraes, decreta: 	 - A commissão de Orcamento eArt.- 1.° Pica o governo aucto- Contas, tendo presente 0 projectorizado a abrir o credjto de 777$339 n. 88, sobre contas do exercicio do

pars pagar a Ma5oel da Silva Jo1- 1925, já approvado em- prirneira
ge, contra_mestre das officinas de discussão, é de parecer seia 0 mes-
pautanao cia Imurensa Official, a mo dado para segunda e appro.gratifjcacao addicjonal de 10'0/0, vado. 	 -
de que trata a lei n. 425, de 1906, - Sala das commissdes, 24 dc
a partir de 18 do marco- do cor- agosto de 1926. - Ledo do Fa-
renfe anno ate 31 de dezembro do na. - João Henrique. - Fran-1926. 	

isco Lessa. - Paulo Menicucci.Art. 2.° Revo gam-se as dispo.. - A imprimir-se, para ordem dossies em eontrarjo. 	 trabaihos. -
Encerrada, scm debate, a dis- Nada majs havendo a tratar, ócussão, são anprovados nroecto e Sr. Presidente cia para anianhã aomenda. - A' commissão de Or- seguinte:

camento. 	 -
-2.' djSCUSSO do 'wojecto n. 81, do	 ORDEM DO DIA

1925 	 Primeirq parte -
e posto em 2.' dicr'nssSo, A 	 Ate 1 hora da tarde:roiothc1n. "or iã ter r''rdido a op 	 Leitura e approvação da actapertunidade, 0 seguinte: 	 Expediente.

Projecto n. 81, de 1925	 AId 2 horas da tarde:
• (9.' legisiatura) 	 Apresentaçào de pareceres de

omniissdes.c;(COflSt1tUj da emenda n. 6, apn',. 	 Apresentaçao de projectos, re-sentacla e a pprovada polo Sena- querimentos, indicacdes, interpel.- do an projecto n. 74, cia Ca- lac -  emoç6es.mars) 	
Discussão de reouer nientos, inO Covesso Legislátho do Es, - dicaçdes, inter p ilIacöe a moçdes.tado do Minas Gerae decreta: 	 .Approyacao do redacçöes finaes.



Segundc& parte

	

	 Lida a acta da antecedente, a
mesma, sern debate, approvada.

Ate 4 horas da tarde 
2. discussão do projecto n. 86, 	 0 sr. 1 .0 secrctario dá conta do

fixando o subsidio do Presidente e segurnte:
Vice-Presidente do Estado Para 0 	 EXPEPIENTE
futuro quatriennio e contendo ou- Requeriiflentos
tras medidas. 

2. 0 discussão do projecto . 88,

	

	 De Raymundo Zeferino da Silva
esidente no districto doapprovando as contas do exercicio Arantes, r 

de 1925. 	
Fonseca, pedindo transferencia de

1. do de n. 89, declarando re- sjas propriedades agricolas do mu-

vigorado o art. 1 .0 da lei . 643, nicipio de Alvinopolis para o de

de 1.0 
de outubro de 1914, na par- Marianna. -Aguarde opportufli-

te que inanda desdobrar em dual dade.
a Secretaria do Interior.

	

	
- Do juiz municipal do termo

de Pitanguy, Manoel Ildefonso Ro-
Levanta-se a sessão drigues Villares, pedindo verba

Para pagarnento de ajuda de custo
15. SESSAO ORDINARIA, AOS a que tern direito ex-vi do art.

25 DE AGOSTO DE 1926 206, da lei n. 912, de 23 de setem-

presidencict do Sr. Enéas Camera
bro de 1925. -A' commisso de

SUMMARIO: 1 . 0 parte da ordem OrcamentO.
dcla. -Acta.- 	

-De Francisco Mendes de Frei-
o dia. - Chama 	 ts e outros, etabelecidoS con' f a-

Expediente. _RequerimefltoS 	 bricas de biscoitos de polvilho,
RepresentacãO. -_ApresentacãOde projectos. -Discursos dos trigo, etc., nesta Capital, repre-

sentando contra a taxa de 4 ad
srs. Alonso Marques e Celso Ma- valorem, sobre a exportacãO de
chado. _2. 0 parte. _2 . 0 discus- seus productos. -A' mesma corn-

m1ssao.são do projecto n. 86. -Emen-
das. -Declaracão de voto. - - Represefltacao
2.0 discussão do projecto n. 88.
_1.' do de n. 89. -Ordem do 0 SR. JOAO HENRIQUE: -
dia. 	 Passo as niãos de v. enc., sr. pre-
Ao meio dia, feita a chamada, sidente, uma representacãO em

acham-se presentes os srs. Enéas que a Camara Municipal de Mon-
Camera, Euler Coelho, Claudemi- te Carmello solicita ao Congresso
ro Ferreira, Duque de Mesquita, adecretacão de urna lei que au-
Euzebio de Britto, Gornes Freire, rive .a immediata installacão da
Ignacio Barroso, Celso Machado, respectiva comarca, visto estarem
Miguel Baptista, Flavio dos San- preenchidos os requisitos do art.
tos, Odilon Braga, Ignacio Murta, 4•0, § 1 .0 , da lei n. 912, de 23 de
Paulo Menicucci, Mario Mattos, setembro de 1925.
Pedro Laborne, Agenor Alves, Arepresentacão se acha formu-
Alonso Marques, João Beraldo, lada nos seguintes termos (lé).
Francisco Lessa, Aristides Coirn-Sr. presidente, é urn pedido de
bra, Ledo de Faria, João Henri- inteira justica este que a munici-
que, Gomes Pereira, Lauro de Al- palidade de Monte Carmello trá
meida, Bernardino Vieira, Anni- a Camara dos Senhores Deputa-
bal AssumpcãO, Martins Prates, doe.
Argemiro de Rezénde, Antonio 0 inunicipio de Monte Carmello
Junqueira e Cicero de Castro Fi- e, cern duvida, urn dos rnais pros-
lho, faltando corn causa participa- peros, ricos e populosos do Trian-
da os srs. Ribeiro da Luz e Mello gulo Mineiro e tern, conlo disse,
Franco, e, sern ella, os rnais se- preenchido todas as formalidadee
nhores. 	 necessarias a installacão da co-

Abre-se a sessäo 	 inarca. Assim é que -a renda da

nos 	
Pré jd tà' Estdèo

	

,	 lnpa

	

tree ultirnos exercicios, a 	 s
rnej 	

nhada da próposta de fixacüo dide 100 contos e o edjfjcjo do Po Porca Publica Para o anno de

	

rum, alfj construjdo, é, incont 	
1927, é de parecer que a mesma

vel
rnente, urn dos rnajs conforta seja adoptada tal como Se ach

veil e bell05 edifjcj05 de toda a redigida e, e consequeflj offe,aqueJ zona . 	 mrec
o cegui0 projec que pede

Enviafldo a Mesa a representa seja 
approvado em 1.0 discussão

cão, eston bern seguro de que a
	 o CongPesgo Legislaj 0 do Es.

Cara 	
Senhores Deputados tado de Minas Geraes 

decreta: -
vot 

ara 
dard este anno verba Para a in Art. 

1.0 
A Forca Publjca do Esstaflacao da cornarca de Mont0 tado de Minas Gernes Para o exer.Carmeijo 

(ujto bern; muito 
cicjo de 1927 comporsed de 4.000
hornens, ass 	 distrjbuidos.PreSentacao de pareceres de corn.	 Cornrnan o gera :misSöes

d r. Ledo de F	 Serjjç d Saude;aria, pela corn-Seis bataihoes de ifanria;n,jss 	 de 	 aOrcmento, apresenta 0 iJm esquad0 de cavallaria .tJma compánh esdola;
Segujnt. 	

tJma ompanlia de Spadores
Pc&recer n. 167 	

bomb5.(90 legislatura) 	 IA comm	
m 	 Do pel ot 0 dejssão de 

Orca

	

ento e
dos S 	

- Art 
2.° Para a rnanutencao da

	

Contas, tedo presentes as repre 	
Forca Publica fica o Poder Exe

	

entacoes d m. drs. Arthur Al 	 cUtjvo auctoriado a despender nobino de Althejda Cyrino, Diogenes refer0 
exercicia e Manoei Idel de 	 0 a importancia

Carlos da unh 	
.95:4Q00O de accordo cornfonso Rodrigues Viliares, •juiz de a tabella a

	

djrejto da cornarca de Uberaba e
	 Art 	 nnexa n 1.

.° A cornposjcAo do Corn.

	

juizes munjcjpaes dos termo5 de
	 ado 	

,ades da tropa
Pirapora e Pitanguy, pedin 	 Oéral do Serviço de Sau-

das unjd

	

do se- 	 de, e 	
, obe-ja Votada verba Para pagame0 decerd ao quadr0 annexo 

n. 2 a
de ajuda de costo a que se iulgam seus effectivos poderãd ser eleva
corn d

ireito, ex-vj da lei a. 912, de dos em caso de rnobi1izcão

	

23 de setembro de 1925, é de pa. 	 Art. 14.' Revoga50 as disposi--

	

recer sejarn solicjtadas informa 	 goes em contrario 	 -goes a respeito ao exmo. sr.

	

tarjo do Interior.	 Secre. 	
Sala das Cornmjssôes 24 dea osto do 1926. -Lauro de Almei--- Sala da Cornmjssöes 25 de da, rejtor. -Pedro Laborne

	

agosto de 1926. -jo0 Henrique 	 --Ledo de Parja
cocci - 	 -Paulo Menj.A imprimirse 	 TABELLA N.1
APresentaçao de Projectos indica.. Forca Publicavies e moçöes

A) Pessoal
1) Pessoal titulado.

	

0 s. Lauro de Almeida, pela 	
8 tenentescoron. a 10:800$,

comrnjssão de Força Publica, apre

	

senta, pede e obtain dispensa de 	
8 majores a 7:3O0$0 ........

formalidades regimefl0g Para

	

que figure na ordern do di de	
capjtães a 6 :6OO$00 .......

amanhü 0 5egujfl0. 	
224:400$000.Projecto n. 9Q, (Forca Publica)
	

37 prirn05 tenOnts a ......5:40OOO, 199
(9.' legis1atur) 	

47 segu5 tenente5 a .......
A coinrnissão de Porca Publica, 4:80OO

	 225:6OOOOO
a que foj presente a rnensag 	 do 	 Director de fllUSjca 4: 14Oø



pan

!

--,,

ratiic0 a 1: % 	
) ratifiC0e

ddici0fl de- O 	
a.OPM

da

	

	
1 inn-	 0enga ] adO5 a $00 219 O0O00O

lei 425, de 1906, a saber
or 780000, 5 caes 660000 e 	

6) A3uda de ctiStO a 0ffic1a

segundo tenente a 430$000, 	 em 1ljgenC1a 5 O00000pit 	 So

560000 Total, 807 3O000O 	
na, 6.476:8-4$0001

2) Fracas de pret 	 •y Material-
6argentosa)udtes a 	 1) Fardafleflt0 pare .866 pra

1.008$000' 59472$ 	
a 	 2)

'1.152$00,()t 6-912$000i

O00	 0 0 	

3 866 pracaS

14250g1fldoSSargto5 a 	
28) onipra e 	 de

153 terceiros sargentos a 	
mento, 20.000$0000.864$000, 122-688$000 	

4) Co
720$0000, 97 :200$000 	

mPra do munlcão,

0	
iO:000000.

274 anspessadas a 720000..•• 	
5) ComPra ecoflert0 deeqU1

132 cabos a 720 000,224 640$0 

197:280000 	
pamento' 5:000$000

	

•	 C) 	 orage,, f0rragem
91 soldados signaleiros a • • - 	

e tra-

648$000, 58t968$000 	
tamentQ dos artimacs e forragem

20.msioOs de 1. class, a 	
para os dos off iciaes montados.

20$000, 14:400$000 	
140:000000. 	 animaes do es-

20 mUsiCoS de 2. c1ase, a. • 	
'7) RemOnta dos

648000, 12:960$000 	
quadräO e dos officiaeS montados,

	

musicos de 3. clase, a •.••
	 .30:000$000.

576$000, 11:520000 	
8) ObjeCtOS de expediente.....

2.787 soldados a 540000......40.000$000.
504-980$000.Total . ........ ...9) conservac0 e limpeza dos

2311:020000. 	
quarteis 30:000$000.

3) Pessoal contract (10: 	 10) Illumiflacão e servicO tele-
3) rofsS	nus1ca (do 5.	 phOflico dos quarteis dos batàlhöes,

a a1 ao, 	 - 	 10.000000.
Veterinarlo do esquadrao de 	 fl) Enterramento, 9 :000000.

vallatia, 1:800000. Soinma, 	 12) AqUarte1amnt0..........

.400c oo• 	 184.000$000

	

ra 342 inferiores, 	 13) C•onservacä o da linha de ti
4) EtaPAS'D. 4$000 p

de 2$500 para 312 cabos, de 4$500 
•ro, i:000$000.

.para 20 ThUSICOS do J. " classe, de 	
14) Auxilio so Hospital Militar

4$O0i pa 20 musiCoS de 2.'. clas- 20 :000000.
r usiCos de 	

15) Seccäo de bombeiroS, mate-
se, de 3$500 para 20 m
3. classe, de 2$000 par

a 274 ans- na1 e remoflt.a 0. 000$()00. , Som

pessadas 91 sldado5 ignale1r0S ma 1 509 000$000 Total,

e 2.787 solclados, 3.129120000. 	
7.985:84Q000.



TABELLA N 2

Quadro da Força Publica de Minas Gera
C omrnafl(() Gerj 	 Seivico (le Saude 	 6 Bat hes (10 intautarja a 3 companiLias 1 Companhia do 'Bumbeiros e

no 6

	

- 	 - 	 - 	 --..-----
Ofilciacs 	 Praças 	 Offlciaos 	 Priças 	 Estado Major 	 Estaclo llcnoi

r . • a . 	 a U	 - 	 • I a I 	 a I • r n

DJSCRIMINAçRO 	
O	

11	 1 	 1 	 I
o-	 Zo .

14 F

	

0	 -	 a 	 .) 	 0a 	 OO 	 022.0

9
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1 1 ij 6 1 1 1 ij 1 .1 11 l 1 1 ij 11 	 i ' I i 1121111 	 11 	 I	 I I 	 I	 I I
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H	 3 6 i)tj 21 I 41	 111 IHII ul II 1 11 I	..........	

I ITI I I. - H I I I I 1	 .11

4.° Batalhlo 	
I I 1	 1 3 3 6 1 oi l 211 4

I I
	 I	 I I I 	 I	 J	 I 	

1	 3 3 6 1 1 j2) 1 41 	 1111i 1 1 	 I--------------Companhia Escola .........
.j	 ________ 	 I	 I 	 I	 I I 2 ;V3TI 11 	 IPeloj3a de Metraihadoras.. 	

I	 I	 I	 I	
i	 I

	

- - I 	- -
6. 0 Batalh3o 	

I	 1	 ,	 1 1	 3 3 6 I	 2	 4

adodec11aria...IILIIIIIIIIlIIIt IL j IIIHIIIIIIIIIIIlIIIIIiI/)	1 1 1 II L2 I e 4( 4 	 1J 1 6) 	
I	 11 1 1 l I 1 ij 	 if 4J 21 lj 	

I	
) 21 	 I 6I 6 Ol ol	 I 4)21)12 6 1 Ojtlj 2)211 	 2) 1 1 1 3) Ii Ij 	 2 31 6) 11 2 II 1 1I

Sala das Sesses da Camara dos Deputados 6 de Setembro de 1926—.-0 Presidenh Morc 	 (\ 1 o



TABELLA N 2
ca de Minas Geraes para o exercicio de 1927

3 companhias 1 Com linni tia de flombeiros e AfetrIthado ras ainiexas no no 1. 0 113ataLh3o; 1 Companhla do Escola e 1 Pelot3o de Metraihatloras annexos
no 5.° ilatallk3o e 1 Esquatlro do Cavatlaria Total do effecli-

-	 vo daForça

Estado Menor 	 Inferiores 	 Outrs praçn

P4 	 Z
!! i'hiii; II!

tb ID jU1	 I

	

61	 26 1	 32HHHHHHHHH U H 	 __
I 	 IL	 HILL	 I HI ILl 	 1W	 11820H

4	 1 	 1 	 18
	

LO 10 [0 8 	 3 1 12 1	18 1	 361	 1 	 372	 61 	 6 	 171 	 53	 5521 7lt

llI 	 I 	 I 	 I 	 I	 I	 11 9 2 	 1 	 11 	 111	 1 9 	 1	 11 	 11 1 1 1 1 :3 I T 3 1 1 	 6 1 	O l I 	 I	 I 	 I	 I 	 I	
4' 	 961	 1001 	 1

II 	 I	
1111 	 221 	 2111 	 I 	

1]49 _5Q2110

4 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1	 1	 1 11 	1	 1 	 11 	 1	
I
	 1 	 1	 11 	 1 	

I
	 1 11111	 1	

1	 1	 1 	 11 . I 	 I
	 1 il 

8 1 12 11 18 1 	 1 	 361 	 I 	 I 	 1I1 	
118 121 	 I	

501	 61 	
6 1 	 17 1	6381	 1	 I

I	 I	 I	 11111 	 I I 	
111	

I 	 I 1 3 1 1211 18 1 	361	 l	 I 	 I 	
417j 	 6 1 	6 1 	 171 	 I	

56-11

	

I 	 I1
	

I
	 1 1 11 

I 
1 
I 

1 
'I ' 	 I 

1 1 1 1 	 1 111 1 	 311 3 1 12 1 I 
'S 
LI 

16 I
	 I 	 I I 	

504I
	 61 	 61 	

I 17 1 	 6351	 6521 	 L

41 	 ij 1 	 1 1 	 1 1 	 11 II 	
I	 II I 	 I	 I	

10110110 	 3J 	 3161 	 181 	 361 361	 I	 I	
216 	 61 	 6 1 	 3761	 84

1 3 	 21 3	 2 1 9 1	 lIlt 	 I 	 I	 I 'I 	 I 8 1 	 1 tl 
I 
1 9 1	 1 	 I 	 'I 	 1 1 11	 1	 I	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 111111 	

60 1 	4 1	 41 	
1 	

4 
I	

i ll 	 415
1 	 I

Ll	 L i 	 I	 liii' 11111 1 1 I 	 t	 i I' 	
luiIl 	 I 	 H IL 	

18112 	 1	 49f 	 5] 2f10

1 41I1 	 11 	 11 	 1I11 11I1 	 1I11WH11 111	 11 	 1I111 1 	 1I31 	 1 3 I1 211 18I1 36 1 3II1 	 1	 1I111111
471 1 	

6
1 61	 1 17 I 602 1 	 61II

istI_21LIII1_iii21I_61112ItIl_11'I_t_111121I218I8I8181ii1111IIl_8l1hIb0I23hI212317614LiL_1_2381 _11_lI_illI21361201I2.897I4OII3.88614.0O0199122

MaUos . 0 1.0 Secretarlo, C1audemro Ferreira-0 2. 0 Secretarlo, Domingos de Rezende.
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o n. ALONSO MARQUES 	 A

	

Pr 	 natureza é n'iais on ninor.	 ésidéhth; 'pdi a - palavra- libeal suas forças etã mais ouPara -apresentar 0 seuint Proj
Cto (lê):	 - 	 'e- rneno em- -harmonja corn -as neces

:sidades do homern; -aqui o solo nào.Sr. Presidente CU1npr jndo.nie é sinão areja e pedra, afli, reves-o dever de justjfjcar o projects : teo un-ia espesa carnada de -terra )clue ora tenho a honra- de submet- -vegetal; aqui a torrente inunda e,ter a douta apreciacao- da Camara devasta; -Ia, o rio corre silavenjentedos srs. Deputados devo corn refe- e fertiliza; aqu, os ventos impetuo ,ieneia ao rnesmo alurnas palavras SOS resecam o prado, aléni, as brisaze'om o objectjvo de realcar a sun tepidas aquecem o valle; aqüi, PSutilidade e premente necess jdade. malbsde toda ordrn a destrufren-Sendo a industrja pastorjl a 0 trâbalho humano, mais alérn, a'principal fonte de riqueza de ns_ alegria- ea prosperjdd a aben-s'o Estado, ass j te.nos a óbrigacao coarem a - orá bthmfazeja dos queimperiosa -de procurar por todos 	 - a reafizarath
meios ao nosso alcance cercaIa d: 	 - E7 assim qüe e désénroiain osmedjdas indispensaveis no seu ef- factos n-a ordem natural das eou'ficiente desenvolvimento e tambem ES. 	 -
amparal contra os males que pos 	 Nern sernpre, porém, pOde e de- -sam obstar a sua marcha sempre ye o hórnem quCdar-se irnpassjvelcrescente. 	 as leis e caprjehos da natureza.Avultando..se, .dia a dia, ja pela sua 	 Complenetrado de sen -valor ee,xtensão, ja pela qualidad de seus COnsejo dé sua - força eurnpreIhe
qi
producths que vantajosamente oppôr aerlos obstaculos a tenden..-sputarn os -mercados extrangei cia -ithperjosa a seguir a lei do me-ros, essa fonte de riqueza publica nor esforco, princjpalmente quan.
e privada entregue a sua propria do a- civilizacao corn os seasforiii-sorte em materja de policia sanjta. daveis recursos e corn as grandena, exige d'ora em deante, que 	 exigenci obnign..o a transformar,jJoderes piIbljcos !he fornecam as a desviar a torrenta quegarantjs imprescindiveis contra a da, a quebra a impetuosidade dos

inun-
invasäo de inolestjas infecto ..onta_ ventos on a deter o curso dos magiosas, trazjdas de uma zona - a le g

 que destroem on anniqujiam oOutra, em ci-rculacao permanente, zeus esforcos.
dentro do Estado. -Os povos civ iliza-dog produzem- A Circulacâo dos välores 	 evitando tant 	 quanto possivelatilidades que os representam 	 que algo se perca, e como condiçãotao util e necessaria a Ada dos 	 de ProSperidade deve o productvOs ahto e altarnenth - nojva e exceder 0 propnjo consurno. A pro- -prejudicial aes interesse 	 a eco- duccão torna-se, en-tao, o pnirneiro

da colleetividade a circula.. acto, -- o acto manomia 	
is iinportante dação peniodica dos males que des- evoucao economica cuio fim étroe 	 aUs.m ou anniqujl 	 as suas nique- atisfa 0 - de no 	 necessida_

	

-	
- 	 des. 	 -

Em tim trabalho on em n-ma ex-
sarn td t

Os problemas relatjvos a rique 	 toracab effecttiada en-i más con.za intereo no poljtjco co- 	 ece que a comma dmo no economists 	 içoés ae'on, porgue a sua Utilidades contidas no producto se'Ina'" on men-or roSpenidade em ja Inferior a somm de utilidadeun 115o ihflue aob e - toda a ecO- destruidas . ora, 0 economista nãon-onus do orpo social. 	 -	 eeonhece em. easos taes, 0 caraNOS phenonenos economicos ye- Cter de produccao quando existhin-os a natureza -e 0 homem colld 	 oca.. desperdjcio de niqueza.o em Presenca urn do outro; for- -- Quando, ao 
contanjo a thaio..c-as cegac e dispensas em face de nlitha forca intelligent 	 a dos produetos obtém de me e lias di pjj 	 vre -que t-rablho urna somma dé u 	

u
de.,scj
	 e dispoe á sun vonta. sUperior - ao Consuin 	

tilidatjes
o oü as perdaá

-
G-'exeedentej entra eth circuIaçQ
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gob a f6rnid do capitaes e accelera
o progreSso, ao mesmo tempo quo
cstirnula o da populacãO.

E' assim que se constata quo
Os paizes mais ricos são em regra
geral os mais populosos e tarn-
bern aquelles em que a progresSãO
crescente da riqueza é mais rapi-
da em urn tempo dado.

Sr. Presidente, Minas, pela eua
extensãO territorial, pelas suas in-
exgottaveiS fontes de vida e
progresso, dentre as quaes avul-
ta, como disse acirna, polo seu
valor e extensão a industria pas-
toni, deve amparal-a solicitarnerl

qute, er meihorando os rebanhos
pela introduccão do reproductOres
tie pedigree quo meihor se ada-
ptam as diversas zonas do Esta-.
do, quer adoptando medidas- que
venham protegel-a contra a inva-
são de molestias quo se podem evi-
tar por meio de urna policia sani-
taria nigOrOsa.
- Calculandose, sr. Presidente, o
nosso rebanho boviflO em 8 milhöeS-
de rezes approximadam011te e to
inando-se por base uma perda do
22 % proveniente de diversas cpi--
zootias principalmente da febre
aphtosa, corn facilidade chegare-
mos a conclUSãO de que o nossO
prejuizo annualmente é de 160.000
rezes ou seja em moeda corrente,
no preco de 100000 por cabeca, a
±espeitaVei somma de 16 mil con-
tos! Neste calculo não estão corn-
putados o valor dos animacs novos
quo se perdern totalrnente, o anni-
quilamento dos quo sobrevivem, a
perda da lactacão € consequente-
mente o prejuizo para as indus-
trias de lacticiniO emfim, nã
exaggeraremos Si calcU1ar1TO5
prejuizo total so em. nOSSO Estath
em mais de 20 mu contos. As mo
lestias inféccioSas propagafll-S
com enorme rapidez,. causando se
rios prejuizos não so a determina
das zonas, como a todo o Estadoi

0 criador quo tern os seus cap
taes invertidos nessa utilissima e
ploracão, embora empregue o mt
ximo cuidado para evitar a cot
taminacão de seu rebanho qt

forrnou corn muito trabalho e si

crificiO e para cuja conquista d
factor tempo foi o principal ele-
mento, passa muita vez pelo dis-
sabor do ver todo o seu esforco e
todo o seu precioSo tempo desap-
pareCerem completamente ou em
grande parte pela imprudencia oil
incuria daquelles quo sern o me-
nor escrupulO conduzern gado af-
fectado através tie zonas vastis'
simas, levando a todos os recantos
Os 

germens da destruicãO -e da
ruina.

A policia sanitaria dove impedir
o transito de gado affectadO tie
toda e qualquer molestia conta-
giosa, mas a sua accão deve se
extender corn mais solicitude sobre
a limitacão da -febre aphtosa, não
so pot ser a mais geneializada de
todas as epizootia,. C. tambem
pèlb facto tie ser a mais virulenta
e que rnaiores ëonsequeflCias deixa
nos rebanhos pôr ella atacados.
• Como medidas prophylatiCas, da-

• das a extensão - de floSso territorio
e as difficuldades de communiCa
çOes rapida entre varias zonas, so
cogitamos da prohibicão do tran-
sito. de gado affectado, ou isola-

• mento no caso de sobrevir a moles-
tia, Po, curso da viagem, embarque
nas estradas de ferro e desinfe-
cção de wagOes.

São medidas de ordeni geral
quo esperamoS venharn concOrrer
senãO para extermiflacao comple
tadesseS males, ao menos em par-
te, attenuar bastante os seus do-
sastrados effeitos e terriveis con-
seqUenCias.

• . AthanasSof, profesOr de zoo-
• thenia da Escola Agricola de "P1-

nacicaba" refenindO-Se - a policia
sanitaria veteninania, diz: "0 go--
ver-no dove intervir na defesa con-.

- tra as molestias contagiOsaS e es-.
S ta acção se justifica plenamente:
-. 1 . 0 , porqUe existem certas moles-

tias quo são transrnissiveis ac, ho-
mern (Tuberculose, raiva, carbun-

- culo) 2.°, porqUe sendo uma ri-
queza- nacional, convérn impedir o.

i- desenvolvimento das molestias - do
i- gado que pon negligoncia de.certoS
Le criadores, possam tomar propor-
- cöeS enormeS e comprometter a

cniacão do pals inteiro; 3. 1, pon-
que certas molestias so props-
gam corn rapidez extraordinania,
achando-se os propnietanios corn
os moios tie quo dispOem impossi-
bilitados de luctar conveniente-
mente para conjurar taos epizoo-
tias.

Como medidas prophylaticas a
rnosmo auctor lembra dentre ou-
tras a prohibiçao de sahida tie
animaes das zonas infectadas, do-
sinfeccao dos wagOes das estradas
do forro, suspensão das feiras em-
quanto dunar a epidemia, etc.

São estas, Sr. - Pnesidente, as
niedidas lembnadas pon este illus-
tre zoothnista e grande estudio-
so, da nossa industnia pastoril.

como ye, uma opiniao muito
cniteriosa e quo Se baseia na au-
ctonidade de urn nome que se no-
commends pela sua grande corn-
petencia em assumptos economi-
cos

Corn a base que já temnos repre-
sentada por urn rebanho caicula-
do em S milhöes do cabecas, con-
venientemente tratado e racional-
monte explorado, Minas poderd.
dentro de pouco tempo, alicercai,
toda a sua vida economica sobre
essa industnia que foi e será sew-
pre a sua principal fonte de ni-
queza.

Ella tern sobre as demais a van-
tageni consideravel de poder se
generalizar vantajosamente em
todas as zonas do Estado, bern co-
mo a de estar ao alcance de todos,
em maior ou menor escala, depen-
dendo o seu exito tao sómente da
iniciativa privada, auxiliada e am-
parada em suas necessidades pe-
los poderes publicos, corn medidas
do ordem geral que a ponham a
salvo de imprevistos que possani
toiher a seu desenvoivirnento.

São estas, sr. Presidente, as
consideracöes que julguel oppor-
tuno forniular em torno do pnoje-
cto quo acaba de passar as mãos
de v. exc., afim tie que, expostas
as suas vantagens, possa a Cama-
ra sobre elle manifestar-se corn o
alto cnitenio e elevacla proficiencia

A. c-32

que presidem a todos ös seu g actos.
(Muito bern! Mitito bern!),

Vein a Mesa, é lido, e estande
apoiado polo nuimmoro de assignatu-
ras, vae a imprimir-se 0 seguinte

Pro jecto n-. 91

(9. 4 legislatura)
• 0 Congresso Legisiativo do Es-
tado do Minas Geraos decreta:

Art. 1.0 Fica vedada a remo-
cão de gado do qualquer especie
Atacado de febre "aphtosa" on do
ua1quer outra molestia contagio-

sa tie urn pcmito a outro, dentro do
territorio do Estado.

§ I. Sobrevindo alguma "epi-
zootia" durante a viagom, a dono
ou encarregado quo estiver condu-
zindo o gado ficará obrigado a in
terrompel-a, recolh-endo-o conveni-
entomnonte isolado nas immediacOes
do loar em que se achar.

§ TI. No caso do paragrapho an-
tecedente compete ainda a pessoa
encarreg.ada do rebanho conimuni-
csr o facto no presid-ente da Ca-
mara em cujo mUnicipio estiver pa-
ra quo esto o 1-eve ao conhecimen-
to das auctoridades competoatos
estaduaes on federaes, afirn do se-
rem tomadas as neceosarias provi-
dencias para iirnitacão e debella-
cão do nial.

Art. 2.° Nas -estradas de ferro
de propniedade do Estado flea ten-
minantemente prohibido o embar-
que do gado affectado; nas vias
ferreas da lJnião on do empresas
particulares o governo tornará ox-
tensiva essa prohibicão meiiante
accordo corn as respectivos pro-
prietarios

§ I. Sondo algumas das moles-
tias do quo trata a presente lei re-
conheciveis pela simples inspeccão,
como no easo ida febre aphtosa que.
ataca simultanearnente muitos ani-
maes, as funccionarios das estra--
das de f-erro deverão agir do ac-
condo corn esse criterio, obstando
o embarque de gado suspeito.

§ II. No caso de duvidas, pode-
rão ainda recorrer a Secretania da
Agricultura, aos pastas veterina-

- los que forem estabelecidos tie ac-
cordo corn a lei ii. 795, de 1920, ou
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a qualquer outra teparti15.o corn-
petente, federal ou municipal.

Art. 3.1 A's vias ferreas esta-
duaes cabe ainda a obrigacão de
mandar proceder corn rigoroso cut-
dado a lavagem e desinfeccão dos
wagöes sempre que forem utiliza-
dos para conduccão de gado, deven-
do esta medida tornar-se extensi-
va as demais tambern mediante ac-
cord(, corn Os respectivos proprie-
tarios.

Art. 4.° Flea estiptilada a
ta tie urn conto do réis pela mob-
rnrvancia do art. 1.°, que pOderá
ser levada ao conhecimento da Se-
cretaria tia Agricultura para Os
devidos effeiths, por qualquer in-
te±esa'dó para cuja zona esteja
sendo conduzido gado doente; ëa-
-bendô áinda aos infractores a re-
spnsabi1idade pelos prejuizos cau-
sados em virtude da propagacão cia
molestia, exceptuando-se, porem;
Os cass dos pâragràphos I é II do
Art ,. I.

-Art. 5.° 'Os disposit 1 os desta
ki: •deverão ser divulgádos pelas
Càmaras frtinicipaes e pelos es ri-
ãs' de T.w por meio da irnpren
a Thcal onde a hóuver, ou por cdi-

taes no's kgares tie 46stylo.
Art. C."0 governo fica aucto-

risado a regu1anientar a presene
lei

Art. 7.° Revogam-se as dispot-
çi'es rn contrarie.

Sal a das Sesses, 25 tie agosto
de. 1926. '— AImso Marques. --
Ignacio Barroso. - Ignacio Mur-
ta. .-. Clauderniro Ferreira. -
A*istides Coimbra,

0 SR. CELSO MACHADO:
Petit a palavra para apresentar o
seguinte projecto (lé)
- 0 projecto que you ter a honra
tie passat as rnãos de v. exc., sr.
P-residentè, dispensa uaesquer
considoraçöes a respeito, tao jus-
tO -elie é. Effectivarnente, pela sua
simples leitura v. exc. e todos os
collegas devem estar convencidos
do. què 11e procura amparar urn
gidpo nunieroso dessa nobre c1as,
so que, em todos os tempos e em
todas as emergencias, tern se havi.
do OoTrn.rè1 dedieação e despremdi
znentO no 'serv'io dO Estado.

Os officiaes da Força Publica
que tern residencia nesta Capital
gosani, comosabe a Camara, tie al-
guns farores, be muito justos
Aquelles, pOrém, clue residern em
outras cidades, nas quaes estaciO
ijam os r.espetivos batalhöes, não
tern favores do osecie alguma.

Ora, na cidade de Juiz tie Fóra,
no bairro da Tapera, nas proximi-
dades do quartel do 2° batalhão,
existe uina grande áz'ea de terre
nos dos quads o E'stado não prod-
sa para nenhum fim. Seria tie evi-
dente justica que se doassem taes
terrenos aos officiaes do referido
batalhão, afirn de quo os mesmos
pudesseth construir câsas de mo
radia. E ainda mats resalta a jus-
tica cia medida, si considèrarmok
qué esses officiaes apOnas dIspbérn
tie nwdêstos veñ&imerttos que, nao
raO, são ?piasi quo inteirarnént
absorvidos pOlo 15aafnentO do éle
vados alugueis do casas para resi-
dOncia;

o sr. Francisco Lesscs - Nes-
to easo, deveriamos extender a me.
dida aos of-ficiaes doe denials ba-
talhbes.

o Sr. Celso Machado .-- De
pleno aèordO corn V. exO. Estou
pronptó a fazel-o 0 nesse sehtidô
apresentarei novo projecto, uma
vez quo Se me demonstre que em
DiamañtTna ou em 1Jberaba exis-
téM, egualmente, terrenos disponi-
veis. Pc minha part', poderol As-
segura: 1e1e logo ao nobre colic-
ga e a Cainará que, em Juiz do
'óra, iesmo em frente ao quar-

tel do 2 . 0 batalhão, existe nina
grande area de terra, que podo-
rá ser dividida em 10 lotes. Do
lado esquerdo do mesmo edificio,
existe uma outra area corn 300
metros •de frente e grande fundo,
prestando-se a ser diviclida em
30 lotes. Final-mente, ao fundo do
rOferido quartel, so extendem ter-
renos corn uma area corresponden-
te, talvez, a mats do urn alqueire,
corn 400 metros do frente, que po-
dem ser divididos em numerosos lo-
tes. Ora, corno o Estado não precisa
desses terrenos para cousa algu-
ma, nada mats justo do quo doar
os mesmos aos dignos Officiaes da
nussa Forca Publica, quo tao relo-

vantes servicos tern prestado a Mi-
nas.

o sr. Jodo Beraldo	 Seria
caso de 0 Estado construir uma vii-
hi militar ,in 	 do Fóra.

o Sr. Celso Machado -- Dara
moe apoio enthusiastico a essa we-
Aida.

o Sr. Miguel Baptista - V
exc. se esquece de quo o Estado
precisa do urn campo de aterrissa-
qe em Juiz de Fóra e de quo esses
terrenos so poderiam prestar a tal
fim. 	 -

o sr. Celso Machado - Esses
terrenos tern urna area muito or.-
tensa. So ao fundo do quartel es
sa area é do mats de urn aiqucire,
disse eu ainda ha pouco.

() sr. Odilon Braga - Alias, es-
5 terrenos não se prestarn a urn

eampo de aterrissage.
() sr. Celso Machado -- 0 que

affirma em apartc o nobre colle-
ga residente no Pcrnba é a expres-
são cia verdade. Todos os collegas
quo conhecem .Juhi de FOra sabem
quo os terrenos do bairro cia Ta-
pera são accidentaidos e em decli-
ye, do maneira que o Estado nbo
pödoria jámais pensar em fazer
urn campo do aterrissctge iias im-
me.diacdes do quart-el do 2.° bata-
lhão.

Entregando mou projecto a Ca-
mara, Sr. Presidonte, espero quo
elle terá honovolo acoihimonto e
eth dentro em breve convertido

em lot.
(Muito born! Muito bern!)
Vem a Mesa, é lido e estando

apoiado polo nurnero tie assigna-
turas vae a imprimir-se o seguin-
to:

Projecto is 92

(9.0 legislatura)
0 Congresso Legislativo do Es-

tado do Minas Geraes decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo

auctorizado a conceder a titulo
gratuito aos officiaes do 2.° Bata-
lhão da ForQa Publica, corn sdde
em Juiz de Fóra, para construcção
do casas dc residencia, os torre-
nos disponiveis, de propriedade do
Estado, mdstentes nas immedia-
çbes do respectivo quartel. 	 -

Art. 2.° Revogam-se as dispo-
sicbes em contraro.

Sala das SessOes, 25 do agosto
do 1926. - Celso Machado.
Odilon Braga. - Alonso Marques
,Ferreira. - A. Gornes Freire. -
M. Baptista. 	 -

2 . 0 PARTE DA ORDEM DO DIA -
2. a discussdo do projecto n. 86
E' lido e subrnettido a 2.0 discus-,

são, em globo, a requorimento do
r. Gomes Pereira, o projecto n.

SC, fixando o subsidio do president-
to e vice-presidonto do Estado pa-
ra o futuro quatriennio e contendo
otitras medidas, corn as 8 emendas
a cue offerecidas.

0 SR. FLAVIO DOS SANTOS,
- sr. Presidento. Tenho a hon-
ra do passar as mãos do v. exc. a
seguinte ernenda (ld:)

Trata-so, como ye a Casa, do
urna medida justa, porquanto, a
complexidade do sorviços a cagro
do presidente da Prevideneja dos
Servidc'res Publicos do Estado. oxi-
ge quo esse posto soja romunera-
do connenientojnnte do vez qao o
Estado, para quo as Seus funccio-
,nario dosemponeni os seus car-
gos corn prov&tc, deve rernun' eal-
oj con(lignamento Apoiados; me-a-
tc i' ,UL !)

A emenda fixa, apenas, 0 ml-
nimo quo devo percober o presi-
;dento cia Provideneja, porquanto,
P maximo já o foi pela lei n. 915,
do 10 do juiho do corronte anno.

Acompanha a emonda urn para .
-grapho -determnando qo o see-

ventuarjo a quo ella so refere, go-
so des suas regalias nella preis;
tas desde 22 do sotembro de 1925.-
data em quo o actual ontrou em a -
exercicio do cargo quo deseinpe-
iha.

Era o quo tinha a dizer.
(Muito bent! Mu'itó benif)
Vem a Mesa, . 0 lida -e estando

apoiada polo numoro tie assigna,
turas entra em discussão conjun-
ctainente corn o proj octo a souin
te:
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Einenda n. 9
Art... Os vencimentS do pe-

aidente e fiscal da Sociedad ' Pre-
4dencia dos Servidores do Esta-

)do, a que se referem os arts. 6,
paragrapho unicO, da lei n. 9117
de 22 de setembro de 1926 1 e art.

da lei n. 915, dc 10 de agos-
to do corrente anno, não .serão
jnferioreS, respectiVamente, a 12 a
8 contos de rdis.

Paragrapho unico. Os vencimen-
tos cujos limites são fixados no
rtigo .supra serão percebidos a

partir de 22 de setembro de 1925.
Art... Pica o governo auctori-

zado a installar a Escola Superior
de AgricultUra, cm Vicosa, e a Es-
cola Maternal de Bello Horizonte

fixar os venoimentos do respecti-
io pessoal, submettelido opportu-

naniente é, apreciacãO do Congres-
so o acto e abrindo os neceSSarios
creditos.

Sala das sessbeS. 25 dc agosto
de 1926. - Flavio dos Santos. -

Odilon Braga. - C also Machado.
- Agenor Alves. - Duque de Mas-
quita.

o SR. CICERO DE CASTRO
FILHO: - Sr. Presidente, pedi
a palavra para apresentar a se-
guinte emenda (ld):

Deixo de fundamental-a por se
tratar de medida tornada pelo Es-
tado e já em franca execucão,
produzindo beneficos resultados,
qual seja a de extender as vanta-
gens do emprestimo aos producto-
res de café e aos agricultoreS em
geral.

o sr. Francisco Lessct: - Ex-
tende as vantageriS a todos?

o sr. Cicero de Castro Filho :-
Sim; a todos os agricultores em
geral.
• 0 sr. Francisco Lessa: - Corn

o fundo de defesa do café?
o sr. Duque de Mesquitct (ao

Sr. F. Lessa) :- A emenda ape-
nas approva o contracto celebrado
pelo Estado corn o Banco de Credi-
to Real.

o sr. Francisco Lessa:- Mas
6 que a ernenda foi lida a surdina

o eu tenho todo direito de pedir
explicacbes sobre ella.

0 sr. Cicero de Castro Filho
Para boa compreheflsão do rneu
distinCtO collega, o sr. deputado
Francisco Lessa, you, novamerite,
icr a emenda (ld):

"Art... Pica approvado o con-
tracto celebrado entre o Estado a
o Banco de Credito Real, em 11
de junho do corrente anno, crean-
do a carteira agricola."

Por ahi se ye que trato de uma
medida em plena execuqão, em
pratica, na séde e agencias do
Banco de Credito Real. Trata-se
de uma verba que o Estado des-
tinou para beneficiar os agricul-
tores em geral, corn as rnesrnas
vantagens e regalias que gosarn
os fazendeiros de café.

A medida é de grande alcance,
porquanto, nós que moramOS no
interior conhecernos as grandes e
insuperaveis difficuldades corn
que luctam os pequenos Iavrado-
res, sempre assoberbados corn
grandes despesas, tendo, por isso,
de sujeitar-se a juros elevadissi-
mos dos capitalistas e das agen-
cias bancarias, além das formali-
dades por dies exigidas,

Urn senhor deputado: - Dos
agiotas.

0 sr. Cicero de Castro Filho...
que ihes tiram vantagens das suas
pequeflas econOmiaS.

Deante disso, o Estado visou fa-.
vorecer a classe de todos os produ-
ctores, em geral, de Minas, Ia-
vrando, corn o Banco de Credito
Real de Minas Ger.-.es, o contracto
cu5a approvacão a emenda pcde.

(Muito bern! Muito bern!)
Vern a Mesa, d lida, e estando

apolada pelo numero de assigna-
turas, entra em discussão conjun-
ctamente corn o proj ecto a so-
guinte:

Ernenda n. 10
Art... Fica approvado o con-

tracto celebrado entre o Estado e
o Banco de Credito Real, cm 11
de junho do corrente anno, creando
a carteira agricola.

Sala das sessdes, 25 de agosto
de 1926. - Lauro d3 Almeida.

Annibal Assumpcho. - Cicero de
Castro Filho.

• 0 SR. MARTINS PRATES:
Sr. Presidente, julgo tee intei-

mc cabiniento no projecto em de-
bate a seguinte emenda (ld):

Dispenso-me de justificar a me-
dida tal a natureza do assumpto a
que ella se refere.

Como v • exc., sr. Presidente,
e os meus dignos collegas sabern,
a Revisvcs do Eraino, hoje pubii-
cacao permanente, tern prestado
os meihores serviços a causa da
diffusao e apefeiçoamento do en-
sino. Precisa, portanto, ter urna
orientacão propria e eis 0 motivo
principal da rnedida qua apresen-
to e que, espero, será acceita, corn
satisfação, por parte de todos os
meus collegas.

(Muito bern! Muito bern!)
Vem a Mesa, é lida e estando

apoiada pelo nurnero de assigna.
turas entra em discussão conjun-
ctamente corn o projecto, a se-
guinte:

Ernenda n. 11

Artigo. Fica creado o cargo do
director da "Revisto do Ensino",
corn os vencimentos de 1.0 official,
e subordinado a nona seccão da
Secretaria do Interior.

Paragrapho unico. A prirneira
norneacao serd livremente feita
pelo governo.

Sala das sessöes, 25 de agosto
de 1926. José Martins Prates.
- Celso Machado. - Odilon Bra-
ga.

0 SR. ANNIBAL ASSUM-.
PcAo: - Sr. Presidente, pedi a
palavra para apresentar ao pro-
jecto em debate a seguinte ernen-
da (lê)

Trata-se de uina medida que in-
depende de justificaçao - tal a
justica que ella encerra de vez que
se refere a equiparação dos venci-
nientos dos funccionarios da Se-
cretaria da Camara dos Deputa-
dos aos de eguaes categoria das
Secretarias do Estado.

Passando-a as mãos de v. exc.,
sr. Presidente, eu conto certo que
ella terá o apoio do todos os meus
dignos collegas.

(Muito bern! Muito bern!)
Vern a Mesa, é lida e estando

apoiada pelo nurnero de assigna-
turas entma em discussão conjun-.
ctamente corn o projecto a seguin-
te:

Ernenda n. 12

Artigo. Ficam ap provadas as
portarias da Mesa da Camara dos
Deputados de 22 e 29 do juiho de
1926, quo alteraram, respecti'a-
rnente, o quadro a a tabella de yen-
cimentos dos funccionarios da Se-
cretaria da mesma Camara.

Sala das sessbes, 25 de agosto
de 1926. - Annibal Assumpção.
- Lauro de Almeida. - Claude-
miro Ferreira.

o SR. ARISTIDES COIM-
BRA: - Sr. Presidente, solicitei
a palayra para apresentar a con-
sideraqão de v. exc. e dos meus
distinctos collegas a seguinte
ernenda (lê:)

De vez que a emenda contern
medida justa eu conto corn a rc-
ceitaeão por parte da Camara dos
srs. Deputados.

(Muito bern!)
Vern a Mesa, é lida, apoinda e

entra em discussão conjuncts men-
to corn 0 projecto a seguinte:

E'inenda n. 13

Ao art. 6.°:
Onde se diz: 16:000000 - di-

ga-se 24:000$000.
Sala das sessSes, 25 de agosto

de 1926. - Aristides Coimbra.
Sem mais debate é a discussão

encesrada, sendo approvados pro-
jecto e emendas. - A' cornrnissão
de Orqarnento.

0 sr. Duque de Mesquita (pela
ordem) requer se consigne na acts,
ter votado contra a ernenda n. ?

Seri attendido.
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2. t2'isC7ZSS6O do projecto n. 88

E' lido e posto em 2 . 0 discussão,
em g1obo a requerimento do sr.
IgnaCiO Murta, o projecto n. 88,
approvando- as contas do exercicio

• de 1925.
• Encerrada scm debate é o pro-

ecto approvado. - A' commiss.o
do Orcarnento.

1.' discussdo do projecto n..89
Dispensada a leitura a requeri-

menlo do sr. Ignacio Murta, é pos-
to em 1 . 0 discussão o projecto 11.
89, declarando revigorado o art.
1 . 0 da 1& n. 643, de 1 . 0 de outu-
bro de 1914, nt parte que manda
desdobrar em duas a Secretaria
do- Interior.

Sem debate 6 a discussão encer-
rada e anprovado o projecto. -
A, _ cornmissO de Legisiacão.
- Nada male havendo a tratar o
• sr. Presidente designa pars ama-
nhP. a seguinte: 	 -

OEDEM DO DIA

Primeira parte

[0 SESSAO ORDINARIA, AOS
26 DE AGOSTO DE 1926

Presidenca do sr. Enéas Camera
SUMMARIO 1 . 0 parte. - Cha-

mada. - Acts. - Epediente.
Requerimefltos. Questão religiO
sa. DiscurSo do sr. Celso Ma-
chado. Represefltacao. Discur
so do sr. 1oo riqUe._AP'0_
sentacãO de parecere. Apresen-
tação de projectOs e indicac6e.
DiscursOs dos srs. Celso Macha-
do e Io6.o HenriqUe. - 2 .0 par-
te. 	 1.0 discuSsãO do prcijectO
n. 90. - Ordem do dia.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se ptesentes cc srs. Enéas
Camera, Euler Coclho, ClaudemirO
Ferreira, ArgemirO de Resende,
Duane do Mesquita, Gomes Perei-
ra, Euzebio do Britto, Gomes Frei-
re, Elpidio CannabraVa, Ignacio
Barroso, Celso Machado, Miguel
Baptista, Flavio Santos, Odilon
Braga, Ignacio Murta, Paulo Me-
nicucci, Mario Mattos, Pedro La-
borne, Agenor Alves, Alonso Mar-
ques, Antonio Junqueira, Cicero do
Castro Filho, João Beraldo, Aris-
tides Coimbra, Ledo do Faria, João
Henrique, Lauro de Almeida, An-
nibal AssumpcãO, Pedro Dutra e
Martins Prates, faltando corn cau-
sa participada os srs. Mello Fran-
Co e Ribeiro da Luz e, scm ella, os
mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente é a

mesma sern debate approvada. -
Não ha materia de expediente

sobre a mesa.
Trans ferencia do fazen&t

o sr. Gaines Freire passa as
mãos do sr. Presidente urn reque-
vimento em que Manoel Vicente
de Oliveira, residente no districto
do Fonseca, no municipiO de Al.
vinopolis, pede transferenCia do
sua propriedade agricola pars, o
municipio do Marianna. - Aguar-
de opportunidade

Ref ormna
o sr. João Bero,ldo envia-á Me-

sa urn requerimentO em que OS

funccionarios da Inspeetoria d•E
Vêhiculos, nesta Capital, pedern a
decretaçCo de uma lei quo ihes
conceda reforms corn os respecti-

vencirnentos. —a- A' commissão
do Petiçöes.

Protesto
0 SR. CELSO MAC}JADO: -

Ao vir a tribuna tratar da momen-
tosa questão religiosa suscitada no
-Mexico, vonco, sr. Presidente, urn
natural con strangimento.

Mas, espirito liberal per indole
e educaçao, sinto-me as vezes re-
voltado contra actos attentatorjos
da liberdade - seja esta de pen-
sainento, religiosa ou politica.

Incolppatjvejs corn a civilizacão
qpe atipgios, corn o grau de cal-
tura que Ties envaidecernos ern pos-

- suir e, principalmente, corn 0 es-
pinto liberal e sereno qne domina
o seculo XX, os attentados de que
tern sido theatro a Republica do1.
Mexico confrangem pungentemen.
te a nassa alma e sngrarn nosso
coração

Assirn 6 que a perseguição quo
nests hora angustiosa soffrem nos-
-sos irmãos catholicos da nação me-
xicana, obriga-nos a descrer, ate
prova em contrario, do que os
actuaes detentores do poder sejani
de facto os legitirnos interpretes
da vontade daquella nação. -

A cultura do um povo reflecte
se iiorrnalrnente na mentalidade do
seus governantes -' e assim, quan-
do estes, como no caso em apre-
ço, são os auctores inoraes 0 mate-
ri.es do urna campanha extrernada
quo chega so inorMcinio - have-'
mos do nos convencer, scm mais
•preamlu1o, qqe estão divorciados
1a verdaileira opinião popular.
- Porque - todos o sabem, urns
nacão so e gande quando seu po-
vo seu goyerno tambem o são.
Este, pelo les peito as liberdades e
aquelle pelo apolo aos que gover-
nam corn p dritp a justiça.
- gas, assirn não entende o govor-
no mexicano, cujas violencias in-
norniraveis pnicadas contra Os
èatholicos postoliqqs rpnanps da-
iuelle paiz revoltarn os éspiritos

mais cairnos e serenos. E isto- por-
quo, em verdade, não se encontra
urn motivo, urna razão siquer pars
justificar tamanhos delictos leva-
dos a effeito prerneditadamente
peios quo deviarn ser Os respeita-
dores intransigentes de todos OS
cultos.

A religião so traz beneficios aos
povos pelos ensinamentos e pre
ceitos quo ella préga aos fieis.

E a Religiâo é a prirneira a re
commendar o respeito a auctonida-
de secular naquillo que se referir
no vinculo civil, obedecendo-se a
auctoridacle -espiritual quando so
tratar ida salvacão da alma. Es;

p sa a opinião de São Thomaz de
Aquino, o gran-de doutor da -Egre-
ja, seguida por eta. 	 -

E Ledo XIII --- o saudoso Pon-
tifice, cujo norne ficou definitiva-
monte ligado ao seculo em que vi-
veu, na sua encyclica De constitu;
tione civitqturn christiana, delirni-
tando as espheras do poder tempo;
ral e do poder espiritual, disse quo
o "Estado, corn1uântq estabelecido
o regithen 'do separacão, não p&do
fingir ignorar a existencia da Rè
ligião, que ém facto -social."

Como, pois, perseguir Os catho
licos, nega-ndo-lhes permissão para
a cel-ebração dos actôs reiigiosos?t

o Estado obrigado 	 offere
c-er garantias constitucionaes
creneä de urn povo r-espitando-lhe
os sentirnentos rellgiosos, corn o
quo fortalece a si prQp iO, pois os
crentes sempre foramobedientes - a
lei e ao dirëito. 	 - 	 -' I 	 -.

0 christianisnio, que nunca dci-
xou do ter inrnigos e adiersaiios
forrnidaveis, tern sahidb' yictorio-
so ide todos os ernbate, porqu-e ua
arma predilecta e a palavra de
amor quo convncè pela dóc'uri.
polo perØãq, p-ela bon-ddè e pèlos
exemjilos do abnegacã. 	 -

Quo yaleram contra Os christão
os atau-es crueis dos Iirnperadoies
mi-c penSavam poder esrnagal-os a
ferro e fogo - ou, entãb atir-an-.
do-os para pasto clas fCras do am-
phith-eato?

A Religião Catholics, - esse pa-
der dearrnado quo no seu aposto-
lado, vipte vqze secujlar, veth pro-
niovéndo - a pai erilre os- hthüeñs b

Ate 1 hors, da tarde:
Leitura e approvacãO -da sets.
Expediente.
Ate 2 horas da tarde:
Apresentacão de pareceres de

commissSes.
Apresentacão do projectos, re-

querhnentoe indicacSes, interpel-
laç5es e rnoçes.

Discusso do requerirnentos, in-
dicaçSes, interpellacSes e moçöes.

Approvacão de redaccöes finaes.

Segunda parte

Ate 4 horas da tarde:
1 . discussao do projecto n..90

sobre Forca Publica.
Levanta-Se a sess5.o.
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a coneordia entre as Naçbes, nun-
ca terneu, não terne e não terncrá
járnais os odios, as vindictas e as
persegiicöes, partam de onde' par-
tirem, venharn de oide vierem, por-
qua para defen•dei-a basta a fé de
nossos coracöes, encastellada no ar-
dor inextinguivel de nossa crenca
pelo zeu eterno triumpho.

Sim! Os catholicos mexicanos
nada receiarn na lucta sangrenta
que ihes move o governo corn a ap-
plicaçao de dispositivos de leis
draconianas eanti-1iberaes, por-
que elles são 3omo os vehos gaule
zes que quando lhes perguntavani
O qua temiam, respondiam corn iro-
nia orguihosa: "Nós temernos urna
cousa, e é qua .j ceu desabe!".

Assim o povo mexicano: nào
olha perigos, diaposto a tudo sup
portar por Deus a pela Religião.

A sua fé da'r-lhe-á força hercu-
lea para veneer exercitos e abalat
montanhas, porque estará a corn-
bater o born combate na defesa sa-
grada de uma nobre causa.

Os votos fervorosos qua nurn
sursurn corda ora se erguem de
todas as partas, bastaiao para
aplacar a Ira dos perseguidores
que, vencidos, não terão o castigo
merecido, mas o indefectivel per-
dão da Egreja --- a mae amantis-
sima que •na immensidade de sua
inexgottavel bondade acothe os fi-
lhos transviados corn a mesma ter-
nura dc sempre...

Essa, - a nossa esperança pa-
ra maior felicidade do povo catho-
lico do Mexico -- digno de uma
era radiosa de paz, de concordia e
de am or.

Mas antes que a bondade da Di-
vina Providencia favorea aquella
nobre nacão corn seu amparo a su-
as bençãos, fique aqul o meu pro-
testo vehemente - que é o pro-
testo ido povo mineiro contra a
perseguicãO iniqua que nesta horn
afflige os catholicos niexicanos,
repeticão cruel Jos terriveis sof-
frirnentds quo experimentararn os
martyres christãos atravs dos se-
cubs.

(Muito bern! Muito bern!)
0 SR. JOAO HENRIQUE: -

Passo as mãos de v. exc., sr. Pre-

;idente, urn off iciö do Asylo man-
;ido pela Sociedade de S. Vicente
le Paulo, do municiPio de Monte
armeblo, em o qual aquella asso-
iacãO pleiteia a inclusao, na lei
le orcamento, de urn auxilio de
'ois contos de réis, que o governo
ja fornece as outras instituicöes
ongeneres do Estado.
O officio está assirn redigido

(lê):
O pedido merece a consideracãO

dos srs. deputados, porquanto a
Sociedade de S. Vicente do Pau-
lo, fundada desde 1921, vem pres-
tando os mais alevantados servi-
cos ao problerna da assistencia, no
municipio de Monte Carmello. A
Sociedade ,nantem all urn asylo
e, além deste, varias casas, no va-
lor de alguns contos de réis, onde
são recoihidas pessoas declarada-
mente pobres. No ultimo exerci-
cio, a sua receita e despesa eleva-
ram-se a mais de 41 contos; o nu-
xnero de familias soccorridas no
ultimo anno excede a'80, corn cer-
ca de 300 pessoas, tendo feito tarn-
bern a Sociedade para mais de 30
enterramentos.

Vê, portanto, a Camara, dos srs.
Deputados que os beneficios allI
prestados pela Sociedade de São
Vicente de Paulo são inestirnaveis,
principalmente si considerarmos
que, no municipio de Monte Car-
mello, não existe Santa Casa a
acm tao pouco nenhuma outra as-
sociacão beneficente, sendo todo o
servico de assistencia publica feito
exciusivamente por aquella socie-
dade, cujo asylo é, por assim di-
zer, o verdadeiro hospital da lo-
ealidade.

Parece-me de inteira justic
pedido. Nurn paiz do immigraçâo
cmo o nosso, onde o capital "ho-
mern" deve ser bastante valioso,
a gente não póde deixar de pres-
tar attencão as cousas de assisten-
cia publica, prineipalmente num
momento, como 0 presente, em que
se divide uma Secretaria de Esta-
do, creando-se o servico de assis-
tencia gue, em todos os seus Va-
riados objectivos deverá ser affe-

cto a esse novo departamento ad-
niinistrativo.

0 unico auxilio que tern a asso-
ciacão a que me refiro, São 0 auxi-
ho municipal e o qua ihe é presta.'
do pela culta sociedade dc Monte
Carmello.

Nos orcanientos do Estado se
acharn consignados auxilios para
cerca de 40 asylos. Debalde pro-
curariamos entre os mesmos o da
Sociedade de S. Vicente de Paulo
de Monte Carmello. Ora, como é
este que sobre asylar invalidos faz
tambem o trabaiho de hospitaliza-
cão de indigentes aquelle munici-
cipio, justo é que seja attendido
na legitirna pretenção que, p0:
meu intermedio, encarninha a Ca-
mara dos srs. Deputados,

(Muito bern! Muito bern!)

Apresentacôo de pareceres clas
comrnissôes

0 sr. João Henriqüe, pela corn-
missão de Orçarnento e Contas,
apresenta e pede, sendo concedi-
da, dispensa das formalidades re-
gimentaes para sua inclusão na
proxima ordem do dia, o seguinte:

Parecer e redaccdo para 3. dig -
cussdo sobre o projecto n. 86

(9.' legislatura)
A commissão de Orcarnento e

Contas, a que foi presente o pro-
jecto n. 86, dispondo sobre o sub-
sidio do Presidente e Vice-Presi-
dente do Estado e membros do
Congresso Mineiro, vencirnentos
dos Secretarios de Estado e con-
tendo outras disposicöes, d de pa-
recer que o mesmo seja dado para
3. discussão a approvado corn a
seguinte redaccão, feita de accor-
do corn o vencido:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.° Seri de sessenta contos
de réis o subsidio annual do Pre-
sidente do Estado, no quatriennio
de 1926 a 1930.

Art. 2.° A representação do Vi-
ce-Presidente, fixada pela lei a.
517, de 6 de setembro de 1910, fi.

ca elevada, no mesmo periodo, a
quantia de 30:000000 annuaes:

Paragrapho unico. Si o vice-
Presidente do Estado accumulat
mandato electivo, ou estiver em
exercicio do cargo de Presidente,
não perceberá a quota de represen
tação durante o tempo em que
exercer qualquer destas funcç,es.

Art. 3.° Os membros do Con-
gresso Legislativo perceberão o
subsidio de cento e vinte e cinco
mil réis diarios, durante as ses-
söes ordinarias e extraordinarias.

Art. 4. 0 A ajuda de custo dos
membros do Congresso é; fixada
em urn conto de réis.

Art. 5. 1 Os vencimentos dos
Secretarios de Estado seräo, ca-
da urn, de 36:000000 annuaes, 6
os do director da Imprensa Offi-
cial, dc 24:000$000, scm direito a
quota de representacão.

Paragrapho unico. 0 Prefeitô
da Capital perceberá, a titulo de
representacao, corno membro d
governo, a quantia' del8:000$00C
annuaes.

Art. 6. 0 Flea o governo aucto-
rizado a abrir o credito de......
24:000$000 para despesas da pri-
meira installacao dos Secretarios
de Estado. a serem enipossados a
7 de setembro de 1926.

Paragrapho unico. A medida dc
que cogita este artigo é extensiva
as substituicöes que se derem, por
motivo de vaga, dentro do quatri-
ennio presidencial, abrindo-se na
occasião opportuna 0 respectivo
credito.

Art. 7.° Ficam equiparados Os
vencimentos do director do Archi-
vo Publico aos dos directores de
Secretarias de Estado.

Paragrapho unico. A substitul.
cão do director do Archivo, por
qualquer outro funccionario, rião
dá a este direito a gratificação do
substituido que, a juizo do gover-
no, poderá perceber vencimentos
integraes.

Art. 8.0 Os vencimentos do pre-
sidente e do fiscal da Sociedado
Previdencia dos Servidores do Es-
tado, a que se referem o art. 6.1,
paragrapho unico da lei a. 911,
de 22 de setembro de 1925, e 1.0



Parecer par 	 discussdo sobre o
projecto n. 88, do 1925

(9.0 legislatura)

A commissão do Orçamento e
Contas, tondo presente o projecto
n. 88, sobre contas -do oxerciclo de
1925, já approvado em 2.0 discus-
são, - é .de parecer quo soja o
mesmo submettldo a terceira e ap-
provacao.

Sale das CornmissSes, 26 do
agosto de 1926. -- Leão do Faria.
- Antonio Junqueira. -- João
Henrique.

A imprimir-se pare ordem dos
trabaihos.

0 mesmo senhor, pela mesma
commissão, offerece a seguinto:

PROJECTO N. 93

A commis.sdo do Orçamento e
Contas, tendo oxaminado cuidado-
samente a pronosta em quo o go-
verno orça a receita, para o cx-
ercicio do 1927, em 103.778:000000
e a despesa em 103.530:214769,
- é do parocer seja a mesma ado-
ptada como projecto o approvada
em primeira discussão, assim redi-
gida:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado do Minas decreta:

CAPITIJLO I

Orçamento da despesa
Art. 1.° E' o governo auctoriza-

do a d.ospender no exorcicio de
1927 a importancia do cento 0 tres
mu, quinhentos e trinta contos,
trezentos e quatoize mil setecentos
o sessenta e nove réis ......
(103.530:314$769), com es servi-
cos do Estado poles tros Secreta-
rias na fórma abaixo:

§ 1.0 - Pela Secretaria do Inte-
rior:

1) Subsidio no Presidente do Es-
tado, 48:000$000.

2) Gabinete da presidoncia:
Pessoal, 58:800$000.
Material, 40:900$000.
Somma, 98:800000.
3) Despesa COOl 0 Palacio pre-

sicloncial:

Possoal, '48:000$000.
Material, 136!000$000.
Somma, 184:000$000.
4) Representação do vice-presi-

dente do Estado, 12:000000.
5) Subsidio aos senadores

151:200$000.
6) Seoretaria do Senado:

Pessoal, 79:560$000.
Material, 17:860$000.
Somma, 97:420000.
7) Subsidio aos deputados,

302:400$000.
8) Secretaria da Camara dos

Deputados:
Pessoal, 94:574$000.
Material 20:560$000.
Somma, 115:10'4$000.
9) Ajuda do custo aos membros

do Congresso, 72:000000
10) Secretaria do Interior:
Pessoal 463:200$000.
Material, 77:000$000.
Somma, 540:200000.
11) Justiça do 2.0 Instancia:
Pessoal, 367:324000.
Material, 16:060$000.
Somma, 383:384000.
12) Justiça do 1.0 Instancia:
Pessoal, 2.180:120$000.
Material, 97:000$000.
Somma, 2.277120000.
13) Ministerio publico:.
Pessoal, 565:660$000.
14) Secretaria da Policia:
Pessoal, 350:440$000.
Material, 126:200$000.
Somma, 476:640$000.
15) Delegacias do Poliia
Pessoal, 597:000$000.
Material, 15:000$000.
Somma, 612:000$000.
16) Diligencias Policiacs, -

120:000000.
- 17)- Guarda Civil:

Possoal, 570:480$000.
Material, 167:000$000
Somma, 737:480$000.
18) Prisbes:
Pssoal, 156:780$000.
Material, 830:000$000.,
Somma, 986:780$000.
19) Penitenciarias:
Pessoal, 89:958$000.
Material, 155:500$000.
Somma, 245:458$000.
20) Forca Publica:
Pessoal, 6.476:840$000.
Material, 1. 509:000$000.  
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Art. 15. 0 govertlo flea auctO-
rizado a abrir or, creditos que jul-
gar neceSsarbos pare 0 cumPrl
mento desta, a qual eritrara em
vigor desde o dia da sua publica
çãø.

Art. 16. vOgamse as dispOS

çöes em contrarbo.
Sala das comm1sSö5, 26 do agos-

to de 1926. - João jiniqUe. -
Leäo de F aria. - Antonio Augqs
to Junqueira. - A imprimi°
para ordem dos trab41h0

0 sr. LedO. do Faria, pela. corn-
mssãO de Orcatfleflto, apreseflta e
pode, sendo concodida, dispeflS4
das formalidades regimentaes pa-
ra inc1uoe5 na proxinba ordeal do
dia dos seguiflt0

Art. 10. F1cain approvado s o

decreto 	 6.990, de 24 d? setem- par060r c redaecd0,P' 3. discus-

bro de 1925, que bancoU corn o Re- 	 são do proieCtO n. 97
gulamento dos SevicOS de Imnu-
gracãO e Colonizacão, o decreto n.
7.081, de 16 de janeiro do corren
te anno, que restabelecet e den or- q'
ganizacão ao Servicos de Melho- .
rameflto5 Municipaes, e Os deere- d
tos ns 7.297, 7.298 e 7.300, de a
29 de juiho e 1926.

Art. .i. A' ine4lda que vaga-
rem os logares do amanuenses e t
,auxiliares do escripta do Estado
Menor do Commando Geral se-
,ro preenchidos por praticantes ci-
vis, contractados polo Secretario
•da Seguranca e AsSisteflela Pu-
blica.Art. 12. Fica approvado o con-
traeo celebrado entre o Estado e
o Banco de CreditO Real, em 11
4e junho do corrente an-no, crean-
do a Carteira Agricola.

Art. 13. Flea creado o eargp
de director da RevistS do Ensiflo,
corn os vencimefltos •de 1 .0 official,
ubodiflado 9 secc.O da Secre-

taria do Interior.
paragrapho unico. A primeira

nomeacäo serd livremente feita
pelo governo.

Art. 14. Ficam approvadas as
i ortarias da Mesa da Camara dos
cDeputados, de 22 e 29 de juiho derespectiva1926, c4ue alteraram
fe ,ente. o quadro e a tabella dos
vencirnefltos dos funcCiOna0s da
Secretaria da rnmsa Camara.

dalei n. 95, de 10 do agosto do
ç6rrente anno, no serão jnferio-
res, respectiTamnte, a 12:000$ e
8 :O0Q000.

paragraPho iteunjco. Os voncirne
s são fixados no

0s, cujos lim
artigo supra, serão percobidoS a
partir de 22 do setembro de 1925.

Art. 90 Fica o governo auctori-
zado a intal1ar a Escola Superior
do AgricUltura, em Vicosa, a Es-
cola Maternal do Bello Horizonte
o a Escola do RegenOraca o; e fixar
os venCime1tos do respectivo pes-
seal, submet?nd9 opportunamen'
te a apreciacão do Congresso o
acto, abrindO os ilecessarios credi-

(90 legislatU)
A cornmissão do Orcamento, a

ce foi presente o projecto n. 90,
5. approvd0 cm 2 . 0 discUSSãO, d
e parecer que eptre em 3., corn
seguinte redaccão, do accordo

Pm. o vencido:
0 CngreSso LegislatV0 do Es-

ado de Minas Geraes deereta
Art. 1 .0 Fica o governo auctori-

ado a abrir o credito necessarlo
para pagar o addiciOna l -da lei Ti.

425, do 17 do agosto de 1906,
632$859 a que tern direito desde 6
do juiho do 1923 ate 31 de dezeul-
bro do 1926, d. Maria Amelia Ho-
cha, prqfessora da escola do sexo
fpminiflO do districto do Catta, no
mufliciP'° de Diamant1nP ......
1400663, a quo tom direito, des-
do 17 de novembro do 1924 a 31 de
dezepibro de 1926, o official da
Forci Publica, capitãO Pedrp do
Livramoflto, 309$QP a quo torn
direito desdo 9 do juiho a 31
do dezombro do 1925 o official da
Força Publica, tenento Quirirto
Alves do Barros.Art. 2.° evogam-5o as disposi-
çSes em eontrariO . 	-

Sala das Commisses, 26 do

agaos'o de
	 u-
1926. - Leão do Faria.

ar Mattos. - PeroP
. - Jo.o Henriclue. 	 Antonio

JunqUeira.
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513Somma, 7.985:840$000,
21) Servico de Hygiene:
Peasoal, 393:824$000.
Material, 202:600$000.
Prophylaxia rural, 500:000$000
Serviço de lepra e doenças vene-

reas, 120:540000.
Servico permanente de hygiene

nos municipios, 81 :000$000,
Somma, 1.297:96400O.
22) Assistenia a alienados de

Minas Geraes:
Pessoal, 265:082$00o,
Material, 857:900$000.
Somma, 1.122:982$000.
23) Soccorros Publicos.....

300:000$000.
24) Enaino Primario:
Pessoal, 10.466:422$800,
Material, 2.750:000$000.
Subvenç5es, 22:800$000.
Soinma, 13.239:222$800.
25) Ensino Normal:
Pessoal, 207:870000.
Material, 6:200$000.
Somma, 214:070$000.
26) Ensino Secundarlo:
Pessoal, 419:308$000.
Material, 199:307$080.
Somma, 618:615$080.
27) Ensino .artistico -- Conser-

vatiyrio de Musica:
Pessoal, 97:240-S000.
Material, 4:000$000.
Somma, 101:240$000.
28) Ensino Superior:
Pessoal, 78:450,$000.
Material, 26:000$000.
SubvençSes, 235:000000.
Somma, 839:450$000.
29) Ensino Profissional - Es-

.colas complementares:
Pessoal, 17:040$000.
30) Institute E'. Ra phael, da

Capital:
Pessoal, 35:880$000.
Material, 30:000$000.
Somma, 65:8$0000.
31) Fiscaliza,ão do ensino e

inspeccão medica escolar:
Pessoal, 476:670$000.
Material, 8:500$000.
Somma, 485:170000..
2) Fiscalizaçao Federal do En-

sino. 36:000000.
33) Archivo Publico Mineiro:
Pessoal, 33:810$000.

Material, 6:400$000.
Somma, 40:210$000.
34. Servico Eleitoral . ........

10:000$000.
35) Empregados em disponihili-

'lade, 100:000$000.
36) Publicacdes e encommendas

n n 	Official, 42.Jf
37) '7 ransportes e communica-

cSes, 253:500$000.
38) SubvencSes, 540:000000.
39) Exercicios findos . ........

20:000$000.
40) Eventuaes da Secretaria,..

80:000$000.
Total, 35.434:859$880.
§ 2.° - Pela Secretaria das Fl.

nancas:
1) Divida fundada:
Divida interna, 4.325:480$000.
Divida externa, 3.067:633540.

Somma, 7.393:113$540.
2) Secretaria das Financas:
Pessoal, 754:510$000.
Material, 184:000000. Somnia.

938:510$000.
3) Gabinete do Advogado Gera]

do Estado:
Pessoal, 58:000$000.
Material, 2:000$000. Somma,..

60:000$000.
4) Delegacia do Thesouro do

Minas:
Pessoal, 293:800$000.
Material, 53:500$000. Somma,

347:300$000.
5) ArrecadaçSo pela fronteira:
Vencimentos, porcentagens e dia-

rias, 798:720$000.
6) Fiscalizaçao de Rendas e do

Patrimonio:
Pessoal, 292:515$000.

Material, 1:500$000.  Somma,..
294:015$000.

7) Imprensa Official:
Pessoal, 1. 083 :517$920.
Material, 1.493:000$000. Som.

ma, 2.576:517$920.
8) Collectorias:
Pessoal, 3.728:000000.
Material, 21:000$000. Somma,

3.749:000$000.
9) Estradas de Ferro:
Porcentagem sobre arrecadaçao

do impostos, 2.150:000$000.
10) Junta Commercial:
Pessoal, 22:860$000.

1) Feiras de gado:
Pessoal, 23:160$000.
Material, 10:040$000. Soinma,

33:200$000..
12) Aposentados e reformados:
Aposentados, 808:775$050.
Reformados, 332:266$776. Som-

ma, 1.141 :041826.
13) Juros do emprestimos, depo-

sitos e cauçöes, 1.490:503903.
14) Publicaçoes e encommendas

na Imprensa Official, 230:000$000.
15) Causas da Fazenda.......

50:000$000.
16) Seguros, 50:000$000.
17) Restituicoes, 400:000$000.
18) Exercicjos findos.........

50:000$000.
19) Despesas eventuaes........

20:000$000.
20) Fiscalização da Loteria,...

20:000$000.
21) Transportes e communica-

cöes, 400:430$000.
22) Auxilio para calcamento da

capital do Estado, 240:000000.
23) Differenças de cambio.....

300:000$000.
24) Defesa do café...........

10.000:000$000.
25) Bolsa de Fundos e Camara

Syndical, 5:760$000.
26) Juros e descontos . ......

200:000$000. Somma ...........
32.960:972$189.
§ 3•o - Pela Secretaria cia Agri-

culture.
1) Secretaria da Agricultura:
Pessoal, 1.082:766$000.
Material, 129:000000. Som-

ma, 1.211:766$000.
2) Obras Publicas:
Pessoal, 200:700$000.
Material, 5.550:000$000. Som-

ma, 5.750:700$000.
3) Estradas de rodagem:
Pessoal, 100:000$000.
Material, 3.560:000$000. Som-

ma, 3.660:000$000.
4) Rêde de Viaçäo Sul Mineua:
Pessoal, 7.918:946$400.
Material, 6.699:963$900.
Caixa de Aposentadorias e Pen-

sSes. 236:973$400. Somma.....
14.855:883700.

5) Estrada de Ferro Paracatü:
Pessoal, 1.860:000$000.,

Material, 740:000000. Somma,
2.600:000$000.

6) Fiscalização de Estradas:
Pessoal, 64:300000.
Material, 3:000000. Somma,..

67:300$000.
7) Transportes e Communica-

cSes, 162:992000.
8) Immigraçao:
Pessoal, 23:800$000.
Material, 395:000000. Somma,

418:800000.
9) Nucleos Coloniaes:
Pessoal, 80:550$000.
Material, 960:500$000. Somnia,

1.041;050$000.
10) Proteccão aos Selvicolas
Material, 5:000000,
11) Institutos agricolas
Pessoal, 115:336$000.
Material, 292:400000. Somma,

407:736000.
12) Apprendizados Agricolas:
Pessoal, 65:910$000.
Material, 172:000$000. Somma,

237:910$000.
13) Escola Superior de Agri.

cultura:
Pessoal, 50:000$000.
Material, 450:000$000. Somma,

500:000$000.
14) Fazendas da Gamellelra,

Ditflz e da Baleia:
Pesoal, 24:140$000.
Material, 90:260000. Soinma,

114:400$000.
15) Ensino Ambulante Agro-

pecuario: 	 -
Pessoal, 222:000000.
Material, 10:000000. Somma,

232:000$000.
16) Defesa Agricola:
Pessoal, 51:600$00u.
Material, 30:000$000. Somma,

81:600$000.
17) Serviço do Algodao.......

100:000$000.
18) Subveiç5es e auxiflos......

124:900$000,
19) Hortos Florestaes:
Pessoal, 165:000$000.
Material, 165:000$000. Somma,

330:000$000.
20) Acquisiçao de inachinas

agricola, 610:000$000. 	 ..
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21) Medição.e divisâo de terras:
Pessoal, 430:600$000,
Material, 41:620$000. Somma,

472:220$000.
.22) Defesa de Terras e Mattas:
Pessoal, 42:980$000.
Material, 2:000000. Somma,..

44:980$000.
23) Comrnissão Geographica e

Geologica
Pessoal, 245:980$000.
Material, 60:500$000. Somma,

206:480$000.
24) Serviço Meteomlogico:
Pessoal, 155:388000.
Material, 53:000$00o. Somma,

208.388$000.
2) Estancjas hydro-mineraes,;
Pessoal, 40:125$000.
Material, 1:200000. Somma..

41:325$000.
26) Terrenos Diamantjnos
Pessoal, 9:480$000.
Material, 1:200$000. Somma,..

1.0:,680$000,
27) Serviço de Minas e Rios:
Pessoal, 31:900$000.
Material, 9:000$000. Somna,..

40:900$000.
• 28) Defesa Pastoril:
Pessoal, 62:472$000.
Material, 440:000$000. Somma,

502:472$000.
29) Postos Zootechnjcos.......

40000$0oo.
30) Importaçao e selecção de re-

podetores:
Importacäo de reproductores,..

100:000$000.
:Secção de gado nacional . .....

50:000$000. Somma,, 1,50:000$000.
31) Serviço anti-ophidico:
Subvençao, 36:000$000.
32) Expansao economica.......

400:000$000.
33) Exe.rcicjos findos...........

20:000$000.
34) Eventuaes, 100:000$000.
35) Serviço do Estatistica:
Pessoal, 136 :000$000.
Material, 34:000$000. Somma,

170:000$000.
36) Publicacöes o emcommendas

na Imprensa Official, 79:000$000.
Total, 35.1.34:482$700..

CAPITULO II

Da mceita

Art. 2.° Para o mestho exercicio
de 1927 a receita do Estado é or-
cada em cento e tres mil setecen-
tos e setenta e oito contos de réis
(103.778:000 $000 ) proveriientes da
arrecadação de impostos e outras
rendas discriminadas nos paragra-
phos seguintes:

§ 1 .0 - Renda ordinaria:
I - Renda de impostos:
1) Direitos de exportacão:
a) ad-valorem, 32:000:000$000.
b) Sobre-taxa do café.........

4.200:000$000.
e) Sobre-taxa do manganez,...

350:000$000. Somma............
36.550:000$000.

2) Fmposto territorial......
5.500-0008000.

3) Imposto do industiias e pro-
fissöes, 3.800:000$000.

4) Imposto de bebidas.....
4.500:00$000.

5) Imposto de transrnissS.o "in -
ter-vivos", 5.000000$000.

6) Imposto do transmissiio "cau-
sa-mortis", 2.200:000$000.

7) Imposto do novos e veihos di-
reitos, 1.800 :000$000.

8) Imposto de sello:
a) Sello adhesivo e per jerba,...

2.000:000$000.
b) Sello de diverscies 400:000$.-
c) Seilo do aguas thinoraes.

80:000$000,
Somma, 2.480:000$000.

9) Imposto sobre passagens fer-
roviarias, 1.500$000.

10) Imposto de estatistica......
30:000$000.

11) Impostos addicionae:
a) 10 010 addicionaes soere novos

e velhos direitos, transmissão
"causa-mortis", passagens em es-
tradas de ferro, industrias e pro-
fissöes, consumo de bobidas aico
olicas e transrnisscio "intcr-vivos",
1.830:0008000.

b) 1 °° de taxa de viaçci.o,
600:000$000.

Somma, 2.430:000$000.
Total, 65.790:000$000.

II - Rendas Patrimoniaes:
12) Arrendarnento dé terrehos

diamantinos, "'0:000$000.

• 13) Arrendathento de proprios
do Estado, 50:000$000.

14) Dividendo de titulos e ju-
ros do apolices pertencéntes ao
Estado, 400:000$000.

Somma, 470:000$000.
III - Rend as Industriaes:

15) Refida cia Rdde Sul-Mineira,
15.1)00:000$000.

16.) Rendä cia Estrada de FèrrO
Paracatu', .150:000$000.
• 17) Renda da imprensa Official:

a) Assignatura do "Minas Ge-
raes " 180:000$000.

b) Pubiicacöes pagas, .....
220;000$000.

c) Producção do estabelecimen-
to,1.200:00$OQ0.

Somma, 1. 600:000$000.
18) flencia do êsbabeleciménto

do Estado:
a) Estabelecimentos de ensino,

638:000000.
b) Esta-belechnentos agricolas,

40:000$000.
c) Etãbeiecimentos do assisten-

cia, 50:006$000.
Sonln%à, 728000$000.
19) Renda cia lotOria:
a) Conl-ribuiçoes fix",....

&50: 000$ODO.
b) Quota de 0 0 1 0 dos lucros,...

2.000:000$000,
• Somma, 2.650:000$000.
• Total, 20.128:000000.

2.1 - •Renda Exbaorthnà-
ria:

20) Err prestimos divetsos:
a-) Ju-ros do emprestithos thual-

cipaes, 2.000.-000000.
b) Amortizaçcio •de emprestimos

municipaes, 220:000$000.
C) Juros e amortizacdo de em-

prOstinkos diversos, 50:000$000.
'Somma, 2.270:000$000.
-21) Juros de depositos em ban-

co, 1.500:000000.
22) Venda do niachinas agrico-

las, sementes, vaccinas e materiaes
250:000009 	 -	 - 	 -

23) Venda de terras, lotes cob-
niaes e proprios do Estado,
450:000$000.

24) Quotas do fisca1izaeo .
70:000000. 	 -

25) Cobrahca cia divida activa:
a) - Orcamentaria, . - . 	 -. .....

800:000$000.

h) Garantias do juros, .
300:000$000.

Somma, 1.100:000$000.
26) Reposicöes, 450:000$000.
27) Indemnita5es, 500:000$000.
28) Multas, 300:000000.
29) Entradas de origens diver

sas, 500:000$000
30) Impostes de defesa do café,

10.000:090000. 	 - -
Somma, 17.590 :000$000.
Total geral, 'L03.778:000$000. -

CAi ITULo Hr

Disposicées geracs

Art. 3.° E' o presidente do Es-
tado auctorizado:

- abrir creditos sapplementa-
res as seguintes cerhas do art. 1.0,
case verifique née terem rido suf-
ficientemente dotadas: 	 1., ns.
11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 36,
37 €39; § 2.°, ns. 1, 5, 7, 8, 9, 12,
14, 18, 19, 21 e 23; § 3•0, us. 2, 3,
5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 28, 32, 33
o 36.

II • - A realizar operacöes de
cthdito pala cobrir o "deficit" que
se verificar, não sendo a receita
arrecadada sufficiente para as des-'
pesas ordiithrias;

I ll - A realizar, como antecipa-
cão do receita, operacöes do credi-
to iiquidais ientro do exercicio,
o iao exceaentes a -terca parte da
roceita orcada.

Art. 4.° As subvençöe e auxi- -
lbs constantes desta lei, quo não
forem requerid as ate o primeiro
trimestre do •anao seguinte, fica-
rcio caducas.

Art. 5. 1 Revogam-se as disposi-
cöes em contra-rio.

Sala -das comm. issöes, 26;de agos-
to de 1926. - Ledo do Fat-na. -
Mario Mat tos. -Antonio Angus-
to Juiiqueira. -- João Hennique.

0 Sr. Jodo BerldO, pela corn-
misSdo de Legislacão, apresentã,
pede e obteni dispensa de for mali-
dades regimentaes para que figu-
re na ordem do dia de amanhd 0
seguinte: 	 • -
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Parecer Para 2.' discussâo sobre
o projecto n. 89 (nova Secreta-
na de Estado)

(9." legislatura)
A colnmissão de LegislacäO e

Justica, a que foi present c pro-
ecto n. 89, approvado em I.

discussão, é de parecer que o nies-
mc seja offerecido a 2.' e appro-
vado.

Sala das commissSes, 26 de
agosto de 1926. - João Beraldo.

Duque de Mesquita. .—Agenor
Alves. - Elpidio Cannabrava . -
A imprimir-se para ordem dos
trabaihos.

0 sr. Agenor Alves, pela corn-
missão de LegislaçSo, apresenta
Os seguintes: 	 -
- - 	 Parecer n. 168

(9." legislatura)
A commissão de ConstituicãO,

Legislação e Justiça e de parecer
e requer que se pecam informa-
çSes ao governo sobre o requeri-
mento de d. Alexandrina de San-
ta Cecilia, professora da cadeira
de costura e trabaihos manuaes
da Eseola Normal Modelo da Ca-
pital, pedindo contagem de tem-
po para effeito de - addicionaes.

Sala das cornmissbes, 25 de
agosto de 1926. - Agenor Alves.

Odilon Braga. - Duque de
Mesquita.

Pc,reeer n. 169
(90 legislatura)

A commissäo de ConstituicãO,
Legislacão e 3ustica, a que foi
presente o requerimentO de d.
Marianna Candida de Campos,
professora publica, pedindo, para
effeitos de aposentadoria, conta-
gem do tempo em que regeu inte-
rinamente a cadeira de Santo An-
tonio da Vargem'Alegre, dc 1911
a 1915, é de parecer e requer que
se peam informacSes ao governo.

'Sala das comrnissbes, 26 de
agosto de 1926. - Agenor Alves

Pa,reeer n. 171

(9." legislatura)
A comrnissão de Orçamento e

Contas, a que foi presente o reque-
rimento do sr. Antonio Clernenti-
no Pereira, professor publico em
Santo Antonio dos Campos, muni-
cipio de Divinopolis, pedindo sua
inclusão na lista de professorea
normalistas que recebem gratifica-
cão como regentes de escolas ru-
raes e distritaes, a que se refere a
lei 891, de 8 de setembro de 1925,
é de parecer e requer seja o mes-
mo requerimento indeferido, pois o
peticionario não tern direito ao que
pede, por não ser normalista, con-
dicão estabelecida pelo art. 1.0 da
citada lei.

Sala das cornmissbes, 26 de agos-
to de 1926. - Joao lienrique, re-
lator. - Ledo de Faria. - Anto-
nio Augusto Junqueira. - A' irn-
primir-Se.

ApresentacdO de pro jecos, indi-
cac6es e rnoc6es

0 SR. CELSO MACHADO: -
Tenho a honra de passar as mãos
de v. exc., sr. Presidente, a so-
guinte indicação (ld):

'Apresento tarnbern o seguinte
projecto (ld)

Este projecto, sr. Presidente
visa pôr em communicaçAo, atra
yes de uma estrada de autornoveis
dois importantes municipios dc
Estado.

0 rneu objectivo é, effectiva-
mente, fazer corn que a estrada de
automoveis que parte da Capital
da Republica, passando por Juiz
de Fóra, e vae, actualmente, ate
Rio Branco, tenha urn seguimento
natural para ir, futuramente, ate
Ponte Nova, comquanto o projecto
declare que a estrada deve ir ago-
ra apenas ate a cidade de Vicosa.

E' de absoluta necessidade a
construcçã& dessa estrada, - Sr.
Presidente.

Ainda não ha muito tempo, per
occasião das grandes 'enchentes,
a E. F. Leopoldina esteve corn o
trafego interrompjdo por espaço
de quinze dias, nr Serra de S. Ge-
raldo, porquanto cahiram pontes.
desmoronaramse barrejras e bu-
eiros, de nianeira que o trafego fi-
cou impedido, nao havenclo passa-
gem de especie alguma, de S. Ge-
raldo para cima - para Vicosa e
Ponte Nova.

Ficaram, pois, privados de corn-
rnunicacöes ferro-viarias municj-
pios mineiros de grande importan-
eta.

o sr. Euzebjo de Bnitto: —Corn
enorme prejuizo para 0 commer-
ejo.

o sr. Celgo Machado: - Coin
enorme prejuizo para o Commer-
do, diz v. exc. muito beni.

Convertido em lei o projecto
que ora apresento, -não rnais se
verjfjcaräo esses inconvenjentes e
não veremos scm comrnunjcaçSes
não veremos sem communicaçöes,
durante longos dias, municipios
importantjssjmos e que poderá
acontecer ainda para o anno, por
occasjão das novas chuvas.

Estou certo, portanto, de que a
Camara receberá corn sympthia
O projecto, convertendo-o em lei,
o que é da maior justiça.

(Muito bern! Muito bern!)
0 sr. Jodo Beraldo: - V. exc.

póde contar corn meu voto.
A. C-33

- 0 sr. Gornes Pereira: - E corn
o meu. Já são dois.

Vêrn a Mesa, são lidos os Se-
guintes: 	 -

-	 Pro jecto n. 94

(9." legislatura)
0 Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes resolve:
Art. 1.0 Fica o Poker Executi-

ve auctorizado a mandar con-
strur uma estrada de automoveis
do Rio Branco a Viçosa, passando
pela sdde do districto de S. José
do Barroso, seguimento natural da
estrada de Juiz de Fóra-Rio Bran-
Co.

Art. 2.0 Revogam-se as dispo-
sicSes em contrarlo.

Sala das sessSes, 26 de agosto
de 1926. - Celso Machado. -
João Beraldo. - Agenor Alv s.

Lauro de Almejda. - Annjbaj
Assumpçao.

Indicacdo n. 7
(90 legislatura)

Indicamos que o governo-do Es-
tado, per interrnedio da Secretarja
'Ia Agricultura, entre em entendi-
mento corn a Leopoldina Railway,
para ser feito em toda a rêde mf-
neira o lastramento do leito da es-
trada, a começar no trecho corn-
prehendido entre a pnte do Pare-
hybuna e Ponte Nova, continuan-
do depois nas demais linhas da re-
ferida Rêde.

Sala das sessSes, 26 de agosto
de 1926. - Ceiso Machado. -
Antonio Duque de Mesquita. -
Elpidio Cannabrava. - João e-
raldo. - Lauro de Almeida. -
Odilon Braga.

0 projecto vae a imprirnir-se e
a indicaçao é remetticia a cornmis-.
ao de Obras Publicas.

0 SR. JOAO HENRIQUE: -
Submetto a consideraçao da Casa
) seguinte projeeto de lei : (19)

110 Congresso Legislative do Es-
;ado de Minas Geraes decreta:

Artigo unico. Fica eleyado para
180 dias o prazo permittido pel

- Odilon Braga.—Duque de Mes-
quita.

Parecer n. 170

(9." legislatura).

A commissào de ConstituicàO,
Legislação e Justica, tendo em vis-
ta o parecer n. 77, da conimissäo
de Orçamento, de 5 de setembro
de 1924, corn re1ac.o a peca pro-
tocollada sob n. 75, é de parecer
e requer seja a mesma archivada.

Sala das commissSes, 26- de
agosto de 1926. - Agenor Alve..
- Odilon Braga, Duque de Mes-
quita. - A in'primir-se.

0 sr. João Henrique por parte
da commissão de Orçamento apre-
senta 0 seguinte



art. 22 do Regulainento do Servi-
cc de Arrecadãcão dos Direitos de
E:pertacão e outros, a quo se re-
fore o decreto n. 6.420, de 12 de
dezembro do 1923, Para a restitui-
cão do imposto cobrado sobre o ga-
do que tiver sahido do Estado pa-
ra ser engordado em outro, urna
vez provado o retorno, revogadas
as disposicöes em contrario.

0 art. 32 do Regularnento do
Servico de Arrecadacão dos Direi-
tos de Exportacão e outros impos-
tos, a que se refere o decreto a.
6.420, de 12 de dezembro de 1923,
reza o seguinte: (lé)

"Art. 32. 0 imposto cobrado
sobre o gado que tiver sahido do
Estado Para ser engordado em ou-
tro, poderá ser restituido uma vez
que o interessado prove seu retor-
no ao territorio mineiro no prazo
de OG dias."

Este prazo, Sr. Presidente, é in-
sufficiente ao fim que, de certo,
teve em vista o art. 32 do citado
Iiegulamento.

Nas zonas fronteiricas do nosso
Estado, existern varias proprieda-
des agricolas, cujas glebas so dis-
tribuern parte em Minas, parte no
Estado limitrophe. Assim, ref e-
rindo-me ,particuiarmeflte, ao Tn-
angulo Mineiro, sei de muitas fa-
zendas quo so cornpöem de uma
gleba em territorio rnineiro e do
outra gleba em territorio paulista
separadas, ambas, apenas polo Rio
Grande. Ora, urn fazendeiro quo
queira realizar urn simples actc
do adrflinistracãO interna de sua
propriedade, lovando de urn pare
outro pasto diversas cabeças de
gado, não pode fazel-o porque sue-
ceder por yeses, que esses dois
Pastes estejam situados, differen-
temente, no Estado dc Minas e no
Estado do S. Paulo.

Esse fazendeiro, Para levar, seu
gado Para a sua propria fazenda,
na parte que fica situada em São
Paulo, é obrigado a depoitar, ns
Secretaria das Finanças, o impos-
to do exportacão relativo no nume-
ro de anirnaes transportados, im-
posto esse que ihe é perrnittith
ehaver uma vez que o gado qw

passou Para o -Estado vizinho vol-
to ao territorio mineiro dentro do
prazo do 90 dias.

o motivo da remoção do gado -do
Minas Para S. Paulo, no exern-
plo eoncreto que estou citando no
Triangulo Mineiro, exernplo que,
certarnente, se repete corn os Es-
tados do Goyaz, Bahia e Rio do
laneiro, esse motive, repito, é a
necessidade da engorda do gado.

Noventa dias constituem urn
tempo insufficiente Para quo a en-
gorda so realize completa. Em go-
ral, ella necessita do cinco a seis
mezes; 0 na zona quo tenho a hon
ra de representar é jusVarnente nos
mezes de maio a outubro que so
torna nocessaria a passagom do
gado do territorio mineiro Para o
territorio paulista. Entretanto, o
fazendeiro ye-se peado em face da
iisposiçdo de lei citada, porque ao
fim desse prazo de tres rnezes, é
obrigado a fazer o retorno do seu
gado a parte da fazenda situada
em Minas...

o Sr. João Bercildo: - Sob pe-
na de não rehavel o imposto page.

o sr. Joclo Henrique... sob pe-
na de não rehaver o imposto pago.
come diz o nobre deputado. Nes-
tas coridiqbes, elle fica entre as
pontas do seguinte dilemma: ou
fazer voltar o gado que transpor-
fez voltar o gado que transportara

S. Paulo, o qual, dada a peque-
na perznanoncia alli, retorna in-
sufficientemente engordado, obri-
gzndo-o a alugar invernadas
alheias pare ultimar a engorda;
ou deixa as sues rezes no Estado
de S. Paulo e perdo o direito a
restituiqão do imposto, vendo-se
iorcado a vendel-as IA rnesmo, o
que é urn 'grave inconveniente pa-
ra as nossas feiras do gado, Para
-e mercado mineiro que, assim, so
b privado dessas rezes, em nume-

zo de rnilhares per anno o quo, em
face dessa disposição da lei, ficam
praticamente pertencendo ao mer-
cado paulista.

A elevaçãc do prazo que propo-
oho - do 90 dies para 180 —vem
zanar esses inconvenientes, pot.
uanto -seis mezes constituem 0

riodo'de tempo sufficiento Para
quo a engorda do gado so effoctue.

Nenhum inconvefliente havera
Para o fisco na medida proposta.
Si inconvenient 0 houvesse Para 0
prazo do seis moses, 0110 já se to-
na feito notar corn o prazo actual
do 90 dias. A simples majoraçao
do prazo não o ocOasiona, está cia-
no. Entretanto, as vantagens quo
ella trará a pecuanja são certas e
grandes o justificarn perfeita-
monte a apresentaqao deste proje-
eta, que tenho -a honra do passer
as mhos do v. exc., sr. Presidon-
te, certo do quo merecorá o acata-
mento e a approvaçqo da Camara
dos srs. Deputados

(MiLo bei! Muito hem!)
Vern a Mesa, é lido, e estnndo

apoinclo Polo flu-nero do assignatu-
vae a irnprirnirse o seguinte:

Projto es. 95
(9." legislatura)

0 Congresso Legislative do Es-
'tado de Mines Geraes resolve:

Artigo unico. Fica elevaclo Para
180 dias o prazo pornuttido polo
art. 32 do Regulamento do Servi-
qo do arrecadação dos direitos do
exportaqão e outros a que so refe-
no o decroto n. 9.420, de 12 do do-
zombro do 1923, para a restituiçao
do imposto cob iado sobre o gado
quo - tiver sahido do Estddo Para
sen engordado em outro, uma vez
prevado o rotorno; rovogadas as
disposiçoes em contrarjo.

Sala das Sessbes, 26 de agosto
do 1926. 	 João Henniqie. 	 A.
de Rezende Costa. Launo de
Almeida. - Ceso Machado. -
Annibal Assumpçao,

DISCUSSAO DE REQUERI
MENTO

-	 Parcce'r n. 167
E' lido, posto cm discussâo e sera

debate approvaclo -o parecer n. 167
assim redigido:

"A comlnjssão de Orcamento e
Contas, tendo presentes as repro-
eentaqSos dos srs. drs. Arthur Al-
bino do - A1-m-eicia Cyrino, J)iogenes
Carlos da Cunha. -e Manoel Tide-

fonso Rodrigues ViIlrez, juiz - de
direito da comarca -do Uberaba o
juizos munici-pacs dos termos de
Pirapora o Pit-anguy, podindo seja
votada vorba pare pagarnento do
ajuda de custo a qu-e so julgam
corn direito, "cxvi" da lei n. 912,
do 23 do setombro -do 1925, e do
parecor o requer sejam solicita-
des informaç5es a respeito ao
exmo. -Sr. dr. Secretanjo do Inte-
rior." 	 -

Officio-se Co governo.

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

1. discussdo ao projeco ?i. 90
Dispensada a I-eitura a requeni.

monte do Sr. Ignacio Murta S
subn-iettj.do a 1.' discussç o scm
debate approvacja o projeeto n. 90,
sobre a Forqa Publica, que volta
a rospectiva eornmissão

NaSa mais havendo a tratar, o
sr. presidente di pare amanhd- a
sc'guinte

ORDEM 1)0 DIA
Prince-ira porte

Ate as 13 horns:
Loitura o approvacho Sn aeta.
Expodiente.
Ate as 14 horns:
Apr-esentacao do pareceros do

commisshes.
Aprosentaqao do projectos, no-qu-oni:nento5, . indicaqoes, interpel-

IaçSos 0 moqSés.
Discussão de requerimen5 in-

dicaqhes, interpeilneSes emoqbes.
Approyaqao do redacç qes finaes.

Scgendcz partc
AtS as 16 horns:
2.' discussâo do projecto n. 89,

decianando revigorado o art. 1."
da lei n. 643, do 1.0 do outubro do
1914, na parte quo manSe desdo-
brar em dues a Socr-otai--ia do In-terior.

3." discuso do project-o n. 88,
apnrovando as c'ontas do exoncjcjo
do 1925.

3. discuss.5 o do nrOjecto a. 79.
auctcrjzando- a abértura do credi-
to Para pagamento do gratifi,
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Prates, faltando corn causa part , "
cipada os srs. Mello Franco e Ri-
beiro da Luz e, sern ella, os mais
senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente é a

mesma sem debate approvada.
0 Sr. 1 .0 secretario apresenta o

seguinte:

goes addicionaes da lei a. 425, do
1906.

V discussão do projecto n. 91,
vedando a rernocüo de gado ataca-
do de febre aphtosa ou le qua!
quer outra .rnolestia crnitagiosa,
dentro do territorio do Estado.

1. , cliscussão do projecto n. 92,
concedendo terre no, para constru-
ccão de casas do residericia, aos
officiaes do 2.° batalhäo, corn séde
em Juiz de Fóra.

3. discussào do projecto n. 86,
fixando o subsidio do presidente e
vice-presidente do Estado e con-
tendo outras medidas.

Levanta-se a sessão.

17. SESSAO ORDINARIA, AOS
27 DE AGOSTO DE 1926

Presidenc'kt do sr. Enéas Camera

SUMMARIO: - 1.' parte.—Cha-
mada. - Acta. - Expediente.
Requerimento. - Officios.—Pe-
dido de auxilio. —Apresentacão
de pareceres. —Discussão de re-
querimentos.— Pareceres ns.
168 a 171. - 2 . 0 parte.
discussão do projecto n. 89. -
Emendas. —Discurso do Sr.
Francisco Lessa. _3•0 discus-
são do projecto n. 88. —1. do de
n. 91. - 1 . 0 do de n. 92. 30
do de a. 86.— Emenda. —Ur-
gencia. —Apresentacão de pa-
recer. —Redacçöes finaes. -
Ordem do dia.

• Ao meio dia, feita a chamada,
aeham-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Claudemi-
ro Ferreira, Duque de Mesquita,
Gomes Pereira, Elpidio Cannabra-
va, Ignacio Barroso, Miguel Ba-
ptista, Flavio dos Santos, Pedro
Dutra, Ignacio Murta, Paulo Me-
nicucci, Ferreira Pires, Mario Mat-
tos, Pedro Laborne, Cordovil Pinto
Coelho, Agenor Alves, Edelberto
Lellis, Alonso Marques, Antonio
3unqueira, Cicero de Castro Filho,
Euzeblo de Britto, João Beraldo,
Francisco Lessa, Ledo de Faria,
1oão Henrique, Lauro de Aimeida,
Annibal Assumpção e Martins

EXPEDIENTE

Requcrirnento
Do sr. Carlos Fernandes da Sil-

a, almoxarife da Secretaria da
Lgricultura, pedindo equiparacãO
os seus vencimentos aos de chef e
e secqão das Secretarias de Es
ado. —A' cornrnissão de Orqa-
aento.

Of ficios

Do sr. presidente da Sociedado
Ic Odontologia de Bello Horizonte
ornmunicando que jd se tendo
eunido o Congresso Odontologico
Latino Americano desappareceu o
)bjectivo claquella sociedade no
entido de lhe ser concedido aux5-
io para se apresentar áquella as-
ernblda. —Inteirada.
Do capitilo Quirino Alves de

Barros, commandante do Esqua-
dräo de Cavallaria, communicando
o seu exercicio nesse posto, onde
terá prazer em cumprir ordens
desta Camara. —Identico despa-
cho.

Exposicdo Agro-Pecuaria
O Sr. Paulo Menicucci lê e jus,

tifica urn requerimento do presi-
dente da Sociedade Agricola de
Lavras, pc-dirido urn auxilio do
20:000000 para ser meihorada a
exposiqão Agro-Pecuaria Regional
realizada pela referida sociedade.
—A' commissão de Orçarnento.

ApresentacdO do pareceres das
Commissöes

O sr. Lauro do Alineida, pela
commissãO de Forca Publica, apre-
ser.ta 0 seguinte

Parecer para 2.0 discusso sobr
o pro jecto n. 90
(9•0 legislatura)

A conindssão do Força Puolia
a -inc foi r reoent-j o projecto ri
90, fixando a Força Publica par,,
1927, já approvado em 1. discus
silo, é de parecer que seja o nice
mo offerecido a 2 . 0 e approvado.

Sala das Comrnissöes, 27 di
agosto de 1926. —Lauro de Almei-
da, relator. —Pedro Laborne, pro.
inuente.

o orador pede, sendo conccdja
a 4 ticlusdo do projecto na orden
do dia soguinte sem prejuizo da
rnpressão.

A imprimir-se ;ara ordeni dos
trabaihos.

O sr. Antonio Juñqueira, pela
commissão de Orcarnento, offerece
0 seguinte:

Parecer n. 172
(9a legislatura)

A cornmissão de Orcamento, a
que foi presente o pedido da Ca-
mara Municipal do Monte Car-
rnollo, relativo a installaeao da
respectiva cornarca - é de pare-
cer quo se peca, sobre o assumpto,
informação ao governo do Estado.

E' exacto que a requerente, corn
a sua responsahiljdade e a de seus
illustres membros declara estarern
preenchidos os requisitos do art.
40, § 4.°, da lei a. 912, de 23 de
setembro do 1925, necessarios a
installaqão pedida. —Mas a Corn-
missão julga indispensavel a in
formação do Executivo que, em
virtude do suas attribuiçöes, é o
unico quo possue Os dados corn-
provadores da razão do ser do pe-
dido, isto é, de se acharem preen-
chidas as exigencias da citada lei.

Sala das Comrnissöes, 27 dc
agosto do 1926. —Antonio Augus-
to Junqueira. —Ledo do Faria. -
João Henrique. - Mario Mattos.

—A imprinur-se.
Não ha projectos, ropresenta-

coos, indicacOes, interpellaçoes €-
inocOes a serem apresentadas.

DISCUSSAO DE REQUERt-
MENTOS

Parecer n. 168
Dispensada a leitura a requeri-

month do Sr. Ignacio Murta, é
posto em discussão unica o pare-
cer a. 168, assim concebido:

"A conimissão de Constituiqao,
Legislaçao e Justica é de parecer
o requer que so pocam informa
ciles ao governo sobre o requeri--
mento do d. Aiexaidrina do Santa
Cecilia, professora da cadoira do
costura e trabaihos manuaes da
Escola Normal Modelo da Capitai,
pedindo contagern do tempo para
offeito do addicionaes."

Encerrada a discussão scm de-
bate d o mosmo apprcvado. —En-w e-se ao governo.

Parer-er n 169
Dispensada a ]ri-ira a reque.

rirnento do Sr. I:cio Murta, é
posto em discussão unica o pare.
cer n. 169, assirnconcebjdo:

A cornrnissio do Constituicãe,
LegislaçOo o justica, a quo foi
presonte o requerirnento do d. Ma-
-ianna Candida de Campos, pro-
fessora publica, tedindo, para ef.
feitos do aposentedoria, contaçern
do tempo em quo regeu intorioa
mente a cadoira do Santo Antonio
da VargemAlegre, de 1911 a
P de parecer e sequer quo se pe-
cam informaqOes ao governo.

Encerrada diEcussão scm de-
bate é o mesmo approvado. —En-
vie-se no goVori-.

Parecer n. 170
Dispensada a leitura a requari-

mento do Sr. Ignacio Murta, é pos-
to em discussão unica o parocer
a. 170, assim concobido:

"A commissão de Constituicão,
Legislaqão e Justiqa, tondo em vis
ta o parecer a. 77 da comrnissão
de Orçarnento, do 5 do setombro
de 1924, corn rolaçao a peça pro-
tocollada sob n. 75, d de parecer e
requer soja a mesma archivada."

Sern debate é o mesmo approv-
do, ---Archive-se.
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fiscalizacão que julgar convefliCi1
te.

Sala das Sessöes, 27 do agostu
do 1926. —João Beraldo. —Leão
do Faria. —Duque de Mesquita.
—Lauro de Almeida. —Anniba
AssurnpcãO.

Estando apoiada polo numero do
assignaturas, eritra em discuss4o
conjunCtarnente corn o projecto.

.0 sr. Ledo do Faria apresenta
a seguinte

Emenda n. 2 -
Art. Fica o governo auctoriza-

do a abrir, desde ja, o credito pro-
ciso par pagamento de vencirnen-
tos aos funccionariOs da secreta
na da Camara dos Deputados, do
accordo corn as portarias de 22 a
29 de julho.de 1926, da respectiva
Mesa, já approvadas pela mesma
Camara.

Sala das SessSes, 27 de agosto
de 1926. —LeSo de Faria. - Joiio
Hennique.—Antonio Augusto Jun-
queira. —Mario Mattos. —Pedro
Dutra.

Estando apoiada polo numero
de assignaturas, entra em discus-
,,ão conjUflCtameflte corn 0 artigo

0 sr. Martins Pretes manda a
Mesa a seguinte:

Emenda n. 3
Aecrescente-se ao ao art. 6.°:
Paragrapho unico. Os dolegado

auxiliares oxercerau suas funcçSes
nog logares quo ihes forem desi-
gnados pelo governo do Estado.

Sala das Sessöes, 27 de agosto
do 1926. - José Martins Prates.
—Mario Mattos. —Pedro Dutra.

Estando apoiada polo - numer'
de assignaturas, entra em discus-
são conjunctarnonte corn 0 proja-
cto.

0 SR. FRANCISCO LESSA:
—Devidamente apoiada, passo as
mãos de v. exc., sr. presidente, a
seguinte omonda (lé).

Justificando, embora ligeira-
mente, essa medida, chamarei at-
tencão da Casa parao artigo qua
accrescento ao projecto, . dando o

Parecer n. 171
Dispensada a leitura, a requeri-

mento do sr. Ignacio Murta, é pos-.
to em discusso uniëa o parecer n.
171, assim concebido:

"A commisão de Orcarnento e
Contas, a que foi presente o reque-
rimento do Sr. Antonio Clementino
Pereira, professor publico em San-
to Antonio dos Campos, munici-
pio de Divinopolis, pedindo sua in.
clusão na lista de professores nor-
malistas que recebem gratificação
como regentes de escolas ruraes e
districtaes, a que se refere a lei
891, de 8 de setembro de 1925, o
de parecer e requer seja o mesrno
requerimento indeferido, pois o
peticionario não tern direito ao
que pede, por não ser normalista,
condicão estabelecida pelo art. 1.
da citada lei."

Sem debate d o mesmo approva-
do, --Archive-se.

.2 .0 PARTE DA ORDEM DO DIA

• 2 . 0 ,discussão do pro.jecto n. 89
- Dispensada a leitura, a requeri-

mento do sr. Ignacio Murta, entra
em 2 . 0 discussão, em globo, a re-
querimento do mesmo senhor, o
projecto ci. 89, declarando revigo-
rado o art. 1 . 0 da lei ci. 643, do
'l.° de outubro de 1914, na parte
que manda desdobrar em duas a
Secretaria do Interior.

0 sr. •Joâo Beraldo offerece a
seguinte

Emenda n. 1
Accrescente-se onde convier:

Art. 0 art. 165, do Regulamen-
to baixado corn o dec. ci. 7.200, do
9 de abril de 1926, não comprehen-
do os institutos referidos no art.
24, da lei n. 657, de 11 de setern-
bro do 1915, e no art. 11 da lei ci.
.895, de 10 de setembro de 1925.

Art. 0 governo rnandará ad-
mittir a registro, na reparticão
publica ccmpetente, os diplomas
expedi0os pelas escolas superiores
do Estado, que estiverern funcclo-
nando de accordo corn a legisla-
çäo vigente, podendo exercer a

emolumento do 3$000 aos collecto. sa percentagem é -em. ordeni
res, pelas certipöes do interesses decressiva, diminuindo a propor,
das partes, que passarern. 	 cão quo sóbern as rendas das cot-

Como os meus collegas sabern, lectorias, ao mesmo tempo que nu-
esses servidores do Estado são os gmentam os encargos e Os scrvi.unicos funcc.ionanio 5 que ate hoj ços dos exactores.
não obtiveram rnelhorja alguma 	 0 sr. Duque de Mesquita: -em seus vencirnntos, porquan- Cons jderavelrnento A collectoria deto,... 	

Carangola rende 600 contos de réis0 Sr. Paulo Menicucci: —Tern e, no emtanto, o collector percebea meihoria natural corn o augrnen a mesma percentagem quo rece.
to da renda das Collectonjas 	 bia ha 3 annos atrás.0 Sr. Francisco Lessa .. a per- 0 sr. Francisco Lessa: —Sabe.
centagern que actualmente perce mos quo, pelo dec. n. 5.487, ficoubern é egual a quo percebjam quan- elevada a fianca do collector e urndo o nosso orarnento era do 30 01)
40 mu 	 funccjoai-jo dessa ordem que p05-contos. -n

sa tirar 1:200$000, per mez, doEssa 
rnelhonia tao decantada,.., renda, corn todos os encargos0 Sr. Mario Mattos :—São func-

cionarios 	 oriundos da propnja arrecadaçãopubl-icos quo tern o 	 dessa balburdja existente em Se.maioros encargos. 	
rnelhante assumpto, e obnigado a0 Sr. Francisco Lessa... 

dos ter urna fiança do 30:000$000.vencimentos das collectorias do 	 E, Sr. presidente, em urna épocaEstado, sob allogaçao do que au- como a quo atravessamos, em quo
gmentando . a renda. a percenta se lucta corn ci falta do nurnemarjo,gem dos exactores tambem au- quern tern 30:000$000...gmonta, é niuito nelativa o eu pos. 	 0 Sr. Martins Prates: —Nãoso rnesrno affinmar quo é urn au, vae son collector.
grnento todo supposto, a pnimei.
ma vista por nós outros. 	 0 Sr. Francisco Lessa... —Não

Affirmo A. Camara dos Deputa procisa sen collector.
dos, scm rnodo do incorrer em erro, 

c
Senia uma medida do alto al-

ance administrativo urn projecto
quo é ficticio esso augmonto de do lei augmentando a porcentagemvoncjmentos dos collectores do
Estado... dos collectores de modo quo Os pu-

0 sr. Clai,.dernjro Ferreira: __. zosso a cobno dossas prornentes no-
Apoiado. cessidades da vida que actualmen-

0 Sr. Francisco Lessa. .. —por te assoberba a todos nós.
quanto, todos nos sabemos que a 	 A born do sorviço publico, a born
icceita do Estado, quo so haseja do patrimonio dos minoinos, con.
no imposto de expontacao, croscon, fiados a esses hurnildes e devota-
ponque este imposto d ad valorem dos funccionamios deveriarnos por
A sua arrocadaçao, é feita nSa pe- urna lei criteniosa e justa ampa-
las coliectorias, mas sirn pelas narrnos a situacão pessoal de ca.
tmadas de Ferro e outmas repar- dci urn doilos. Mai; ou mcnos em
ticSe5 fiscacs 1 routejras e do Rio situaçSo idontica vive a magistra
e Santos. 	 -	 tuna.

Urn Se.nhor deputado:_ Esse 	 Come podernos exigir qua esscsnão C o unico elemento. 	 homens sejam patriotas, quo sal-0 Sr. Paulo Menicuccj: —E as barn cuni prir as seus deveres, sopropriodades que.vaiiam 10:000 $0 q The negarnos os meios do subsis-hoje valem mil. 	 tencia ?
0 Sr. Ledo de Farict: —A colic- Não é a Camara dosDepotados

ctoria dci minha terra rendia.... que sante isso. E' o povo rnineiro127 :000000 orn 1918 em orn 1925 que reciarna, quo pedo aos sousmais do 400 contos. 	 representantes a rnelhorja da si-0 Sr. Francisco Lessa: —AlCni tuaçSo dos collectoros e dos eeocdisso, nós sabernos, tarnbem que es juizes do direito,
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3.'discussdo do projecto ii. 86
Finairnente dispensada a leitu-

ra a requerirnento do Sr. Ignacio
Murta, é submettido a 3.' discus-
são o projecto n. 86, fixando o
subsidio do Presidente e Vice-Pre-
sidente do Estado e contendo ou-
tras medidas.

0 sr. Ledo de Faria apresenta
as seguintes:

Emendas

N. 1
Ao art. 5, em vez "de 125$000"

diga-se " 1 50$000 ".

N. 2
Ao art. 4.°, em vez dc ......

"1:000$000", diga-se "2:000$000".
Sala das sessSes, 27 de agosto

de 1926. - Ledo de Faria. -
João Henrique. - Antonio Au-
gusto Junqueira. - Mario Mat-
tos. - Pedro Dutra.

o mesrno senhor pede, sendo ap-
provado, que pela cornmissão de
Redaccão seja feito o destaque dos
arts. 7.' ao 16. 1 Para ser remetti-
do ao Senado como proposicão dis-
tincta sob n. 96, corn excepqão do
artigo 14, que deverá ser tambem
destacado Para ser publicado como
resoluqão da Camara, corn o a. 27,
visto referir-se a economia inter-
na da Casa.

Suspende-se a sessão por 10 mi-
autos afirn de serem elaborados
pareceres de cornmissöes, sendo
reaberta findo esse prazo.

Urgencia
o sr. Ignacio Murta (pela or-

dem), obtendo urgencia, apresen-
ta, por parte da commissão de Re-.
daccão, os seguintes:

Pcerecer e redacçdo final do pro-
jecto n. 86

(9.0 legislatura)
A commissão de Redaccao das

Leis, a que foi presente o proje-
cto n. 86, approvado nestes tur-
nos regimentaes, é de parecer

quo seja adoptado para 0 mesmo
a seguinte:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Seri de sessenta contos
de réis o subsidio annual do Pro-
sidente do Estado, no quatriennio
de 1926 a 1930.

Art. 2.° A representacão do
Vice-President, fixada pela lei ii.
517, de 6 de setembro de 1910,
fica elevada, no mesmo periodo, a
quantia de 30:000$000 annuaes.

Paragrapho unico. Si o Vice-.
Presidente do Estado accumular
mandato elective, on estiver em
exercicio do cargo de Presidente,
nao perceberá a quota de repre-
sentacão durante o tempo em que
exercer qualquer destas funcqSes.

Art. 3.° Os membros do Con-
gresso Legislativo percebcrão o
subsidio de 150$000 diarios, du-
rante as sessöes ordinarias e en-
traordinarias.

Art. 4•0 A ajuda dc custo dos
membros do Congresso é fixada
em dois contos de réls.

Art. 5.° Os vencimentos dos
Secretarios de Estado serão, cada
urn, de 36:000$000 annuaes, e os
do director da Irnprensa Official,
de 24:000$000, scm direito a quota
do representacão.

Paragrapho unico. 0 Prefeito
da Capital perceberá, a titulo de
representacao, como membro do
governo, a quantia de 18:000000
annuaes.

Art. .6.0 Flea o governo aucto-
rizado a abrir o credito de .....
24:000 $000 Para despesas da pri-
meira installacão dos Secretarios
de Estado, a serem empossados a
7 de setembro de 1926.

Paragrapho unico. A medida de
que cogita este artigo é extensiva
as substituiqSes que se derem, por
motivo do vaga, dentro do quatri-
ennio presidencial, abrindo-se na
occasião opportuna o respectivo
credito.

Art. 7.' Esta lei entrará em
vigor desde a data de sua publi-
caqão, revogadas as disposiçöes
em contrario. 	 -

Sr. presidente a outra parte 	
Ernend1 n. 4

da ernenda manda que os eseriväes ArtigO. Pelas certidöes, de in-
privatiVOS do crime entrem no ra teresses da
teio e as custas crim cm que de- 	

s partes extrahidas de

cahir o Estado. .
	 Iivros e papeis das collectOrias,

o sr. Jodo I3eraldo —Justa 
qualqUel que seja o tempo a que

mente. 	
se refiram, perceberão os collecto

o sr. Francisco Lessct... 
_-pro res, por inteiro. os ernOlumentos

curando, dest'arte, rernediar o gol. de tres mu réis (3OOO).
pe que o Congtesso do Estado de 	

Artigo. Da data da publicacão
n obre eses servidoreS, cortando desta lei os escrivaes priVativo.5

Ihes, outrO dia, dos seus mingua do crime entrarão no rateio das
dos vencimefltos, quantia de s0000 custas pagas pelo Estado.
mensacS, quantia essa que di- 	

Sala das SessSes, 27 de agosto

.. 	
de 1926. - Francisco Lessa. -

zero. 	 Jodo BeraldO —As 
más João Henrique. _Lauro de Al-

o sr.
lingUas.	

meida. - Annibal AssUmPcao.

o sr. Francisco Lessa. . . —Fi —João Beraldo.
gurbu na ref orma judiciaria p01

	

	 Encerrada a discussão scm mais
debate s5,0 approvados projectO e

engaflO.o que, entretaflto, posso garan- emendas. —A' commjssão de Le-
tir a v. exc., sr. presidente, é que gislacãO.

flo contrario aos
escriVães do crime, não teriamos 3. 

discUSS0 do projecto n. 88se houvesse enga

tanta pressa em corrigil-0, flUflI 	 Lido e submettid o a 3.' d1sCU5

fechar e abrir de olhos, como fize-sao e- sera debate approva do 0 pro-

m	 aqUi.	 jecto n. 88, so
debate  approVacao de

o sr. Duque de MesqUita: —En- contas do exercicio de 1295, que

gano de quem? 	
vae a eommissão de Eedaccão.

—Dize
o sr. Francisco Lessa:	 m

que fol engano da CommisSão. 	 3. discuSS 0 do projecto n. '79, de
1925

o sr. Duque de Mesquita —Ab- 

Fiz parte da Commissão e 	
Lido e posto em 3. discUssão o

soluta rnente.

tei conscienciosamt 	
-	 9, de 1925, sobre pa-projectO n. 7

o sr. Francisco Lessa: 
—Nesso gamentO de addiciOflal, corn uma

caso V . cX• 
devia estar pre- ernerida da commissão, pedindO a

sente na occasião em que se votou rej eição do art. 1 
0, o mesmo

a corrigenda Para fazer essa de- scm debate approvado e bern assun a emenda. - A' commissäo
claracão. de EelaCcä0.

De sorte que a Casa receberá a 
primeira parte da emenda corn i.' 

discussdo do projecto n. 91

sympathia porqUe não traz grava- A seme algum ao contribuinte, 0 
mes- guir é lida e entra em 1.0

mo fazendo quanto a segunda, re- discussão sendo sem debate apPro-
lativa aos escriVãeS do crime... vado, 

0 projectO n. 91, que vae a

o sr. Martins Prates: —Muito comrni 	
ra e In-ssão de AgricUltu

sympathica. 	
dustria, sobre remocão de gado af-

o sr. Francisco. Lessa.. .
	 Lectado dc febre aphtoSa.

porqUe ella amefliza o golpe que 	 discussdO do projecto n. 92

desfechamos sobre esses funccio-
nacios. (Muito bent; muito bent 	

Submettido, depois 	 de lido,
Vem a Mesa, é lida e estando egualniente a 1. discussão, d scm

apoiada pelo numero de assigna- debate approvado o projecto n.
turas entra em discussão cc 92, sobre concessão de terreflos a
ctamente corn o proj ecto a seguin- officiaes do 2

. 0 batalhão, que vae
. commisSäo de Orcameflto.
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Sala das tommiss6es, 27 do
agosto de 1926. - Ignacio Murta.

Ferreira Pires.

Parecer e rc-dacção final do pro-
, jecto n. 96

-(Constituido dos arts. 7.a 16,
destacados do projecto n. 86).

9." legislatura
A commissão de Redaccão das

Leis, a quo foi presente o proje-
cto n. 86, approvado nos tres tur-
nos regimentaes, em virtude, do
destaque requerido e approvado,
de varias disposicöes, propöe -pa-
ra'essa a seguinte. redaccão final:

• 0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. 1 . 0 Ficam equiparados os
vencimentos .do director do Archi-
vo Publico. aos dos directores de
Secretarlas de., Estado.

Paragrapho unico. A substitui-
cão . do director do Archivo, por
qualquer outro funccionario, não
dá a este direitoá gratificacão, do.
ju.bstituido que,, a juizo do gover-
no, poderá perceber venciiientos
integraes.

Art. 2.° Os vencimentos do'Pre-
sidente e do Fiscal da Sociodade
Previdencia dos Servidores do
Estado, a que so referem .0 art.
6.°, paragrapho unico da lei n.
911, de 22. deseternbro de 1925, e
1. 1,da lei n. 915, de 10 deagosto
do corrento anno, não serão'infe-
riores, respectivarnente, a ......
12 :000$000 e . 8 :000$000.

Paragrapho uniqo. Os nenci:
mentos, cujos limites são fixados
• no -artigo. supra, serdo percebidos
a partir de 22 de setmbro de

'1925.
-Art. 3.° Fica o governo aucto-

rizado a installar a Escola Supe-
rior de Agricultura, em Vicosa, a
Escola Maternal de - Béllo Hori-
zonte e a Eccola de Regener.ação,
e fixar os vencimentos do respe-
ctivo nessoal, submettendo oppor-
tunarnente a apreciação do Con-
gresso 0 .acto, abrindo os necessa-
rios creditos.

Art. 4. 1 Ficam approvados - o
decreto n. 6.990, de 24 de setem-
bro de 1925, que baixou corn o re-
gulamento dos Serviços de, immi-
gracão e Colonizacão, o dec. n.
7.081 de 16 de janeiro do corrente
.anno, que restabeleceu e deu orga-
nizacão aos Serviços de Meihora-
mentos Municipaes e os decretos
as. 7.297, 7.298 e 7.300, de 29 de
juiho do 1926.

Art. 5•0 A' medida que vaga-
rem Os logares de amanuenses e
auxiliares do escripta do Estado
Menor do Commando Geral, serão
preenchidas por praticantes civis,
kontractados pelo Socretario da
Seguranca e Assistencia Publica.

Art. 6. 0 Fica approvado o
contracto celebrado entre o Esta-
do e o Banco de Credito Real, em
11 do junho do correntc anno,
creando a Carteira Agricola.

Art. 7•0 Fica creado o cargo de
director da Revista do Ensi0i,
corn os vencimentos do 1.° offi-
cial, subordinado a 9." Secção da
Secretaria do Interior.

paragrapho unico. A primeira
norneacão será llvremente feita
polo governo.

Art. 8 . 0 0 governO fica aucto-
rizado a abrir os creditos quo jul-
gar necessarios para o cuinpri-
mento desta lei, a qual entrará em
vigor desde o dia da sua publica-
ção.

Art. 9 .°.Revogamse as dispozi-
çSes em contrarlo.

Sala das commissôes, 27 do
agosto do 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Ferreira Fires.
Parecer e redaecão final do art.

14, do vrojecto n. 85

(Destacado do projecto n. 86)
(9.' legislatura)

A cornrnissão de Redaccão das
Lois a que foi presente o proj e-
cto n. 86, approvado nos tres tur-
nos regimentaes, em virtude do
destaque approvado de varias dis-
posicöes, propOe que seja esta da-
da como resolução da Camara e
corn a seguinte recacção final:

A Camara do g 1)eputados d
Estado do Minas Gera-es resolve:

Art. 1.0 Ficam approvadas a
portarias da Mesa da Camara do
Deputados, de 22 e 29 de julho d
1926, que -aiteraram, respectiva
mente, o quadro e a tabella do
vencimentos dos funcc.jonarios th
-Secretaria da mesina Canz,ara.

Art. 2.0 Revgam-se as disposi-
cöes em contrario.

Sala das commissöes, 27 d
agosto de 1926. - Ignacio Mur
ta. - Ferreira Fires.

0 orador pede, condo concedida
dis-pensa das formandades regi.
mcntaes para discussão immedia-
ta das referidas redacçSes.

Lidas e postas em discussão,
successivamente, são as mesmas
sem debate approvadas, sendo re-
mettidas ao Senado as dos proje-
ctos us. 86 e 96 e mandando o Sr.
Presidente. que a ultima seja pu-
blicada como resolução da Casa.

Urgencia
o sr. Duque de Mesquita (pela

ordem) obtendo urgencia, apresen-
ta, pela commissão de Legislaçao,
o seguinte:

Parecer para 3." discussdo sobre
o pro jecto n. .89

A commissão do Legislaçao e
Justica, a quo foi presente o pro-
jecto n. 89 e emondas approvado
em -2." discussão, d de parecer so-
ja o mesmo approvado em tercei-
ra, corn a seguinte redacção, con-
forme o vencido:

O Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica revigorado o art. -10 da lei n. 643, de 1.0 de outu-
bro de 1914, na parte quo manda
desdobrar em duos a Secretaria
do Interior, corn as modificacoes
constantes da presente id.

Art. 2." A nova Secretaria
creada em virtude desse desdobra -
mento denornina :se Secretaria do
Estado da Segurança e Assisten-
cia Publica, e cornprehende oa
serviços de policia, assistencja e

• saude -publica ora su-bordinados a
Secretaria do Interior.

Art. 3.' A Secretaria da Poll-
cia, a Directoria do Hygiene c Sau-
do Publica e OS servicos e reparti-
5es relativos. a assistencia Publi-

en ficam transfenidos para a nova
Secretaria do Estado, corn o pes-
soal respectivo e sern augmento de
despesa.

Art. 40 0 cargo de Chefe do
Policia fica- extin-cto e substituido
pelo de Secretario de Estado da
Seguranca e Assistencia Publica,
ao qual competem as attribuicöes
daquelle e as do Secretario do In-
terior, na parte attinente aos servi-
ços transferidos, assim .- corno us
vencimentos do Secretario de Es-
tado.

Art. 5." Fica o governo do Es-
tado auctorizado a organizar e ths-
t,aliar a Secretaria de. Estado - do
Segurança e Assistencia ,1ubIica,
expedir 0 regulamento desta, .e o
da Secretaria do Interior, bern co.
mo providenciar no que for neces-
sario para esse firn.

Art. 6." Ficam creados mais
dois cargos de delegados auxilia-
res da Policia do Estado, corn os
inesinos venci-mentos dos actuaes,
fazencto-se o provirnerito • desses
cargos quando o governo julgar
opportuno - ou conveniente.

Paragrapho -unico. Os delega-
(lo.o auxiliares exercerão suas fun-
cçOes nos logares que ihes forem
designadös pelo governo do Es-
tado.

Art. 7.° Esta lei entrari em
vigor desd-e a data de sua publica-
çdo, ficando o Poder Executivo
auctorizado a abrir credito ate
20:0000000 vinte contos de réis),
para pagamento .das despesas de
pessoal e material, resultantes des-
ta lei, no exercicio corrente.

Art. 8.0 Fica o governo aucto-
rizado a abrir, desde já, o credito
preciso para pagamonto de yen-
cimentos aos funccionarios da Se-
retaria da Camara doe Deputa.

dos. de accordo corn as portarias
do 22 e 29 do julho de 1926, da
respectiva Mesa, ia approadas
pela rnesrna Camara.



Art. 90 0 art. 165 do Regula-
mento baixado corn o dec. D.
7.200, de 9 de abril de 1926, näo
comprehende Os institUtOS ref en-
dos no art. 24 da lei Ii. 657, de
11 de setembro de 1915, e no art.
11, da lei n. 895. de 10 de setem-
bro de 1925.

Art. 10. 0 governO mandarã
adinittir a registro na reparticdO
publica cornpetente os diplomas
expedidos pelas Escolas Supenio-
res do Estado que estiverem fuii-
ccionando do accordo corn a legis-
lacão vigente, podendo exercer a
fiscalizacS.O que julgar conveni-
ente.Art. 11. Pelas certidSes de in-
teresses das partes, extrahidas de
livros e papeis das collectoniaS,
qualquér que seja o tempo a que
se refenirefli, perceberão os colle-
etores, por inteiro, Os emolurnen-
tos de tres mil réls.

Art. 12. Da data da publica-
ção desta lei, os escnivães pnivati-
vos do crime entrarão no rateio
das custas pagas pelo Estado.

Art. 13. Revogarn-se as dispo-
siçiies em contraniO.

Sala das commissSes, 27 de
agosto de 1926. - João Beraldo.

Duque de Mesquita. - Odilon
Braga. - Agenor Alves.

0 incsmO senhor pede, sendo
concedida, dispeliSa de forrnalida-
des regirnefltaes para siia inclusdo
na ordem do dia seguinte. - A
mprimir-Se para ordem dos tra-
baihos.

Nada mais havendo que tratar, c
sr. Presidente dá para amanhã
a. seguinte

SUMMARIO - 1' parte. --
Chamada. - Acta. - Expedi-
ente. - Officios. - Represefl-
taçöes. - Requeniniefltos.
Discursos dos srs. João Beral-
do e Elpidio Cannabrava. --
Apresentacão de parecereS. -
ApresentacãO dc projectos. -
Discunsos dos srs. Mario Mattos
o João Henrique. - Approva-
ção de redaccöes finaes. - 2.
parte. 2.0 discussäO do pro-
jecto n. 90. - Emendas. -
30 discUssãO do projecto n. 89.
- Emenda. - Urgencia. - Re-
daccào final. - Ordem do din.
Ao melo dia, feita a charnada,

achain-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Claudern-
ro Ferreira, Olyntho Martins, El-
pidio CannabraVa, Adolpho Vian-
na, Ferreira Pires, Ignacio Bar-
roso, Miguel Baptiste, Flavio dos
Santos, Ignacio Murta, Paulo M?-
nicucci, Mario Mattos, Pedro La-
borne, Cordovil Pinto Coelho, Age-
nor Alves, Edelberto Lellis, Anto-
nio Junqueira, Cicero de Castro
Filho, João Beraldo, Francisco
Lessa, Aristides Coimbra, Ledo do
Faria, JoSo Hennique, Annibal A.-
surnpcãO, Martins Prates a Gom
Pereira, faltando corn causa par-
ticipada os srs. Ribeiro da Luz a
Mello Franco e, scm ella, os rnas
senhores.

Abre-se a sesso.

ORDEM DO DIA
-	 Primeirct parte
• Ate 1 horn da tarde:

Leitura e approvacSO da acta.
Exiediente. 	 -
Ate 2 horas da tarc{e:
Apresentacao de pareceres de

comifliSSOeS.
Apresentacào de projectos, re-

querimentOs, indicaçSeS, interpel-
laçSes e mocSeS.

Discusgao de reqUenimentos, in-
dicacoeS, inerpellacSes e moçöes.

ApproVacäo de redaccöeS finaeS.

Segunda parte
Ate 4 horas da tarde:
2. , discusSãO do projecto n. 90,

sobre Forca Publica.
3. discusSão do projecto n. 89,

declarando revigorado o art. 1.'
da lei n. 643, de 1 . 0 de setembro
de 1914, na parte que manda des-
dobrar em duas a Secretaria do
Interior.

Levanta-se a sessão.

SESSAO ORDINARIA, AOS
28 DE AGOSTO DE 1926

Presidencia do sr. Enéas Camera

18

Lida a acta da antecedente é a
mesma mm debate approvada.

0 Sr. 1. Secretario lb o seguin..
te:

EXPEDIENTE

Off icios

equiparacbO, de vez que ella se tci
rev-elado sempre em todos Os ZOOS
despachos justiceira e benèvola.

A' commissdo do Orcamen-to-.

Nomeaçdo de cornmiss6es

528
	 52

Do sr. Secretario das Finanças 	 0 SR. JOAO BERALDO (ma.'I viraento do ettencao) - Sr. Pre-acompanhados de duas mensagens sidonte. Dentro do breves dias
em que 0 Sr. Presidente do Estado

mais, deixará a direcçao do Esta,solicita eoncessão de credito Part do de Minas o illustre brasileiro,occorrer ao pagamento da grati
ficacao addicional da lei . 425, I presidente Mello Vianna.
do 1906, aos srs. Americo Gomes I S. exc. passará a govemnança
de Souza, funccionario da Impren- do Estado as rnbos de seu eminen-
sa Official, na importancia do... te successor, depois do haver realh
2:587$616; João Libano Soares ej Z5dtD uma administraçao que o col.
Jobo Goursand de Araujo, chefs loca no nivel dos maiores e dos
do seccão e 2.0 official, respectiva- mais notaveis bemfeitores da Re.
mente, da Secretaria das Finanças, publica (Muito bern!).
on importancia de 3:533$661. - 	 No periodo do govorno que a so-
A' commissbo de Orçamento. 	 beranja do povo Ihe destin,m , o-o..- r-niodo que não attingiu a dois an-Representaçdo 	 nos, siquer, a infatigavel operosi-

Dos habitantes do municiplo dade do preclaro homem de Esta-
tTberabiiiha, reclamando contra as do so projectou por todos os depar-
divisas propostas pela Camara Mu- tarnetos da adrninistracao publi..
nicipal corn relação ao distrieto cia Ca, reflectinclo, a largos traços, pot
Ma 	 todas as zonas da terra mineira.r-tinopolis. - A' commissão d

•Camaras Municipaes. 	 Do Norte e do Sul, do Oeste c
do Centro, da Matta e do Tniangu0Requerimercto 	 Jo, do Minas inteira, neste momen
to histonico de sua vida politico-0 sr. Olyntho Martins passa

Mesa urn requerimento em quo o administrativa, todos os coracöes,
sr. Victal Magalhaes, 2.° escriptu- quo 0 veneram, Se erguem, palpi.

tantes, para bemdizer os inestinia-ratio da Secretaria das Finanças
e designado para dirigir o archive veis services prestados pelo incly

to mineiro em hem da grandeza edaquella repartição, pede equips- da felicidade de Mines Geraes
raçdo da gratificação quo perceb.
annualmen-te come encarregadu
desse servico e que é abonada aos 	 As forces constituidas cia vita-
conferentes e escripturanios da lidade do Estado, corn o evento do
caixa da mesma Secretanja. 	 seu governo realizador, tiveram0 orador to-ye occasião do salier,- intensa vibraçao e do tal sorte so
tar a justiça do pedido feito pete movirneistaram, quo Minas so ton.
peticionario, unia vez quo, din- nou a unidade federativa de major
gindo urn importante departamen- relevo e do male viva projecçbo po,
to do uma des mais trabaihosas utica e moral no seio da Nacão
Secretarias do Estado, seria razoa- brasileira.
vol quo a gratificação que percebe As finanças, a 000nomia, a via.
aquolle funccionario seja equipa- ção e a industria, a instrucção e arada a do collegas corn oncargos hygiene, a asistencja e a obra Pu .de sorviços identicos sos Zeus, quc blica e tudo quanto so relacione
incontestaveJrnente são do respon- corn a vidá do Estaclo receboram
sabilidade bastante accentuada. 	 incontrastavel e benefjco influxoDessa fórma, 0 orador pede a da intelligencia e (Ia formidavel
attenção da commissão de Orça- acção constructora -de Mello Vian,mento para - 0 refenido pedido do na.
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A actttacO de seu governo, co-
ornaado, sabiarnente, as elernefl- i
tog d efficiencia, immediata, scm-
pre se fez sentir, simultaneamente, I
nos mais oppoctos recantOs do Es
tado, abandOlIafldo, dest'arte a i
impntr1&tica politica de regionalis
mo, Para considerar o Estado, no
sua totalidade, come o objecte uni-
ce dc suns- cogitacbes.

Assim tanto acudia, corn e in-
teresse superior de quem govarna
a uma necessidad e do extremO sul
como attetidia, corn intereSse Si-

milar, a ama outra necessidade re-
élaniada pelo extremo norte, sem
a preoCCuPacao estreita de querer
servir a uma dada zona do tern-
tOrio mineiro, em detrirneflto de on
tra corn egual direito no carinh&
do presidente.

Governou a Minas corn o patrio-
tismo e cornO amer •qua todos ihe
reconhecemos

o -que foi o sea governO, o quc
fói a suaadmjnjstracao, o qua fo
cm synthese, a sua obra notav&-
realizda no Estado- e fóra delIa
näo me cabe dizer no acanhadc
arnbitó -desta oracão ligeiTa, ma
fica- reserad0 no historiadO r e ac
ci'itico que amanhã terão de fa-
zer a historia, o julgarnento do car-
te, mas aurco periodo administra-
tive; que fordrn as do-is annoS dc
sun goverrta1ca fecunda e patrie-
tica.

A, clarividencia de seu espirito
a fulguracbe s de- sua intelligcfl

cia, a enfibratura de son caracter
a corrciccão e o desassOmbro d
s-uas attitudes, o seu acendrad
amer pela prosperidade de Minas
Pela-grandeza do Brasil, Ihe gras
geatarn a est,ima e a gratidão d
neus conipatriotas e impuZeram
escoihade seu name Para o elevs
do posto de vicepre5idente da RI

publica (Muito bern!)
S. exC - no termiflO de si

geverflo — não tern, CoiflO semP
acontece, esniaecido o seu prest
gio e tol-dado o fulgor da admir
ção, em que semPre 0 envolvera
as mifleiros,- mas, aO revéS, a si

• persbnaliJade de politico vern crc
cndd,- cada vez mais, a medi
que se esvae c se extingue o s
prefieUO biennia governamental

Nesta horn, o pvo mner0, qtle
a sua adniiflistracao, agi

c-se, num rnovimeflto espontaflee,
0iSOflO e generalizad0 reperCu
ndo per todos as angulOs da ter-
a cornmum. Para testemunha' a

exc. a immenSa gratidão que o
incula e prende no seu grande
)resideflte, Para renderth e a inais
xpresSiVa e 5ignificata home-
cagern de sea devotado apreco.

povo rninei' na sua sinceri-
lade eaptiVante, quer, no momen-
o mesmO em que s. exc. retorfla
so n-conchego popular, de onde
xsurgiu para o supremo posto do
commando, piestar-lhe ninda urna
qez, o cults de sua estirna, reaffir-

uto das nobres ideasrnan4o no ará 
ciernOCr2tiCaS e no 5gslizadoT
log princiPio5 republicaflbs, a sue
nconfundi' solidariedade e oi
protestoS do scu profuncl0 reco
nhecimento, par ta-do quantO fez
pela crandeZa da Patria.

A. esse movimento nO pode ser
sxtranha a Camara dos srs. De
putados, que sempre teve, da par-
e de a. CXC., demofl5rac0as de vi-
ro carinho, distinui11d0 sempro
corn a Sun,sympathia e corn aquel.
a franca amizatle quo transb0r
3c seu grande coracäO. (Apoic'

doe).A Camara riáo pode e não dove
ser j idiff create as manifestac6els
do povo rnineiro, de quam sonsoS
aqüi directoS repre53nt5te5.

Ella está no dever (apoiados)
de unir a sun solidarieda as de-
cnonstra95 de aprecO do povo,
clue representa, 0mparecend0 in-

s as seascorpOrad , e per toclo 
membros,, n-urn gesto expreSsivo
e sincero, a grands rnanifestacao
que Minas vae realizer, a 8 de Se-
tembro Proxima, em honra de sen

- 	
foipreclaro Presideflte, que já 

chamad0 0 "Presidente do Povo".
Estarn0 no dever de cultuar , a

igura irnpresSion1te e inconfufl
divel do presidente Mello Vianna,
o president democrata, que soil

ii he, corno ninguern, fascinar a al-
ma popular.

. E - esso dever, estou bern certo,
La todos o curnPriremos, jubilosamefl
u te, estreitando aos flOSSOS coracOes

aquelle magflaflimo coracäo qu

tOhipl'e Se abriu e palpitou dc i
tense affecto pela terra minejra.

Sr. Presidents, urn facto sii
pies, na sua tocante singeleza, be
to, Para singularizar, corn eloque
c-ia, a irradiante fascinacão qua
ezo. oxerecu sabre o povo rnineir
e Para signif-icar a extensdo c
estirna e da gratidao qua a ala
Popular sempre teve Polo notav
Presidente.

Do ama fei-ta, vae para poucc
dia-s, em uma manifestacao de cr
rinho, que o funccionaljsrno publ
co cia Capital, corn a adhesao d
enorme mas-sa popular 	 todo
rendidos de gratidbo fazia a s
exc, após as discursos do estyic
leva-rta-se, do edo cia on-cia huma
na quo o contornava, urn homer
do povo, e, nasingeleza de sua at
titude de mistura corn a simplici
dade de suas expressbes, acclamoi
o grande Presidente, sob o applau
so de tedos, pronunejando estas palavrae:

"Viva o Presidents que subic
ao poder coroado de flares e quc
deixa 0: governo coroado do ben-
çaos." 	 -

Terminando, requeiro a v. exc.
sr . Presidente, qua consulte a Ca-
sa si está de accordo que ella corn-
pareça incorporada a manifes-ta
cáo que o Estado de Minas vac fa
zer, no dia 8 de setembro, em hon-
ra a s. exc. (Mujto bern! MU-it'
bern-! 0 orador e mu-ito felicitado
par todos os seus colleges )
- Consultada a Case sabre o re-

querimdnto qua acaba de sen feito,
responde ella, par unanimidade, de
votos, affirmatjvamente
• 0 SR. ELPIDIO CANNABRA

VA (movimento de attencao) -
Dentro em braves dias, en. Presi-
dente, deverá chegar a esta Capi-
tal 0 nosso eminenté Patricia cc-
nador Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada, presidents eleito do Es-
tado de Mines Geraes, parao qua-
triennia governamental, quo Sc va-a
in-icier no proxjrno dia 7 do se-
temhj-o vin-douro. Acontecjrnento
de tamanho vulto na-}'istoria poll-
tic-a do nosso Estado haveria de,
porsem duvida,sr. Presidents, re-
pOrcutjr no seio desta- augusta as

n aemblén; onde tern assentô Os -]et1re..
-sentantes do povo mineiro, conci-

a- tando-sioc a solidarizar-nos em to-
S- das as manifestaçoes e preitos corn
a clue Minas UniSonamente, reaffir,
a. ward, per s-eu povo, a confiança
0, irrCstnicta, de que fez depositanio
Ia e candidato-, quo ella escolheu Para
in temonar as seas altos destinos.
ci 	 Urn fremj-to de sadio- enthusias,

mu, sr. Presidente, rumo-reja em
)S todos as recantos do aesso vasto
c e populoso Estado, dnde -affluern,
i copiosas - e inequivocas, as adhesbes
Le as justas homenagens 1 que se pro-
s icc-tarn em honra do mineiro illus-
- tne-que, aiSte mornento, Centralize
. tod-as as esperanças dos seus coin-

patricios (muito bern!)
o - E justO- C, Sr. Presidente, quo

assini aconteça, porque- Minas que,
- para, ufania nossa,- nunca exalcou
1 a cadeira- curul da sua suprema
- magistratura quem della não fosse

digno (apoiados gera'es. Muito
hem), pede tambern agora orgu-

i lhar-se dc que nao - so aqui como
em todas as unidades federati-vas

- cia Republica, aindaascendeu a tal
'posto ninguern rnais digno do que
o -ecu eleito de agora, pela i-ntelli-
gencia, pela virtude e pela sam-
ma, egualmente innumeravel qua
briihante, de serv'icos prestados
(muito bern!)

em verdade, assim é, sr. Pre-
sidente. Diplomado, que fOi, em di-
reito, começou o dr. Antonio Car-
los Ribeiro de Andradá de 5cr-
vir a Justice nas comareas de Ubá
o Pal-ma, don-dc se tr-ansferjij para
a de Juiz de Fdra, afim de se dc.
dicar a a-dvocacja e ao magisteri-o,
professando as curses de historia
geral e ecorsomia politica na Es.
cola Normal. e na Ac-ad-ernie do
Comrnercjo. Em seguida, veiu, a
convite do entáo prOsidente Fran-
cisco Salles, servir 0 Estado, abs

- cargos de Sécretarjo das Financas
o -d prefeitô da Capital. Foi elei.
to senador estadtial, presidOnte cia
Camara e agente exectitivo domc
nicipio dc Juiz de Fóra; fob depu--
tado federal; membro cia - comrnis-
são de -Finances, relator'-do - arc-a-
mento da Fasonda e fol presidnt:
dessa importantissjrna comrnissã
fbi- Ministro -cia Fazeide,ii gver..



no 1O preclaro sr. \Veneeslau le seu tempo, por urna reminis-

Braz. 	
cencia atavica dos grandes demo-

o Sr. João Beraldo - Muito cratas da Bordcs, do Campo, o his-

.	
torico retiro montanhez, onde vi-

bern 	 - veu José Ayres Gornes, o inconfi-
o sr. Elpidio Cctn1jabraVReeleitO deputado) federal, retomou dente, cjue o absolutiSmo oppres-

as funccöeS de relator da recei sor degredoU perpetUamente em
ta, e foi"leader" da maioria. terras africanas.
Fol, finalmente, sr. Presiden- Tal, sr. Presidente, em pailido
te, seriador federal, e repreSefl e rapido escorco, (lido apoiados ge-

tou o Brasil nos congress in- raes).
ternaciOflaes de Londres e Gene- 	 Vozes: - BrilhantiSSimo.
bra. Em todos esseS postoS, sr. 

0 sr. Elpidio Cannabrava:—... o

President s, e outros que longo fôra hornem publico que, deritro em bre-
nomear; em todos Os em que exer- ye, virá se investir da direccão
citou a sua actividade omnimoda suprema do Estado de Minas Ge-
e surprehefldte; em todas essas raes, em substituicãO ao beneme-
funcçbes, desde as da carreira ifl 

rito presidente Mello Vianna. Corn
is culmiriantes, em taes meritos, sr. Presidente, que,

cial ate as ma que, dia a dia, mais se affirmando antes de ser governo, o já sagra-
vinha a individUa1ida inconfun- ram estadista de escol; corn taes
divel e empolgante do trabalhador e tantos servicos, que lhe já de-
indefesso e do patriota de raro ta- ram jus a benemerencia publica,
lento, corn a male variada e solida deniais flaO d que se Ihe tributeni
cultura, outra preoCCUPaca o n5o as mals excepCiOflaes homenagens,
teve que a de bern cumprir o seu corno a que ora venho requerer a
dever, opulentando de glorias o pa- esta Assembléa, por intermedio de
trimoflio moral de seu Estado na- v. exc., no sentido de a Camara
tal e o da terra brasileira (inuito dos srs. Deputados, associando-se

bern!).	
no povo desta Capital, compare-

EspecialiZand0e. sr. Presidem cer, incorporada, na recepcão e
te, em assumPtos finaflCiaes, ma- cutras demonstracSes corn que Mi-
teria .que, por difficil e ardua, iias acolherá o seu futuro Chefs
poucoS, dentre nós, se aventuram a de Estado.
versar, emitte e pleiteia. désassorn- 	 (Muito bern; rnuito bern! 0 ora-
bradamelit e em dois livros, Was e dor 4 calorosa1flen eunzpriinenta
opinioes proprias - coUsa rara 	 e abracado por todos os seus
neste paiz Orador, dialectiCo e no colle gas).
mals accesO das refregas politicaS,
no fragor explosivO das paixöes

	

	
Consultada a Casa sobre o re-

acaba de ser feito,
partidarias elle sabe sempre do- querirnefltO que 
minar a tribuna, sereno, por ye- unanimemente, responde ella af-
zes, olympiCO; nunca, sr. Presi- firmatiVamente.
dente, perdeu os estribos da razão,
(apoiados, rnuito bern!) e os seus 

Apresentac..a0 de pareceres de corn-
',jgsoes

discursos são apontados corno pe-

	

de 	 0 sr. Ignacio Murta, pela corn-
ças modelares, paradigmaes, 	 missào de Redaccão, envia a Mesa,
eloquenCia parlamentar. 0 nome patriarchal corn que pede e obtern dispensa das forma-
se elle appellida, não esmaece lidades regimenthes, para que se-
brilho do nome de seus antepaeSa jam discutidoS na presente sesSãO
dos maternoS, que tamanha influ- 	

seguintes

encia exerceram na sua formacãO 
Parecer e redaccâO final do pro je-

	democratica. (Muito bern!) Urn 	 cto n. 79, 	 925de 1

delles, sr. Presidente, figura do

	

maximo relevo nos tempos do Im- 	
(9. legislatura)

	

perio, o visconde de Lima Duarte, 	
A commissão de Redaccão, a que

oi talvez, o espirito mais liberal foi presente o projeoto a. 79, de

53

d do parecer que se adopte, plemejitares extraordinar jos e es-como final, a seguinte redaccao, de peciaes, abertos na importaneja de
accordo corn o vencido em 30 dis_ 54.570:829931•cussão: 	

IEmprestirnos

b) A restituiçao dos depositos
0 Congresso Legislativo do Es da divida fluctuante na importan-

tado de Minas Geraes decreta; 	 cia de 10.898;969655 a saber:Art. 1.0 Fica o governo aucto- 	 economjcos......
rizado a abrir o necessarjo credito 5.911:171938
para pagar o addicjonal da lei n. 	 iiepositos diversos.. ..... ...
425, de 17 de agosto de 1906, a que 2.028:617$678.
torn direito: 	 desde 6 de junho 	 Bens de ausentes, 19:268$702.
do 1923 a 31 de dezembro do 1926, 	 Caixa Bcneficente da Forca Pu-
na importancia do 632$859. a d. I blica, 145:065$852
Maria Amelia Rocha, professora Caixa Beneficente da Força Pu-
da escola feminina do distrjcto de blica corn carteira predial, . . . -.
Dattas, no rnunicipio de Diaman 15:333332.
tina; - desde 17 do novembro de 	 Prevideneja dos Servidores do
1924 a 31 de dezembro do 1926, na Estado ci as contribuicoes e pe
importaneja de 1:400$663, ao of- lios, 499:340789.
ficial da Força Publica, capitdo Previdencia dos Servidores do
Pedro do Livrarnento; e desde 9 Estado ci os elñprestjmos.......de julho a 31 de dezembro de 1925, 19:836765.
na importancia de 309$600, ao of- 	 Previdencia dos Servidores do
ficial da Força Publica, tonente Estado c carteira predial . .....Quirjuio Alves do Ban-os. 	 1.399:068$200

Art. 2,° Revogarnse as disposi 	 Cauçoes, 604:000$804goes em contrarjo. 	 Fianças, 98:138580
Sala das sessSes, 28 do agosto 	 Fiancas e caucOes antigas,.,..

de 1926 - Ignacio Murta. - For- 18:533$835.
reira Pires. 	 Emprestjmos do Cofre de Or-

phdos, 140:593180.
Parecer c rcdacçao final do proje	 Somma, 10898:969$655

eto n. 88 	 c) () liquido dos supprjmentes
ao exercicjo do 1924, no valor de(90 legislatuim) 	 3.661:838$764;

A comlnjssão de Rodaccao apre- 	 d) As entregas as Camaras Mu_
senta como final a do projecto n. nicipaes, durante o exercicio, no

valor de 13.978;109310;
discussdo.
88, tal como foi approvado em 3 -

	 e) Os depositos em bancos no
Sala das s 	 total de 18.671;932133;essSes, 28 do agosto de1926. - I 	 1) Os saldos do exercjcjo em po-

gnacio Murta. - For- der dos exactores, municjpalida_
reira Pires. des e responsaveis, na importanProjecto r. 85. a que se refere a cia de 7.313:641$634.

reclac(!do supra	 Art. 2. Ficam approvados a
creditos supplementares, oxtraor-0 Congresso Legislatjvo do Esta- dinarios e especiaes, 

constantesdo de Minas decreta: 	 dos decretos do poder executjvoArt. 1.0 São approvadas as de ns. 6.404, de 24 de novembro
despesas do exercicjo do 1925, con- do 1923; 6.577, de 14 de abril de
stantes das contas verifjcadas na 1924; 6.630, de 4 de juiho de 1924;
Secretarja das Financas, definiti- 6.788, de 3 do fevereiro; 3.805
vamonte fixadas em ............6.807, de 28 de fevereiro; 6.88(),132.363:933$301, 	 comprehenden de 9 de rnaio; 6.881, 6.886, 6.889do: 	

6.904 e 6.905, de 12, 14, 15, 29 e 3a) Os dispendjos em razão das de maio,	
de

 6.923tabellas da lei n. 875, de 25 de se- do 6 de junho; 6.941, 6942, 6.945tembro de 1924 e dos credjtos sup-. 6.951 e 6.955, de 1.°, 11, 18, 2Z
A. C.-3
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Parecer n. 174
(9.' legislatura)

A ciymmissdo de Orcamento e
Contas, a que foram presentes as
peças proto'coIIadas sob os ns. 538,
540 e 542, d de parecer e requer

(90 leais1atura)
A cornmissão do Orqam'ento, exa-

minando, corn a devida attenção, o
pedido feito pelos fabri.cantes do
biscoitos de polvilho, trigo, etc.
desta Capital, para que Se reduza
do 50 010 a actual taxa 'ad valo-
rem,", quo grava seus productos
destinados a exportação. aaoIhon
do embora 'corn sympath:,, essa
pretençao, é de 'parecer Se ouca pni. 	 0 SR. MARIO MATTOS:
meiraniente, sobre a opportunjdade Pedi a palavra, Sr. Presidente,
ou nao da reducçao o Poder Exe- para ter a honra de apresentar a'
cutivo. 	 .Camara o seguinte projecto:

A rubrica do imposto de exporta- "Art. 1.° 0 districto de Onça,
ção ainda é.o major contrjbujnte da pertencente ao municipio do Pequy,.
receita do Estado, motivo porque passará a denominar-se Jaguaruna,
a commjssão ndo póde aconseihar 	 Art. 2.° Revogarn-se as disposi-
nenhuma aiteração, Para menos, goes em contrario.
sobre esse imposto, sern quo estea 	 Como ye V. eve., trata-se dainformada de sua opportun jdade rnudanqa de nome a urn districto e

Sala das cocnrnissöes, 28 do agos- a urna localidade de Minas.
to do 1926. - . Antonio Junqueira. 	 Bern sei que o espirito tradjcjo-Joâo Henrique. - Mario Mat- . nalista co nosso born povo e, viatos. - Ledo do Faria. 	 de regra, irifenso .a esSa:s mudan-A imprirnir-se. 	 ças, quo assumem, para' os sèus son-0 Sr. Jodo Henrique, por parte timentos regionáljstas, 0 aspectoda cornrnjssão do Orcarnento, apre- insolito de uma transrnutacao dos
enta o seguinte: sous valores mor-e S e affectivos,

receberido, por isSo, as innovaqöes
desse gonoro acintosaniente ou corn
explicavel mau-humor.

Ha dois annos, por exernplo,
quando foi da ultima reforma ad-
ministratjva . de . Minas, o illustre
parlarnentar deputado Basilio de
Magalhäes, onto senador, arese

Exercjcjo de 1926.............
2.%76:009$044.

No total de 203.423:103$795
Corn a differena a favor do pa-

trimonio de 291.479:489$273
Art. 7,0 Pica o governo aucto-

rizado a abrir, no corrente exer-
cicio, o credito de 300:000$000 para
pagamento do despesas de exerci-
cios encerrados de verbas que não
hajam deixado sobras e que -ndo
possam ser satisfejtas pelas de
exercicios findos do vigente orça-
mento.

Art. 8.° Revogarn-se as disposi-
çSes em contrario.

0 sr. Antonio Junqucira, pela
commissdo de Orçarnento, offereco
o seguinte;

Parecer n. 173

'quo sobre o assumpto das mesnias
seja ouvido o governo.

Sala das comrnissöes, 28 de
agosto de 1926. João H'enrique
- Antonio Augusto Junqueira -
Ledo de F.aria. - Aimprirnir-se.
Apresentaçao do projectos, requerj.

mentos, indicaçöes e rnocdes
0 sr. Jodo Henr'ique justifica e

manda a Mesa o seguinto:

Pro jecto n. 97
(9.' legislatura)

0 Congresso Legislativo do Es-
tado do Minas Geraes decreta:

Art. 1.° Pica doado a Assoeja-
çãü de S. Vicente de Paulo, de
Monte Alegre, afim de ser nelle it,-
stallado urn asylo, o odificio veiho
dci cadeia publica daquella cidade,
pertencente ao Estado.

.Art. 2.° Revogarn-se as diaposi-
çCes em contrario.

Sala das sessoes, 28 de agosto de
1926. - João Henrique - Paulo
Menjcuccj - Cordovil Pinto Coe-
lho - Francisco Lessa - Ledo do
Faria. - Vac a irnprimir-se.

e 8 de agosto, respeCt1amt 	
Art. 4.° Os saldos dernonstr

6.97 , 6.976, 6.980, 6.982,

	

	 debito de exactore s e di-dos no balanco, em poder dos ban-

6.984, 6.994, 6.995, de 8, 11 1 1 1 cos e a
21, 22, 23 e 25 de setembro de versos resPOflSas, ser5.° trans-
1925, respectivamente; 7.002, portados para o exerciCio de 1926

7.005, 7.011 e 7.014 de 8, 10 0 
para o effeito de serern aquelles

bro, respeCtiVamdh1te 	
"asas respeCtiva s con-

16 de outu7.023, 7.029, 7.036 e 7.039, de 3, tasCOrre11te5, e estes, quando Ii-uidado recolhido s e escriPtura
7, 13 e 14 de novembro,  
mente 7.046 1 e 7.055, de 2 e 1

; 7 124, 7.12
1
, za

dos, sob a epigraphe - indenifli-

de dezembr o de 1925.cöes.
7.135 e 7.141, de 12, 	 243

23 e 26 de 	 Art. 5.° As rendas 	
o exer-. dest

fevereiro; 7.241, 7.242, 7., 
CIciO, proveflient es de impostoS de

7.244 7.245, 7.246, 7.247, 7.248 lancamentos que näo tenharn sido
e 7.249, de 4 de junhO de 192(3, arreeadados, farão parte da divi-

aberto s 'Para supprir a defiCiflC 	
da actiVa do EstadO, e, corno tal,

de creditOS orcamentaros

	

	
serdo escriptura5 no exerCicloe desPc 

sas auctoriza5. 	
em que se effectuar a cobraflca.

6
Art. $." A receita e recUrso do Art. 

. 0 F1Ca approvado o ba-

mencionado exercicio de 1925, f 1- lanco do activO e passivO que reve-
xados em 167.363:933301, são la a estimacão dos valoreS comPo-
reconhecidos e confirmmdos, corl- nentes do patrirnOnlo do Estado5abu1 	 5 aO 	

0

prehende° 	
as respou 	 mesmo

a)
A renda ordinaria arrecad..... . vinculadas, constante s das seguifl-

da, conforme Os paragraPh0s da tes parcellas
Do activO

lei . 876, de 25 de setembro deii
1924, na mportan' 	 de ........ 249.33179183.

..ProPri05 do Estado ...........

120.762707$252 e a extraordm
	 ctiVa, 74.05

na arrecadada de accordo corn 05 	
Divida a 	

753$5b8.

pragraPh05 da mesma lei, na itt' 	 Valores do EstadO ............

portancia de 20-326:833$666; 	
17.658:750796.

b) Os depoSit05 em dinheiro, c 	
Arnortizacoes da divida externa,

i	
9.8Q4715300.

hidOs, de: TItU10S da divida etterfla.....
EmpreStimos economiCO5....... .

9	
28.414: 534199.

4.618.059$990.
DepoSito diverSos........... 	

Muni..ciPahidades.......

1.76-5:79 2$565. 	
23.281 :677614.

Bens do ausentes, i:i00 	
Prevideflcla dos Serv 68$2 00.

	

387' 	
idores do

Caixa Beneficeitte da Forca Pu- Estado, cI predial 1.399:0

blica, 263:01549 	
Caiblic,(a Beneficente cia Forca Pu-

Previden 	 dos Senvidores do 	 tt, carteira predial, 15:333332.

Estado c\ contribujcSes e peculI03 	
BanCoS no paiz e no xtrang0i-

628 :738$236. 	
ro, 71.843:983$060.

Previde 	 dos Servidores do 	
ExaCtOres, 9.317:885$098.

E
23 :722$076.
stado el de empre5tmiO ........ 	

tal de 494.902

DiversOs nespoflsav S .

1

	 3.781'.095$738. 

previdencia dos Servidores do 	
No to593$068.

...Do passiVO
Estado, carteira predial........
86:571$673 	 34 $000.

Divida externa fundada.....

.Cauc6e5, i.OiO47°$° 	 int
. 	 116.1210

Fiancas, 124:313$747 	
Divida 	 erna fundada......

No total de 8.671793220 	
57:685200$000.

Divida fluctuante.

c) Os recebimentos das muniC
.............

plid.23,810 :062$714.
ade5 no valor de ........... 	 flivida convertida. ..... .....

l%22%
59()$1'9;

) 	iiquido dos supPrimei'1t 	 2.376000$000. municipaes. .....
rcebid05 do exercicio de 1926, no 	

Emprestmio5 

6009044 	
1.054.492037.

ylor de 2.37 
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ava A outra casa do Legislativo lete
mineirO urn projectO, em virtude de Id
cuja inteiligenbia se substituiaiil A
pot outros, de comPosicào inclige- mar
na, ei flDfleS a LiUitaS cicla1ex e ça
districtos do 105SO Estado. 	 Coi

Ainda persiste na menioria dos Pat
srs. deputados a verdadeira celeu- Rio
ma que se levantOU, estrePitoxa eRei
viva, par rnuitoS recantOS da nos-
sa terra, sendo certo que aprecia-
velnumerO das denorniflacoe s no
vas cornpendiad5 no projecto a
que venho de referir-me eram, de
t&do em todo, acceitaVe is e justi- OW

ficadas.
E' que, sr. Presidente, a estirna di

votada par nós, mineirOs, ao name esi
da cidade ou do logar em que na- CO

scemos é urna dessas supersticoes do
curiosas, corn que o amor da terra,
corn que o patriotismo militante do
nossO povo se manifexta e vigori-
za. 	

ze
E muita vez o nome é em tal aria-

neira impertinente ou barbarO, que
o Inexplicavel da affeicãO que des- c
per.ta e aviva se pateflteia da pri-
meir? vista.Não melindrO a quern quer quc
seja, e citarei, par issO, sr. Presi- V
dente, para exernPlO unico, o en-
pressiVo caso da c'de que fol
meu berco.

In ito tempOre, Itana era o ar-
raial de Nossa Senhora de Sant'Afl
na do Rio de Sao João Acima...

Nome rabilongo e torcicOlOSO, e
que, todavia, durante muitos an-
nos, acaricioU a sentimenali'
bairrista da minha brava gente
conternPoTan

o sr. Jodo Beraldo: - Povo quo
tern urn representan te a altura dos
seus meritos. (ApoiadOS)

o sr. Mario Mattos: - Bonda-
do de v. exc.

A troca suggerida no projecto
que nra defendo tern n natural for-
tuna na propria palavra, que vae
substitUir a denomiflacao actual do
prospero e adentad0 districtO do
Pequy.

Onca acarreta confuSSeS mui-
tog logares mineiroS assirn se cha-
rnarn.De xi rnesrno, não alcanca a pro-
ipua finalidade dos nome -

L

rrnina, não individua, não
i conhecel'. Não persoflaliza.
s$im de rnemoria, posso affir-
que ha Onca do Peçanha, On-

de lJbá, Onca no districtO de
tagern, Onca no municiPlO de
ox, Onca em Bomfim, Onca em
Branco, Onca em S. João d'El-
e oriça em quasi todos as mu-

pioS de Minas. (Riso).

atUral é, portant'', que a mu-
ica se imponha.
Uém disso, é urn name muito
ial, muitO inexPreSSVO.
ão assim o de Jaguarufla. 0

trictO preciSa de urn name coma
- vibrante e jnvulgar - ma's

ridizente corn o vigorosO espirito
seU poVO.

E' a Onca urn districto que pox-
e excellente GrupO Escolar, corn
cadeiraS e uma matricUla de du-
ntoS alurnflos . Ha aUi a minera-
o do ouro. Brevernente, será cot-
do peia estrada do ferro Pam-
itd. PosSue servicO telephOfliCO,
)ssue optima iilurniflacao electri

0 SCU 
povo xc jstingue pela vi-

acidade da jnteiligeflcia, pelo
mor do trabalho, pelo culto da in-
ependencia do caraCter.
Nos seus fastos politicos muitos

pisodios se registmam de alto ci-
risrnO e indom0Vel persisterala nos
)rinCiPlOS demoCraticos.

Foi a terra de nasciment o do in-
ssqueciVel estadista Martinho Cam-
pox, que pelo desernPeflo, pela ener-
gia, pela unidade de suas ideas, é
bern urn typo represefltatw0 do
espirito dos seus conterrafleos.

Jaguarupa - name scynoro, ener-
gico par sua mesma phonacao e par
sea significado e 	 gtymoloico, d a f e-
liz denorniflacao que Ihe quadra.
Serlheá urn lemma triumphal e

vibrante.
Julgo, pois, sr. presidente, que o

meu projecto rnerecerá a apprOVa
ção da Camara dos srs. Deputados.
(Muito bern! MuitO bern!)

ITem a Mesa, é lido e, estandO
apoiado pelo nurnero de assignatu
ras, vae a imprinUr-Se o seguinte

Pm5eco n. 98

(9•0 legislatura)
0 Congresso Legislativo do Esta

do do Minas Geraes decreta:
Art. 1.0 0 districto de Onça, per

tencente ao municipio de Pequy
passará a denominar-se Jaguaruna

Art. 2.° Revogam-se as disposi
çöes em contrario.

Sala das sessSes, 28 de agosto di
1926. - Mario Mattos. - Pedr
Dutra. - Martins Prates. - Fer-
reira Pires. - Ignacio Barroso.

Redacçi5es finaes
Em seguida, é annunciada a ap-

provação de redaccoes finaes, can-
forme deliberacao da Camara. São
submettidas a discussão e votaçdo
successivamente, as redaccoes f i-
naes dos projectos ns. 79, de 1925,
sbre pagamento de gratificaçöes
addicionaes, e 88, do corrente an-
no, sabre approvaçao dc contas,
sendo as mesmas, sern debate, ap-
provadas, e remettidas no Senado.

PARTE DA ORDEM DO DIA
2.0 discussão do pro jecto n. 90
Dispensada a leitura, a requeri-

mento do sr. Ignacio Murta, é sub-
mettido a 2. a discussão, em globo
a reguerimento do mesmo senhor, o
projecto n. 90, sabre Força Pu-
blica.

0 sr. Ledo de Faria apresenta a
seguinte:

Einenda n. 1
Art. Fica o governo auctorizado

a abrir o necessarjo credito Para
pagar o addicional de 10 0 1 0 da lei
n. 425,-dc 17 de agosto do 1906, a
que tern direito: a d. Maria Pia di'
Oliveira, professora em Itamaran-
dyba, de 18 de junho de 1924 a 31
de dezembro de 1927, a importam
cia de 721380; a d. Maria Candi-
da da Conceiçao, professora em
Cattas Altas, municipio de Santa
Barbara, de 8 de janeiro de 1926 1
a 31 de dezembro de 1927, a impor-
tancja de 367$865; a Leandro Go-
mes da Silva Werneck, professor
em São Caetano do Chopotó, muni-
cipio de Alto Rio Doce, de 6 dc ri
agosto de 1920 a 31 de dezembro de r1927, a irnportancja do 1:268$025 ; •8

a d. Maria Carlota Rio, profe
sora apcsentada do Mattosinhos,
municjpjo -de S. João d'EI-Rei, de
16 de dezembro de 1922 a 13 do ju-
eho de 1925, a importancia de
529$546; no dr. João Baptista Fer-
reira Velloso, professor da Escola
Ic Pharmacja de Ouro Preto, de 4
1e outubro de 1923 a 31 de dezem-
bro de 1927, a importancia de
2: 724$980; a d. Anna Candida
1e Paiva Reis, professora do gru-
P0 escolar de Machado, de 19 de
dezem'bro de 1920 a 31 do dezem-
bro do 1927, a importancia de
1:750$733; a Americo José Gon-
calves, porteiro da Delegacia do
Thesouro de Minas Geraes, de 2
Ic outubro do 1925 a 31 de dezem-
bro dc 1927, a importancia de
43$834; a Antonio Nelson do

Moura, director do grupo escolar
de Indayá, desde 6 de juiho de
1925 a 31 dedezembro de 1927, a
importancia de 984$500.

Sala das sessöes, 28 de agosto de
1926. - Ledo de Faria. - Anto.
nio R. Junqueima. - J. Henrique.

Estando apoiada polo numero do
assignaturas,é posta em discussão,
conjunctarnente corn 0 projecto.

0 Sr. Cicero de Castro Filho of-
ferece a eguinte:

Emenda n. 2
Art. Fica o governo auctorizado

a reformar o regularnento da fis-
calizaçao das rendas do Estado,
podendo augnientar o numero de
fiscaes necessarios ao respectivo
serviço.

Sam das sessöes, 28 de agosto de
1926. - Cicero do Castro Filho.

Ignacio Barroso. - Martins
Prates. 	 Flavio Santos.
Francisco Lessa.

Estando apoiada pelo numero do
assignaturas, é posta em discussdo,
0n junctamente corn o projecto
Encerrada a discussão, são ap-

Drovados projecto e ernenda.
A' commjssdo de Forca Publica.
3. dicussdo do projecto n. 89
Dispensada a leitura, a requeri-

nento do Sr. Martins Prates, é
osto em 3. 1 discussdo o projecto n.
9, declarando r vigora4o o art.
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Mica competente os diplomas e
pedidos pelas Escolas Superiore
do Estado que iestiverem funccic
nando de accordo corn a logislad
vigente. pQdendo exercer a ficca
lizacao que julgar conveniente.

Art. 11. Pelas certidOes de in
teresses das partes, extrahidas d
livres e papeis das co11ectonja
qualquer que Seja a tempo a qu
se refenirem, perceberão os colle
ctores, per inteiro, os emoIumento
de tres niil rdis.

Art. 12. Da data da pub!icaçã(
desta lei, os escrivcies privativo
do crime concorrerão ao rateio da
custas em que decahir o Estad(
nas acçOes cnimiflacs.

Art. 13. Revogam-se as disposi-
çdes em (oritrario

Sala das ComrnissOes, 30 de agos
to de 1926.

Lida e posta em discussão, 0
sem debate, approvada.

Rernetta-se ao Senado.
Nada mais havendo que tratar,

o Sr. presidente designa para ama-
nhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
Primeira, parte

Ate as 13 horns:
Leitura e approvacão Ida acta.
Expediente.
Ate as 14 horas:
Apresentação de pareceres de

commissOes.
Apresentacao de projectos, re-

querimentos, indieaçoes, interpella-
çdes e moçOes.

Discussão dc requerimentos, in-
dicaçdes, interpeilacoes e moçOes.

Approvacao de redacçoes finaes.
Discussão unica do 'parecer n.

172, da Commjs,são de Orçamento,
solicitaiido informaçoes ao governo
sobre urn pedido Ida Camara Mu-
nicipal de Monte Carmello.

Segunda parte
Ate as 16 horns:
1. discussCo do projecto n. 93,

sobre Orcarnento.
Levanta-se a sessão.

19.' SE SSAO ORDINARTA, AOS
30 DE AGOSTO DE 1926

Presidencia do Sr. Enéas Camera,
SUMMARIO: - 1.0 parte. -

Chamada. - Acta. - Expedi-
ente. - Requerimento. Officio.
Representaçdo. - Apresençao
dc pareceres. - Apreseritacdo
de projectos. Discursos. Parece
res. 	 2. parte. - 1 . 0 discus.
silo do projeeto a. 93, 	 Ordrn

I	 dodia.	 .

Ao nieio, feita a chamada,
acham . se presentes os srs.: Endas
Camera, Euler Coelho, Ciaudernj-
no Ferreira, Olyntho Martins, Eu-
zebio dc Britto, Adolpho Vianna,
Ignacio Barroso, Celso Machado,
Miguel Baptista, Flavio dos San-
tos, Viviano Caldas, Ignacio Mur-
ta, Pedro Laborne, Cordovil Pinto
Coelho, Agenor Alves, Edelberto
Lellis, Alonso Marques, Cicero de
Castro Filho, Francisco Lessa,
Aristides Coimbra, Ledo de Faria,
Jodo Henrique, Bernardino Viei-
ra, Annibal Assumpçao, Gomes Pc-
reira, e Rebeflo Horta, faltando
corn causa participada os srs. Mel-
lo Franco e Ribeino da Luz e,.sem
ella, os mais senhores.

Abne-se a sessdo.
Lida a acta da antecedente, é

a mesma scm debate approvada.
0 Sr. 1.0 secretario lê o seguin-to:

EXPEDIENTE

Officio
Do sr. secretanio geral do Es-

tado do Paná, agradecendo em no-
me do Sr. Presidente do mesmo
Estado a cornnlunicacao que a Ca-
mara lhe fez da installaçao Ida
actual sessão legislativa e constt-
tuição da respectiva Mesa. - In-
teirada.

Representacao
0 Sr. Euler Coelho 16,e passa as

rndos do sr. presidente, justifican
do-a, urna representaçao do Sr.
Adelgicio Ferreira de Mattos, col-
lector estadual de Bambuhy, so-
Licitando elevaccio da poncentagen,
para 10 '1*scm prejuizo cia quota

cretara de EstadO corn 0 peOat
respectivo e sern augmento de des-
pesa.Art. 4.° 0 cargo de Chef e de
Policia fica extincto e sub-
stituido pelo de Secretarlo de Es-
tado da Seguranca e AssistenC
Publica, ao qual comPetem as at-
tribuicöes daquelle e as do 5cre-

I tario do Interior, na parte attiflefl
te aos servicOS transfenidos, as1rn
como os vencimefltos do Secretanio
de Estado.

Art. 5.° Flea o govern' do Estc-
do auctorizado .a organizar e in-
stillar a Secrennia de Estado cia

eguraP.a e A.sisteflc1a Public',
exiedir guifl1ent0 dests, e o
cia Secretir do Interior, ben' co
mo provideflcial no que for neces-
sane para esse fin'.

Art. 6.° Ficarn crea&05 Trials

o sr. Ignacio Murta 
(pela or- deis cargos de delegados auxilia

den'), obtendo urgencia, apresefl res cia Policia do EtadO, corn es
ta, pela commi 	 Redaecäossão de 	

, mesmOs veneimentc3 dos acr-aeS,
pede e obtem dispensa de formal1- iaaendo-5e o provirn

	
julgar

ento deseCs

dades regimefltaes, para que seja cargos quando o governO
discutido e votado na oresente ses- oppOrtuflo ou conveni€nte.unico . Os
silo, o seguinte 	

ParagraPho 	
elgado

auxiliares exercerSo suns funeCcieS

Parecer C redaccao final do pro2e- nos logares que ihes forem esi-
eto n. 89	 gnados pelo governO do Estado.

A' commissão de Redaccão, a que g
foi presente o projecto . n. 89, d de c
parecer que se adopte Como final a
seguinte redaccão, de accordo corn
o vencido cm 30 discUssãO 	

I
0 CongreSso Legislativo do Es-

tado de MinasGeraes decreta:
Art. 1 .0 Fica revigorado o art.

1 .0 cia id n. 643, de 1 .0 de outu-
bro de 1914, n' parte que manda
desdobrar em duas a Secretania do
interior, corn as modificacOeS cons-
tantes da presente Id.

Art. 2.° A nova Secretania ere-
ada em virtude desse desdobra
riento denominase Secretania de
Estado da Seguranca e Assistencia
Publica, e comprehen os servicos
de policia, assistencia e saude pu-
biica ora subordiflados a Secreta-
na do Interior.

Art. 3.° A Secretaria da Policia,
a directOnla de hygiene e saude
publica e os servicos e reparticOes
relatiVos a assistencia publica fi-
cam transferidos pana a novaSe-

1.' da lei n. 643, de 1 .0 de setembrO
de 1914, na parte que manda des-
dobrar em duas a Seeretaria do 1n
tenor.

0 sr. Martins Prates apreseflta
a seguinte E?nendc1

Ao art. 12, em vez de - entra-
rão no rateio das custas pagas pe-
lo Estado - diga-se - concorrer0
no rateio de custas em que decahir
o EstadO nas accöéS criminacs.

Sala das sessöes, 28 de agosto de
1926. - 3os6 Mari-ins Prates.

Apolada, é posta em dis 	 0cusS.,
conjUnctamete corn 0 proj ecto.

Encerrada a discusSão, são ap-
provados projectO e emendas.

A' commiSsão de Redaccão.
UrgenC1

(9.0 legislatura) 	
' 1.1a lei entrard em vi---or deide a data de sun publics.

ão, ficandO o Poder ExeCUtjV0 au-
tonizado a abnir credito ate
O:000000 (vinte cont(1s de réis),
)ara pagarnento das despesas de
essoai e material, resultantes des

:a lel, no exerciCio corrente.
Art. 8.° Fica o goverflO auctor'-

ado a abrin, desde já, o credito
pneciso parapagarnerito de vend-
inentoS aos funcdioflaflos cia Secre-
tania da Camara dos Deputad08
deaccordo corn as oortarS de 22
e 29 de julho de 1926, c'a re spoeti-
va Mesa, ja approvadas pela mci-
IV" Caulara

Art. 9•0 0 art. 165 do Regua-
mento baixado corn o de, n.
7.200, do 9 de abnil de 1926, não
cornprehefl 	 os institUtOS ref en-
dos no art. 24, da lei n. 657, de
11 de setembro de 1915, e no art.
11 da lei n. 895, de 10 de seternbro
do 1925.Art. 10. 0 governO rnandará ad-
nüttir a negistrO na repartic0 pu-
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cultura, para seu entemdimenth
corn a superintendencia da 'Leo-
poldina Railway".

Sala das comrniasöeS, 30 dc agos-
to de 1926. - Euzebio de Britto
relator. - Aristides Coimbra.

A imprimir-se.
0 Sr. Jodo Henrique, por parte

da comrnissão de Orcarnento e
Contas, envia a Mesa o seguinte:

Pare-cer n. 176

(9.' legislatura)
A cornlnissão de Orçamento e

Contas, a que foram presentes Os

requerimentoS de d. Adelina Cae-
tana de Mello, professora da esco-
Ia do sexo feminino do districto de
Itaverava, municipiO de Quelus,
e do bacharel José Nicodemos do

A comrnissão de Obras Publicas Araujo, juiz dc direito da comarca
de Dôres da Boa Esperanca, é de

e Viação, solicitada a opinar sobre parecer e requer que sobre o as-
a indicacão do sr. deputado Ccl- sumpto dos mesmos sejarn pedidas
so Machado, no sentido de entrar informacöeS a Secretaria do In-
0 governo, por intermcdio da Se- tenor.
cretaria ida Agricultura, em enten-
dimento corn a Leopoldina Rai- ala das ccmmissdes, 29 de sgo-
lway, para que se faca, na rêde do to ce 1926. -- João Henriquc. --
Estado, o lastrarnento do leito da Leãc. de Fa-la. - Francisco Lc.-
Estrada, a começar no trecho corn- sa.
pre endido entre a ponte do Pa- 	 A imprirnir-se.
rahybuna e a cidade dc Ponte No- 	 Não ha apresentacão de proie-
va, continuando depois nas demais etos, requerirnantos, indicacöes, in-
linhas da referida rêde: 	 terpellac&es e mocoes.

considerando que meihoramentos
dessa natureza são sempre dc de-
sejar nas nossas ferrovias, que jé
de si pouco conforto offerecem aos
passageiros, especialmente a Leo-
póldina- que, no trecho -proposto
tern urn trafego intensissimo;

considerando que o lastrarnento,
além de outras vantagens, que
longo seria enumerar, incontesta-
.velrnente traz maiS seguranca, pe-
Ia -rn-elhor fixacão e garantia no
leito da linha, evitando além disso
a acção nociva das aguas fluviaes;

considerando, emfim, que ao go-
verno não devem ser indifferentes
suggestöes desta natureza, que são
mais urn modo de solucionar ou de
melhorar as nossas via-s de corn-
rnunicacãO, é tie parecer e rquer
que a indicação seja enviada ac
exmo. sr. dr. Secretanio da Agni-

1a diseusdo do projecto n. 93
Dispensada a leitura a reque-

nimento do Sr. Ignacio Murta
submettido a l.a discussão o proje
cto n. 93, orcando a receita e fl
xando a despesa do Estado para c
futuro exercicio.

Encerrada scm debate, é appro.
vado o projecto que volta a corn-
missdo dc Orcamento.

Nada mais havendo a tratar, c
Sr. presidente dá para am.anhã a
seguinte

Ate as 14 horas:
Apresentacao de pareceres d

commissdcs.
Apresentacdo de projectos, re-

querirnentos, indicaçöe-s, interpella-
çdes e mocöes. 	 -

Discussão dc requerimentos, in
dicaçdcs, interpellacöes e niocöes.

Approvacao de redacçoes finaes.
Discussao unica do parecer p.

173, da commissdo de Orcamento
sobre urn pedido feito pelos fabni.
cantes dc bisc-outos de polvilho, tn-
go, etc., desta Capital.

Segunda parte

Ate as 16 horas:
3a discussão do proj-ecto n. 23.

de 1925, mudando a denominaçac
dc distnictos dc paz.

1.' discu-ssão (10 projecto n. 97
dando a Associacao de S. Vicente
de Paulo, de Monte Algre, o velhc
edificio da cad-cia publica.

l.a discussão 'do projecto n. 98
dando a dcnominacao de Jaguani -
na ao districto dc Onca, munici
plo de Pepuy.

Levanta-se a sesso.

)a' 	 JflAJ1jNX1tj.
AOS 31 DE AGOSTO DE 1926
Presidencia do Sr. Euler Coclho

(l.° sccretario)
Ao meio din, feita a cha-niada,

acham-se presentes os srs. Euler
Coelho, Clauderniro Ferreira, Olyn-
tho Martins, Adelpho Vianna, Vi-
viano Caldas, Ignacio Murta, Pe-
dro Laborne, Edelberto Lellis, João
Henrique, Annibal Assurnpção,
Aristides Coimbra, Agenor Alves.
Ledo dc Faria, Francisco Lessa e
Rebcllo Horta, faltando corn causu
participada os srs. Ribeiro da Luz
c Mello Franco e, scm ella, os mai
senhores.

Não hav-endo nurnero deixa de
haver sessão, continuando pam
amanhã a rnesma or-dem do dia.

ACTA DA REUNIAO PARA A
20." SESSAO ORDINARIA, A-
1.' DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do Sr. Euler Coelho
1.' s-ecretario.

Ao meio dia, feita a chama&a,
acham-se presentes os srs. Euler
Coelho, Ignacio Murta, Adoipho
Vianna, Ignacio Barroso, Viviano
Caldas, Pedro Laborne, João Hen-
rique, Annibal Assumpcao, Aristi-
des Coimbra, Edelbcrto Lellis,
Agenor Alves, Celso Machado, Jo-
s6 Christjano e R-ebello Horta, fal-
tando corn causa participada Os
srs. Ribciro da Luz e Melic, Fran-
ca e, scm ella, os mais senhores.

Não havendo numero deixa de
haver sessão, continuando para
anianhã a mes-a ordern do dia.

ACTA DA REUNIAO PARA A
20.' SESSAO ORDINARIA,
AOS 2 DE SETEMBRO DE
1926

Presidencja do Sr. Euler Coelho,
1." secretario.

-

Ao meio dia, feita a chamada,
acharn-se presentes os srs. Euler
Coelho, A-dolpho Vianna, Ignacio
Barroso, Viviano Caldas, Annibal

fixa. - A' commissão de Orca-
inento.

Pequerimento
o sr. Cicero do Castro Filho lê

e manda a Mesa urn requerimento
em que o sr. Eurico Trindade,
juiz municipal do termo de Olivei-
ra, ollcita verba para que Ihe seja
paga a ajuda de custo a que se
julga corn •direito ex-vi do art.
206, da lei n. 912, de 1925. -
Identico despacho.
Apresentacdo de pareceres de corn-

missies
o Sr. Euzebio de Britto, por par-

te da commissão dc Obras Publi-
cas e Viacão, manda a mesa o se-
guinte:

Parecer n. 175

(9. 1 legislatura)

Disiussdo de requerimentOs

Parecer n. 174
Lido e submettido a discussão

unica é scm debate approvado o
parecer n. 174 da commissãO do
Orqarnento, pedindo audiencia do
governo sobre as peqas 538, 540, e
542. - Officie-se ao governo.

Parecer n. 172

A seguir, lido c posto em dis-
cussão, e egualmente scm debate,
approvado o parecer n. 172, da
commissdO de Orcamento, solici-
tando informacöea ao governo so-
bre urn pedido da Camara Muni-
cipal de Monte Carmello. - Iden-
tico despacho.

ORDEM DO DIA

Primeira parte
Ate as 13 hcras:
Leitura e approvacão ida aeta.
Expediente.



• nado, devOlvendo, acompanhado de
ernendas, Os projeetos ns. 86 e 89,
desta Camara e pede, sendo con-
cedida, dispensa das formalidades
rcgirnentaes efim Jo due sejini
i! tdas e votaclas na preee.tc
sessão as referidas ernendas.. -
Ficarn sobre a mesa ipara occasião
opportuna.

Emendas, as quaes se referem
os officios supra:

.Emendas off erecidas e approvadas
pelo Senado do projecto n. 89,
da Camara

(9. legislatura)

N. 1
Ao art. 4.° do projecto n. 89,

.accrcscente-se o seguinte: - fl-
cando os vencimentos do official de

abinete equiparados aos dos of-
ficiaes de gabinete das outras Se-
cretarias de Estado.

N. 2
Ao art. 6.°, em yes de 2 delega-

dos auxiliares dc Policia do Es-
tado, diga-se -- 3 delegados auxi-
hares dc Policia do Estado.

Paco do Senado do Estado de
Minas Gernes, em Bello Horizonte.
.aos 2 de setembro dc 1926. - 0
presidente, Francisco Ribeiro do
Oliveira. 0 1.0 secretario, Olyrn-
pio Mourão. - 0 2.° secretarlo,
Gabriel de Oliveira Santos.

Emendas off erecidas e approvadas
pelo Senado ao projecto n. 88,
da Camara

(9. legislatura)

N. 1
Substitua-se o art. 4.° pelo se-

guinte:
"Art. 4.° A ajuda de custo dos

membros do Congresso Mineiro é
fixada em urn conto de réis
(1:000$000)

N. a
Ao art. 2.°, paragrapho unico

- depois das paiavras - manda-
to electivo - accrescente-se - do
Estado.

Paco do Senado do Estado de
Minas Geraes, em- Bello Horizon-
te, aos 2 dc setembro de 1926. -
o presidente, Francisco Ribciro
de Oliveira.. - 0 1.0 secretario,
Olympio Mourão. - 0 2.° secre-
tario, Gabriel de Oliveira Santos.

Requerimento
.0 sr. Olyntho Martins envia

a Mesa urn requeriniento em que
o Sr. Eugenio Monteiro Junquei-
ra, photographo do gabinete de
Investigaqdes e Capturas da Che-
fia de Policia, pede equiparação
de seus vencimentos aos de 1.' of-
ficial da mesma reprticão.

Justificando esse requerirnento,
diz o orador tratar-se de urn fun-
ccionario que exerce funccSes te-
chnicas e de responsabilidade, não
estando, a vista disso, convenien-
temente remunerado e dess'arte
pedia a attenção da commissão de
Orqamento sobre o ref erido reque-
rimento.

A' ccmmissão de Orcamento.
Hornenagern

0 SR, MARTINS PRATES: --
Sr. Presidente, o Senado; nurn
gesto de eloquente significacdo mo-
ral, na sua sessão de hontem, re-
solveu prestar homenagens ao erni-
nente senador Olegario Maciel, vi-
ce-presidente do Estado do quatri-
ennio a expirar no dia 7 do cor-
rente, nomeando urna cornmissão
para levar ao querido mineiro a
rnanifestação e o testemunho da
sua estirna e do seu apreco, da sua
veneracão e sobretudo da gratidão
do pow) mineiro ao venerando an-
ciao, que väe tambem terminar o
seu mandato.

Eu penso, Sr. Presidente, que es-
ta Casa do Congresso Mineiro, que
é a Camara dos srs. Deputados,
ndo deve e nào pode ser indiffe-
rente a essa justa hornenagem e
precisa a QUa se associar, levando
tambem ao senador Olegario Ma,
ciel o tributo do seu reconhecimen-
o, a manifestacão de seu apreco,

a expressoda sun admiracao e da
sun veneracão ao velho servidor
do Estado, que sobre ser urnadas

542
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EXPEDIENTB

Of ficios
Do sr. Secretario do Interior,

devolvendo, inforrnados, os recpie-
rimeritos dos bachareis Arthur Al-
bino ide Almeida Cyrino, Diogenes
Carlos da Cunha e lVlanoel Ilcief on-
so Rodrigues Villares, juiz de di-
rito da comarCa de Uberaba e jui-
zes municiPacs dos termos de P1-
rapora e PitangUY, respectiva-
mente. - A' commissäO de Orca-
mento. 	 -

Do mesmo senhor, devolvendo,
egualmente informado, urn requeri-
mento do sr. Leonidas Antonio
Rosa, de que foi objectO o -parecer
a 145, de 1925. - A' cornmiSsO

SUMMARIO - 1. parte. —Cha- de Legislacäo.
mada. - Acta. - Expediente. Dois do mesnlo senhor, acornpil-
Officios. Requerirnentos . Discur-1 nhados de ensagefls em que o sr.
so do sr. Martins Prates. - Presiclente do Estado solicita vo
Apresentacão do pareCerçs. tac5o de credito para pagamento
Discusso de requerimafltos. Pa- do addicioflal de 10 0 1 0 , da lei n.
recereS us. 175, 176 e 173. - 425, ao juiz ide direito do Itapece-
2. 0 parte. -: discussäO do rica, bacharel Guydo Cardoso do
projecto n. 23, de 1924. - '- S" Menezes e Souza e ao professor do
discussdO do de n. 97. - 1. do ixternato -do GymnasiO Mineiro,
dc n. 98. - Emendas do Sena- sr. Benjamin Flores, respectiva-
do. - lJrgencia. Redaccöes f1 mente, de 556$950 e 2:396$332.
naes. - Ordem do dia 	

-
A' commiSsão de OrcarnentO.

Ao meio dia, feita a chamada, 	
Do sr. 1 .0 secretario da Camara

acham-se presentes os ars. Enéns dos Deputados do Estado d.a Bahia,
Euler Coelho, Camillo agradecendo a comrnufliCacdo quo

Camera,Chaves, Argemiro de Rezende, se The fez da installacS-o da actual
Olyntho Martins, Gomes Pereira, sessàO legislativa e eleicäo da Me-
Euzebio d Britto, Ferreira Pires, ca da Camara. - Inteirada.
Ignacio Barroso, Colso Machado, 	

Do sr. 1 .0 secretario do Con-
gresso Representativo do Estado

Miguel Baptista, Viviano Caldas. Ignacio Murta, Pedro Laborlie, do Santa Catharina, com inunican-
Agenor Aloes, Edelberto Lellis. do a eleicão da Mesa dire.tora dos
Alonso Marques, Antonio Junquei- trabalhos em sua actual iessSo le-

ra, José Christiano, Cicero de C 	
slativa. - Identico despacho.

as-
trc Fitho, Dorningos Eejcnde, Aris-
tides Coimbra, Leão de Faria,
João Henrique, Bernardino Viol-
ra, Annibal AssumPc.o, Martins
Prates e Rebello Horta, faltando
com causa participada os srs. Mel-
lo Franco e Ribeiro da Luz e, scm
ella, os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta ida antecedente, é

scm debate approvada.
0 or. 1 .0 secretarW lé o seguin-

AssumpcãO, Aristides Coimbra,
EdelbertO Lellis, Agenor Alves,
Celso Machado, José ChristiaflO,
Bebello Horta, ArgrnirO de Rezen-.
de, Manoel Baptista, Flavio dos
Santos e Leão de Faria, faltando
corn causa participada os srs. Mello
Franco e Ribeiro da Luz, e, sern
ella, os mais senhores.

Deixa de haver sessão por falta
de riurnero, continuando para ama-
nh4 a mesma ordem •do dia.

20.0 SESSAO ORDINARIA, AOS
3 DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do sr. Enéas Camera;

RequerrflWflto
Do bacharel Rodoipho Rolleim

berg Bhering, juiz ide direito da
cornarCa de Aguas Virtuo,aS, soli-
citando verba para que ihe seja
paga a ajido d custo cia lei n.
912, estabelecida pelo art. 206, e
a qoc juiga corn direito. - A'
eommissão do Orcament.

Emendas
0 mesmo senhor lê airida do's

officios do or. 1 .0 secretariO do Sc-
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mats limpidas ecpress6es do cara-
cter e da honradez do povo minei-
ro, tern sido, em toda a sua longa
vida, urn dos meihores e mais ef-
ficientes ohrciros cia grandeza do
Minas, a quo tern dado todo o gran-
de valor da sua competencia do
engenheiro notavel, toda dedicacão
do seu patriotismO, corn a proje-
ccão lurninosa da formosa contex-
tura da sua inconfundivel perso-
nalidade de hornern tie bern. Elle
vem servindo ao Estado e ao paiz
desde o antigo regimen, corn rara
e admiravel abnegacão.

A sua obra nos parlarnentos e
na administracão do paiz. é urn pa-
drão de gloria. que faz destacar a
sua figura, como.

o sr. Euzebio de Britto: - E
corn grande brilhantismo.

o sr. Martins Prates... uma
das individualidades rnais respei-
taveis entre os nossos melhores
servidores.

Como vice-Presidente do Estado
e cornpanheiro do chapa do immor-
tal e sernpre pranteado Raul Soa-
res, coube-ihe succeder a este, mais
do uma vez, exercendo o poder, no
quatriennio a expirar, cerca de urn
quarto deste periodo. em momen-
tos difficeis da nossa historia, em
horas das mais sombrias por quo
tern passado o regimen.

Eu me dispenso do salientar a
maneira de agir e de proceder do
nenerando mineiro nesses momen-
tos, principalmerite na horn torva
do desappareCimento da valorosa 0

magnifica figura de Raul Soares.
São do conheciriento de todos oi
srs. deputados a elevacão, a 55-

riedade, a sabedoria, a esplendids
dignidade corn quo o senador Ole-
gario Maciel exerceu o poder, on-
entando os negocios publicos e
politica de Minas par solucöes dt
que resultou a magnifica situacãc
tie tranquillidade, de progresso, d
grandeza e de prestigio quo terno
gosado nos ultimos annos.

o sr. Celso Machado: - Exer
ceu a presidencia corn grande sa
bedoria.

o Sr. Martins Prates:	 E
por tudo isto que a Camara do

srs. Deputados n.o pode ficar in-
differente as hornenagenS do Se-
nado.

E' por tudo isto que eu requeiro
quo v. exc. consulte a Casa si
consente tambem na norneacão de
urna commissão que, no dia 7, con-
junctamente corn a nomeada polo
Senado, vá levar ao senador Ole-
gario Maciel a rnanifestacãO sin-
cera da sua estima, do seu apreco
c, sobretudo, a gratidão do povo
inineiro. (Muito bern; iracito bern!)

0 Sr. Presidente, interpretando
os sentimentos da Camara, no-
meou para constituir a cornmisSãO
o orador e mais os srs. deputados
Alonso Marques e Domingos do
Resende.

Membro do cornrnissdo
A seguir, vern a tribuna o Sr.

Ignacio Mur:ta, quo pede a nomea-
cão do urn membro interino para a
commissão de Redacção.

Com o assentirnento da Camara
é noni•eado o sr. Edelberto Lellis.
Apresentcrcão de pareceres das

comrnissöes
0 Sr. Pedro Laborne, pela corn

missão do Forca Publica, apresenta
e pede, sendo concedida, dispensa
do formalidades regimentaes pam
a inclusão na ordom do dia rio
amanhã, do seguinte:

Parceer e redacçdo para 3. dis-
cussão do projecto n. 90

(Força Publica)
A conirnissão de Forca Publica,

a quo foi presente o projecto n.
90, sobre Forca Publica, jd appro-
vado em 2.' discussão, corn duas
emendas, é do parecer quo o mes-
mo entre em 3.' e seja approvado
corn a seguinte redaccão:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado do Minas Geraes decreta:

Art.. 1.0 A Forca Publica do Es-
tado de Minas Geraes par o ox-
ercicio de 1927 compor-se-d de...
4.000 hornens, assim distribuidos:

Commando Gem];
Servico de Saude;
Seis bata.lhbes do infantaria;

tim esquadniio tie cavailaria;
Urna companhia escola;
Uma companhia de sapadoro

bombeiros;
Dois peiotdes de metralhadoras
Art. 2.° Para a manutencão d

Força Publica, fica o poder execu
tivo auctorizado a •despentier n
referido exercicio a importanci.
do 7.985:840$000, do accordo cor
a tabella annexa n. 1.

Art. 3.° A composicão do Corn
mando Gerai, do Serviço tie Saud
o das unidades da tropa obedeeer:
ao quadro n. 2 e zeus effdctivo
podendo ser elevados em caso d
rnobUizaçao.

Art. 4.° Fica o governo auctoni
zado a abrlr o necessanio crediti
para pagar o addicional de 10
da lei n. 425, de 17 de agosto di
1906, a que tern diroito: a d. Ma
na Pia do Oliveira, professora en
Itarnarandyba, de 18 do junho di
1924 a 31 do decembro de 1927, r
irnportancia do 721$380; a d. Ma.
na Candida da Conoeicão, profes-
sora em Cattas Altas, municipio d
Santa Barbara, do 8 do janeiro di
1926 a 31 do dezembro do 1927, s
importancia do 367$865 ; a Lean-
dro Gomes da Silva Wemneck, pro-
fessor em S. Caetano do Chopotó
rnunicipio do Alto Rio Doco, de 6
do agosto de 1920 a 31 de dezem-
bro tie 1927, a importancia do
1 ; 268$025; a d. Maria Carlota
Rios, profossora aposentada do
Mattosinhos, municipio do S. Jão
d'Ei-Rei, do 16 de dozembro do
1922 a 13 do junho do 1925, a im-
portancia do 529546; ao dr. João
Baptista Ferreira Velloso, profes-
sor da Escoia do Pharmacia do
Ouro Preto, tie 4 do outubro do
1923 a 31 de •dezembro do 1927, a
importancia do 2:724$980; a d.
Anna Candida do Paiva Reis, pro-
fessora do grupo escolar do Ma-
chado, tie 19 tie dozembro do 1920
a 31 do dezembro do 1927, a impor-
tancia do 1:750$733;  a Amenic
José Goncalves, porteiro da Dole
gacia do Thesouro de Minas Go-
raes, tie 2 do outubro de 1925, a 31
de dezembro de 1927, a importan-
cia tie 943$834; a Antonio Nelson
de Moura, director do grupo esco-
ar de Indayá, desde 6 tie juiho do

1925 a &1 de dezeThro do 1927,
importancia do 984$500.
Art. 50 Fica o governo auctorizado

a reformer o regulamonto da fis-
calização das rendas do Estado,
podendo augmentar o numoro tie
fiscaes necessanios ao respec.tivo
serviço.

Art. 6.° Revogam-se as disposi-
çSes em contranio.

Sala das CommissSes, 3 do so-
tembro do 1926. - Pedro Labor-
no, presidente. - Bernardino Vi-
eira.

TABELLA N.1

Forçcc Publicce
A) Possoal:

1) Pessoal titulado:
- tenontes coroneis a ........

10:800$000, 86:400$000.
8 majores a 7:800000.......

62:400$000.
34 capitãos a 6;800$000.......

224:400$000.
37 primeiros tenontes a .......

5:400000, 199 :800$000.
47 segundos tenontes, a .....

4:800$0000, 225:600$000.
Director do musica, 4:140$000..
Gratificaçao addicional tie 10

da lei 425, de 1906, a saber: 1 ma-
jor, 780$000, 5 capitães, 660$000
o 1 segundo tenente, a 480$000,
4 :560000

Somma, 807:300$000,
2) Praças do pret:
6 sargentos ajudantes a

1:152$000, 6:912$000.
59 primeiros sargentos a

1.'008$000, 59:472000.
142 segundos sargentos a . . -.

864$000, 122:688000.
153 terceimos sargent.os a

720$000, 97:200$000.
132 cabos a 720?00().......

224:640$000.
274 anspessadas a 72)0co

197:280$000.
91 soldados signaleiros a.

648$000, 58;968$00().
20 musicos do 1. ciasse, a -.

	

120$000, 14:400$000. 	 -
20 musicos de 2. • classe. a

648000, 12:960$000.
20 musicos tie 3. classe, a

	

576$000, 11:520000. 	 -



tura pará sett entendimento corn a
superintendencia da "Leopoldina
Railway. - Officio-se ao governo.

Parecer n. 176
E' lido, pesto em discussão um-

ca e sern debate approvado o pa-
recer n. 176, assim concebido:

"A commlssão de Orçamento e
Conta, a que foram presentes Os
requerirnentos de d. Adelaide Cae-
tana de Mello, professora da es-
cola do sexo feminino do districto
tie Itaverava, rnunicipio de Queluz,
a do hacharej José Nicodemos de
Araujo, juiz de direito da comar-
ca tie IJores da Boa Esperança, é
do parecer e requer que sobre o
assumpto dos mesmos sejam pe-
didas informaçes a Secretarja do
Interior." - Offjcje-se.

Em seguida, lido e posto em dis-
cussâo, é egualmeiite scm debate
approvado o parecer n. 173, as-
sim redigido:

A comniissão de Orçamento, cx-
aminando corn a devida attencao o
pedido feito pelos fabricantes de
hiscoitos tie polvilho, trigo, etc.,
rlesta Capital, Para que se reduza
de 50 % a actual taxa ad-valorem
que grava seus productos destina-
dos a exportaçao, acoihendo em-
bora corn sympathia esra preten-
ção, é de parecer se ouca, primei-
ramente, sobre a opportunjdade ou
nao da reducçao, o Poder Execu-
tivo.

A rubrica do imposto de expor-
tacão ainda é o maior contribuinte
da receita do Estado, motivo por-
quo a commissão não pocle aconse-
Ihar nenhuma alteracao Para me-
nos, sobre esse irnposto, scm que
esteja informada de sua opportu-
rildade. - Officie-se ao governo.

2." PARTE DA ORDEM DO DIA

8." dicussdo do p'rojecto n. 23,
de 1924

Dispensada a leitura, a requeri-
mento do sr. Ignacio Murta, é sub-
mettido a 3." discussão e scm deba-
te approvado o projecto n. 23, do
1924, que 6 assim redigido:

A commisséo do Camas Mun..
cipaes, a que foi presente o proje.
cto a. 23, ,ja approvado, em 2." dis
cussão, corn 4 emendas, é de pare-
cer que seja o mesmo suhniettido a
3." discussão, corn a seguinte re-
daccão, conforme o vencido:

0 Congresso Legislativo do Esta
do do Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Os districtos de Mu-
cambo e Jaearé, do municipio de
Januaria; de Borda do Rio, munici-
plo de Inconfidencia; de Tapiry,
municipio de Paraisopolis; tie Pir,
raga, munieipio tie Jequery, e do
Itingu, municiplo de Arassuahy,
passarão a denorninar-se successi-
vamente: Levinopolis, Itacaramby,
Ibiahy, Capivary, Piscamba e San-
ta Rita do Arassuahy.

Art. 2." 0 rnunicipio tie Indayd
voltará a antiga denominacão de
Dores do indayd.

Art. 3.° Revogarn-se as disposi-
çSes em contrario.

Sala das comrnissöes, 10 dc janei-
rc, tie 1925. - Lauro de Almeida.
-. Paulo Menicucci. - Mello
Franco. - A' cornmissão de Reda-
ccAo.

1." discussdo do pro jecto n. 97
Dispensada a leitura, a requeri-

mento do Sr. Ignacio Murta, é,
scm debate, approvado, em L" dis-
cussao, o projecto n. 97, doando a
Associacão tie S. Vicente de Paulo,
tie Monte Alegre, o veiho edificio da
cadeia publica. - A' cornmissão do
Orçamento.

1." di.scusstio do pro jecto n. 98
Dispensada a leitura, a requeri.

rneiito do sr. Ignacio Murta, é, mm
debate, approvado, em L" discus-
sao, o projecto a. 98, dando a de-
iioñ-iinação tie Jaguaruna no dis-
tricto de Onça, municipio de Pequy.
-- A' colnmissão de Camaras Mu--
rticipaes.

DISCUSSAO DE EMENDAS DO
SENADO -.

Ernendas ao projecto n. 89
Finalmente, o sr. Presidente, na

£órma do deliberado pela Camara,
mbmette 4 discussão as -emenda
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7g7 soldaoS a 54o$00fl 	
iS - SeccãO de bombeiros, ma-

1.504:980$000. 	
terial e remonta, 30:000$000

Somma, 1.509 : 	
.

jomn1a,

	

.2.311:020$00()., 	
000$000.

Total, 7.985:840$000.
3) Pessoal contractado: 
Professor de musica (do 5.° ba- 	 (Vide na 15. 1 sessão o quadro

talhäo), 3:600$000.2).n.
VeterinariO do esquadrãO do ca- 	 A iniprimir-Se Para ordeal dos

vallaria, 1:800$000. 	 traba1hos.
Sornma, 5:400$000. 	 Não ha projectoS, requerimefl

4) Etapas: 	
tos, indicacöes, interpellac6es e

de 4$000 para 342 inferiorcS, de mocöes a serem apresentados.
2$500 Para 312 cabos, de 4$500
Para 20 musiCOs de 1." classe, do
4$000 Para 20 musicos de 2.' ëlas-
se, de 3$500 Para 20 musicos do
3.' classe, de 2$Q00 Para 274 ans-
pessadas, 91 soldados signaleirOs 	 Lido e posto em discussãO unica,
e 2.787 so1dads, 3.129:12,0$ 000. e sem debale approvado o parecer

5 - GratifiCa9e a 2.000 pra- n. 175, assim concebido:
ças reengajadas a $200.........." 	 nSao de Obras Publi-
219:000$000. 	-	 cas e ViacäO, solicitada a opinar

-6 	 Ajuda de custo a officineS sobre a indicacãO do sr. deputado
em diligenCia, :000$ 000.

	

	Celso Machado, no sentido de en-
trar o governo, por interrnedio daSomma, 6.476:840$000.

B) Material: 	 Secretaria da Agricultura l em en-
1 - Fardlameflto para 3. 866  teridirnento corn a Leopoldifla Rail-

pracas, 700: 000 $000 .	 way, Para que se faça, na rêde do

2	 CalcadO Para 3.866 pra- Estado, o lastrarnentO do leito da
gar, 2&0 :000$000. 	 Estrada, a cornecar no trecho corn-

3	 Compra e concerto de ar- prehendido entre a ponte do Para-
mamentO, 20 :000$000. 	 hybuna e a cidade de Ponte Nova,

4 -r- Compra do rnUnicaO......continuando depois nas dernais ii-
Io:000$000. 	

nhas da referida rêde;
5 - Compra e concerto de eqUi- 	 considerafldo que melhoramefltos

pamentO, 5 .:000$000 . 	dessa natureZa so sernpre do do-
- ForrageTh ferragern e tra- sejar nas nossas ferrovias, que

tamento dos anirnaeS e forragetfi jó. de Si poucO conforto offereCem

path os dos officiaes montados,... aos passageiros, especialmente a
140:000$000. 	 Leopoldifla que, no trecho propos-

7 - Reinonta dos aniffiaes do to, tern urn trafego intensissifllo
esquadrãO e dos officiaeS monta-
dos-, ' 30 :000$000 -  	

considerando que o lastrarnento,

- Objectos de expedieTite,. 	 longo
além de outras vantagenS, que

40:000$000. 	
seria enUmerar, incontesta

velmente traz maiS segUranca, Pe-
g - ,Conseryacão e limpeza dos la meihor fixação e garantia no

quartis, 30 :00 0 $000. l
- 

Illuminacào e servico te- eito da linha, evitando além disso

lephonicO dos quarteis dos bat
a- a accão nociva das aguas fluviaes;

ihöe, 10 :000$000. 	-	
considerando,. emfim, que ao go-

11 - Enterrarneflto, 9: 000$000. verb não devern ser indifferentes12 - A quartelarneflto.........suggest5es desta riatureza, que são

184:000$000. 	
mais urn modo de solucionar ou

13 - Conservacão da linha tie de meihorar as nossas vias de Corn-
municacão, é de parecer e requer

tiro, 1:000$000.14 - Auxilio ao Hospital Miii- que a indicaccão seja enviada ao

tar, 20:000$000. 	
exmo. sr. SecretariO da AgrieuI-

DISCUSSA0 DE EEQ1JRI
MENTO

Parecer n. 175
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do do accordo corn a legis1aco vi- I Art. 4•o A ajudd do custd dosgente, podendo exercer a fiscaljza. membros 	 Congresso é fixada emdoçCo que juigar convenjente 	 d,	 decontos
t resse das 	

de rdis.Art. 11. Pelas certids do in- 	 Art. 5.
vros e papeis das collecto 	

° Os vendjmentos dos Se-partes, extrahjdas de Ii- cretartos de Estado serão, cadx-jas qual- urn, de 36:00Oø 	 annuaes, e osquer quo seja o to 	 a quo so re- do dirferire 	 ector la Imprensa Official
po 	

m, perceberdo os collectores de 24:000$000, sem direito . quox- inteiro, as emolumentos dc tres ta de representaçaomu rés. 	
Paragrapho Unico. 0 PrefejteArt. 12. Da data da publicaçac d  Capitaldesta lei. os escrivà 	 perceberá, a titulo des privativos .dc representacao, coma membro docrime concorrerCo ao rateio das

dustss em que 	 govorn, a quantj de 18:000$OOdecahjr a stado nas anE	 nuacs
Art. 13. Revog

accöes crimjnaes. 	
Art. 6.° Fica o governo aucto.am 	

as disposi- rizado a abrjr o credjto do 24:000$çoes em eontrario. 	 para dSale. das comm spesas da primejra instal-.br	 rnisses, 3 de setern- laçao dos Secretarios de Estado, aa de 1926. 	 Ignacia Murte., - sex-em empossados a 7 de seteEdelberto de LeHi. 	 de 1926.	 mbro
Parecer e red.acco final do pro- Paragraph0 Unjco. A inedjda dojecto ix. 89, da Camaro., de ac- quo cogita este artigo é extensjvacordo corn as emernJ,;g do Sena- as substjtujcoes que se derem, poe

motive do vaga, dentro do quatrj(90 legislatura) 	 enajo presjdencjal abrj.ndose naoccasido oppax-tun0 0 respectivo'A colnrnisSão de Redaceao das credita.
Leis, a que foi presente o projecto Art. 7. 1 Esta lei entrará em vi..xi. 89, ja approvado pelas duas gor desde a data de sua publicagho,Cams do Congresso, d de pareder revogadas as disposjces emque se adopte para eIle a seguinte rio.	 contra,
redaccao de accordo corn as emen- 	 Sale. das commjssöes, 3 do seteixi..das offerecidas pelo Senado e ac- bro de 1926. - Ignacio Murta. -ceitas pela Camara: 	

Edelberto de Lellis.0 Congresso Legislatuvo do Es- 	 Lidas e postas em discussão, sAotado de Minas Geraes decreta: 	 successivamente scm debate appro..Art. 1.0 
Serd de sessenta con- vadas as referjdas redacçöes, que

toe do rdis a subsjdjo annual do- ser remettjdas a sancçao.
Presidente do Estado, no quatri- 	 Nada mais havendo que tratar, 0ennjo de 1926 a 1930. 	

r. President dá Para amanhã aArt. 2.0 A representacao do Vi- seguinte;Ce-Presidente, fixada pela lei n.
517, de 6 de setembro de 1910, fj 	 ORDEM DO DIACa elevada, no mesmo perodo. 

(1	 Primeira parte	 -:quantja do 30:000 	 annuaes.
Paragraph 0 unico. Si o Vice- 	 Ate 1 hora da tax-do:Presiclente do Estado accumular 	 Lejtura e approvacao da acta.mandate eiectivo, on estiver em 	 Expediente.exerdjcio do cargo de Presidente, 	 Atd 2 horas da tax-dono perceberá a quota de represen 	 Apresexitacao do pareceres dotacão durante o tempo em quo ex- conlmjssöesercer qualquer destas funccoes. 	 Apresentaão de projectos re.Art. 3.° Os membros do Con- querimen05 indicacoes interpol..gresso Legislatjv0 perceberão o iaçöeo e maceeceubsjdjo do 1500O diarios, duran 	 Discussea de requerjme05te as sessCes ordinarias e extx-aer, dlcaçoes, interpepaço05 e mocks.dinartas. 	 -- 	 -

A. c.-35 	 Approvaça0 de redaccöes finaes.
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I e , of ferec!dp.s e approvadas na do Estado, corn o pessoal respe-
polo. Sonado ao projecto a. 89, j ctivo e sern augmento do despesa.
one constam do expediente da pre- 	 Art. 4•0 0 cargo de Chef e de Po-

debate, approvadas e remettidas, de Scretario do Estado da Sew-
corn o projecto, a cornmissdo do Re- ranca e Asaistencia Publica, ao
dacção. 	 - 	 qual competeui as attnihuicöea da-

queUe e as do Secretanio do Into-
Ernendcss ao pro jecto fl. 86	 rior, na parte attinente aos serviços

sente sessão, sendo as mesmas, cern 1icia fica extincto e substituido pelo

A seguir, lidas e postas em dis- transferidos, assirn como os venci-
cnssão, são, egualmente, cern deba- rnen€os do Secretanio do Estado.
te, approvadas e remettidas, corn o 	 Art. 5•0 Fica o governo do Esta-

is- do auctorizado a organizar e metal-
projecto n. 86, a mesma comm lar a Secretaria do Estado da So-
são, as emendas ns. 1 e 2, do se-
ado, que constam do expediente da guranca e Assistencia Publica. ex-n

presente sessão. 	
pedir o regulamento desta, e o da
Secretaria do Interior, bern comb

0 cr. Ignacio Murta (pela 01-- 
para esse firn.

Art. 6. 1 Ficarn creados mais doss
dem), obtendo urgencia, apresenta

TJrgencia proviEenciar no que for necessanio

pela commissão do Redaccdo, pede. cargos do delegados auxiliares da
sendo concedida. a discussdo imme Policia do Estado, corn os rnesrno
diata dos seguintes: 	

recimentes dos actuaes, fazendo-
so o provimento desses eargos quan-

Parecer e redaccdo final do proje	
0 governo julgar opportuno ou

cto n. 86, da Camara, do accor conveniento.
do corn as ernendas do Senado.	

Paragrapho unico. Os delegados
auxiliares exercerão suas funcçöes

(9.0 legislatura) 	 nos logares quo ihes forem designa-
dos pelo governo do Estado.

A commissão 4de Redaccão dar Art. 70 Esta lei entrard em vi-
Leis, a que foi presente o projecte gor desde a data do sua puhuicacão,
n. 86, já approvadQ pelas duas ca ficando o Poder Executivo auctori-
sas do Congresso, é de parecer quc zado a abrir credito ate 20:000$000
se adopte para elle a seguinte Ye- (vinte contos do réis), para paga-
daccão, de accordo corn as einendas mento das despesas •de pessoal o
offerecidas pelo Senado e acceitas material, 3esultantes dosta lei, no
pela Camara: 	 exercicio corrento.

0 CongressO Legislativo do Es- 	 Art. 8 . 0 Fica o governo auctori-
tado do Minas Geracs decreta: 	 sado a abrir, desde já, o credito

Art. 1 .0 Fica revigorado o art. preciso para pagarnento de vend-
1 .0 da lei xi. 643, do 1 de outubro do mentos aos funecionarioS da Secre-
1914, na parte quo rnanda des3.o- taria da Camara dos Deputados, do
brar em duas a Secretaria do Int o, accordo corn as portariaS de 22 e
i-ior, corn as rnodificc6os constan- 29 de juiho de, 1926, da respectiva
tes da presente lei. 	 Mesa, ja approvadas pela mesma

Art. 2.° A nova Secretaria, crea- Camara.
da em virtudo desse desdebramentO. Art. 9.° 0 art. 165, do Regula-
denornina-SO Secretaria do Estado mento baixado corn o dec. n. 7.2001
da Seguranca e Assistoncia Publi- (10 9 do abril dc 1926, não compre-
Ca, e comprehende os servicos do hende os institutos ref eridos no art.
policia, assistencia e saude publica, 24 da lei xi. 657, do 11 de setembre
ora subordinados a Seretaria do de 1915, e no art. 11 da lei n. 895,
Interior. 	 de 10 do setembro de 1925.

Art. 3.° A Secretaria da Policia, Art. 10. 0 governo mandará ad-
a directoria de Hygiene e Sande Pu- mittir a regist.ro na reparticão pu-
blica e os services e reparticöes ro- blica competente as diplomas expe-
lativos a aesistencia publica, ficam didos pelas Escolas Superiores do
transferidos para a nova Secreta Estado, quo estiverem funccioroafl-
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DicUSS.0 Unica do precer n. 	
Lida a acta da antecedente

173, da comrniSsäo de Orcarnertto, a mesma sern debate approvada.
sobre urn pedido feito pelos fabri- 	 o sr. 1 .0 secretoirio lê 0 seguinte

'cntes de biscoitoS de polvilho, tn-
go, etc., desta Capital.

Of fiCiOS

EXPEDIENTE

SeguJZO. porteri 

Ate 4 horas da tarde: 	
Tres do sr. 1 .0 secretanio do Se-

nado, enviando o proj ecto all 1 mi-

3. dicussãO do projecto i. 90, ciado, sob n. 13, auctonizando o
:sobe forca pubica. 	

ExecutivO a entrar em accordo
corn o governo Federal para con-

Levanta-Se a sessão. strum urn submarillo a ser doado

21 . SESSAO ORDj
NARIA, AOS Marinha Nacional, corno contri-

uieão deste EstadO para remode-
4 DE SETEMBRO DE 1926 lacão da esquacira e commUflicahl

do terern subido a sanccãO, sob us.

Presidencic1, do sr. Mario Mattos 
469 e 470, os projectos n. 79, d

	

(VicepreSideUte) 	
1925, sobre creditos para paga-
inento de addiciOflaes a diversos

—1.	
—Cha- funccioflarios e n. 96, sobre equi

SUMMARIO	 parte. 	
-

mada. —Acta. _Expedieflte. - paracàO de vencimefltos do dire-
Officios. - Representacão. - etor do Archivo Publico.A imprimi5e o projeçto, fican-
Requerirner1t0._510 do sr.ArgemirO de Remade. —Con- do a Camara sciente quanto ao

ogratulacöes. _Discurso do sr. bjecto das cornrnUfliCacoes.
Ignacio Murta. _Apresefltacão 	

Proj ecto a quo so refere o pri-
meiro officio supra:de parecereS. _Apresentacão de

mrequerimentOs, projectos e di-
cacao. _DiscUrS0 dos srs. Ar- 	

Pro jecto n. 13, do Senct4O

gemiro de Rezende, Mario Mat-
Hennique. —Discus- tado de Minas Geraes decreta:

0 CongressO Legislativo do Es-
tos e João
são de requerimeflto. —Reda- 
cçSes finaes. —2. parte. —3. 	 Art. 1 .0 Fica o Poder Executivo
discussäO do projecto . 90. - auctorizado a entrar em accordoFederal para con-
Ordem do dia. 	

corn o governo
struir urn submariflo a ser doado

Ao rneio dia, feita a chamada, i Marinha Nacional, como contni-
acham-se presentes os srs. Mario buicao do Estado de Minas para
Mattos, Camillo Chaves, AdoiphO a remodelacão da esquadra.
Vianna, Argemiro do Rezende, 	

Art. 2° 0 governo do Estadp
Olyntho Martins, Gornes Pereira, abrirá os creditos necessanios.
Elpidio CannabraVa, Ignacio Bar- 	

Art. 30 evogam-se as disposi-
roso, Miguel Baptista, Flavio dos çSes em contranio.
Santos, Viviano Caldas, Ignacio paço do Senado do Estado do
Murta, Pedro Laborne, Edelberto Minas Geraes, Bello Horizonte, 3
LoUIs, Alonso Marques, José Chris- de setembro de 1926. —o presi-
tiano, Francisco Lessa, Aristides dente, Francisco Ribeiro do 011-
Coimbra, - Eurico Dutra, Ledo de veira. —o 1 .0 secretario, Olympio
Fária, João Henrique, Bernardino MourãO. —o 2.° secretario, Ga-

Vieira, Annibal AssumPcäo, Rebel- briel de Oliveira Santos.
lo Hort, Adelio Maciel e Euzebio
de Britto, faltando corn causa par 	 Telegranrna
ticipada os srs.Ribe iro da Luz e
Mello Franco e, sem ella, os mais 	

Do sr. Arthur Bernardes, pre-
sidente da Republica, agradecell

ienhore . 	
-

do as congratulacoes que a S. CXC
Abre-se a sessão..
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foiath enviada poresta Camara.e proclarnadIntejradao presjdeñtedo Estadoe que, brevemente, assumjrá o go-verno da 	 idnossa quera Minas Ge-Representa ção	 raes, que muito espéra do sua
O Sr. Adolpho Vianna Iê e pas- acção bemfazeja em pról dos seus-,

melhoramentos moraes e ma.
Conferencja de S. Vicente de Paulo , 

sentimentos dos meus prezados
solicjtando urn auxiljo annual para, e nobres collegas desta Camara,

sa a Mesa uma repre
sentacao da teriaes, crejo interpretar 

Osde Araça, municipio do Paraopeba 

tratamento do enfermos abando quo representam directarnente onados. —A' commjssão de Orça- povo, requerend0 a v. exc. quo,mento. em nome da mesma Camara, din-
ja urn telegramma ao nosso erni-0 SR. ARGEMIRO DE RE- nente coestaduano, levandolhe asZENDE: - Sr. presidente, pedj nossas felicitacoes e os votos maisa palavra para fazer passar as sinceros e cordines que formula-niãos do V. exc. urn requerime 0 rnos pela sua preciosa saude ê-em que o l.° sargento Raymundo constante felicidade. (Muito bern;Candjdo Nonato e outros, inferjo. muito born I)res reformados da Forea Publica

do Estado, pedern concessão da bo- 0 Sr. Pros jclente declara que, in-nificaçao dada as praças em ser- terpretando os sentirnentos da Ca- •viço activo. mara, attenderá o podido do no-
Esse requenjme0 que vern as- bre deputado.

signado por alguns inferiores da 
Ap resenç 0 de pareceres dasForça Publica, meroco considera

ção da Camara dos Deputados 	 Conzmjssöes]as seguintes razOes: são homens
quo se inutiljzaram em -carnpanha, 0 Sr. Ignacio Murta, pela corn--em dofesa do regimen, havendo nlissão do Redaccao apresonta eate urn dellos quo, rnoço embora, podo, sendo concedjda, dispensamas seriamente rnutilado, se sente das formaljdades re giments pa-incapaz para qualquer serviço e a ra discussão na sessão, do seguin -reforma quo recebe é tao diminu te:
ta que o deixa em estado preca-rio.	

Parocer e redaccao final sobre oOra, Sr. prosidente, não é justo 	 23, de 1924quo o Estado do Minas trate por 	 projecto n.	 -essa fórma aquelles que se sacri- 	 A comrnjssão de Redaccao, a quouicaram em defesa da lei, no ser- foj presento o projecto n. 23, deviço da legaljdade 	 1924, é do parecen que se adopteDo modo que, passando as mäos
do v. exc. 0 requerje0 	 como final a mesma corn que foipara
quo elle tonha o destino regimen- approvada em 30 discussão.
tal, espero quo a Camara o tome 	 Sala das CommissOes, 4 do se-na devida consideraçao (Muito tembro de 1926. —Ignacio Marta,born!)	 —Adeljo Maciel.

A' cornmissao de Orcamento. 	 Corn 0 assentjmenta da Câmara,
fica sobre a mesa, para occasiãoCon gratujac5es	 opportuna

0 SR. IGNACTO MURTA: - 0 SR. JOAO HENRIQTJE pelaSr. presidente, passando amaiihã commissão de- orcamento apresontaa data do annjversarjo nataljcjo e pedo, sendo Colicedida, dispensa
do flosso eminente coestaduano dr. das formalidados, sem - prejuizo de.Antonio Carlos Ribejro do Andra- impressão, -para figurar na ordemda, que acaba de ser reconhecido -do dia de amanhã o seguint0
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Pro3ecto	 99 	
Sala das CommisoSes, 31 do

agosto de 1926. _Joao Henrique.

(9•0 legislatura) 	 .—LeS.o de Faria. —Antonio Au-

A commi5s0 de Orcameflto Ie gusto JunqUeira.
Contas, a que foi presente a men- 	

A' imprirnir-Se Para ordeal dos

sagern do sr. Presidente do Esta- trabaihos.

	

rido votacão de credito 	 0 sr. Ledo do Farict, pela corno
do, solicita
necessario Para o pagamefltO 	

missão de Orcamento apresenta,

	

do	 forma-
addicioflal de 10 0 1 0 sobre os von- pede e obtem dispensa das

cimentoS de diversoS 
magistrados lidades regimentaes Para que en-

que completaram 30 annoS de seT- tre na ordern do dia de amanhä o
viçopublico, é do parocer e re- seguinte:
quer

.
 que Para esse fim, so 	 3.conver-

ta em lei o seguinte projecto: 	
Parecer parct	 diseussdO sobre

0 pro2CctO n. 97
A comrni5so de Orcarnerito e0 Congrosso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes, decreta: 	 Contas, a que foi presonte o pro-

Art. 1 .0 Fica 0 goVerno aucto- jecto n. 97 e de parecer e requer
rizado a abrir o credito de nove que e1 1 8 seja dado 3. 1 discusS.O,
contos, quinhentOs e oito mu, tre- corn a ernenda que Ihe foi apresell-
zentos e novonta e nove réiS .... tada.
(9:508$399) Para o pagamento

	

dos seguintes addicionnes, de ac-

	

	
Sala das Commissöes, 9 de se-

tombro de 1926. —Joäo HenriqUe.
cordo corn a lei n. 425, de 1906: • I. Do dois contos, seiscentos e —Ledo de Faria. —Antonio Augu-to Junqueira.
sessenta e olto

	

	 dil, duzentos e qua-

	

renta o sete rdis (2:668247) ao 	
A' imprimir-so para orem dos

0sembargad0r Horacio Andrade, trabaihos.
relativOs ao periodo de 18 do ou-tubro de 1925 a 31 do dezembro ApresefltacaO do projectOS, reque-

rimefltoS, irtdicacdes e mocdeS
do corrento anno. 

II. Do dois contoS, trezentos e 0 SR ARGEMIRO DE RE-
quarenta e flOVO mu, trezeiltos e ZENDE COSTA: —Sr. presiden-
vinto e urn réis (2:340$321) ao des- te, o acaso fez corn que me* achas-
ernbargadOr Francisco do Castro se na Zona da Matta quando lá
Rodrigues Campos, relativos ao foi ter o exrno. sr . dr. Arthur Ber-
poriodo do 10 do dezembro do 1925 nardos, dignissimo presidento da
a 31 de dozombro do corrento Republica, quo, dopois da inaugu-
anno. 	

racão da Esc ola do Agronornia e

III.
Do tres contos, duzentos e Vetorinaria do Vicosa, destinadohorizontes, novo ru-

quarenta e seto mil, quinhentos e a abrir novos
sessonta e seis rdis (3:2475G6) mo a mocidade, aos hornons do
ao juiz do dire-Ito da cornarca do arnanhã, deixando o povo a mais
Lavras, bacharel Sabino do Almei- profunda improssãO de gratidãO,
da Lustosa, relativos no periodo traduzida em todos os semblantes
do 26 do fevoreiro dc 1923 a 31 por viva satiefaccãO, so dirigiu a
de dezembro do corrento anno. 	

cidade do Ponte Nova, onde foi en-

IV.
Do urn conto, duzentos e tregar ao trafogo publico a linha

quarenta o tres mil, duzentos o ferrea quo iiga 	 uel-consegUiflte, aq
aquella cidade a Ma-

sossenta o cinco réis (1:243 	 das$265) rianfla e, por

ao juiz do dire

	

da comarca do la rica zona, seguramefito uma 
Araxá, bacharol José Leandro Ba- mais prosporas do Estado, a estaCapital.
racuhy, relativos ao poriodo do 29 
de junho do 1925 a 31 do dezem- 	

0 delirio quo so apossoU do po-

bro do corrente anno. 	
vo por tao auspicioSo acontecirne1l

Art. 2.° Revogarn-se as disposi- to, as acclamacbOS constanteS que
çöes em contrariO. 	

ao eroinonte chafe da Nacão cram
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dirigidas durante todo o dia e que bern urna nova arteria que also prolongarani pela noite afóra, abria, destinada a fomentar 0 seu
nurn gesto popular do grande re, progresso e doserivolvimento.
conhecirnento, nao podiarn deixar 	 No meu rogresso de Ponte Nova
do pronclr minha attenqão e dos a Bello Horizonte—tjvo opportuni-
presontes, fazendo corn quo a ad- dade do ouvir, por toda a parte
lniraqão quo já so irnpunha por onde passava, os nossos patricios
osse emerito cidadão brasjlejro iterativarnente benidjzerorn a ac-crescosse de vulto. 	 cão do urn governo quo, não obstan-

E, senhores, osso movirnento do to as constantes agitaqbes portur-
povo do Ponte Nova fez-me evocar badoras da ordem, polo mesmo re-
tambem urna passagem tocante da prirnidas corn pulso de ferro, não
historia de nossa patria; conta- obstante os graves problernas in-
so que, apds ter conduzido os bra- ternacionnos quo tOve do solucio-
sileiros a victoria, nas asperas re- nar, não descurou; entrotanto, urn
fregas do Paraguay, quando o ge- so instante dessas fontes de vida,
neral Osorio atravessava os acani desses factores de riqueza, corno
pamentos, empunhando aquella cc- são as vias forreas de que tanto
lebre lanca de ebano, bordada de necessita o Brasil (Mzeito born !)
prata, quo ello galhardamonte Ainda agora, nurnerosos tele-
brandia, incitando os nossos sol- grarnmas publicados pela impren-
dados a marcharem sobro sa, deixam-nos avaliar o jubiIo quo
migo; conta-se quo, a sua passa- o prolongarnonto da linha tronco
gem, ate os proprio mutilados so do Bocayuva a Montes Claros
erguiam nos seus leitos e enthu- trouxe as populaçdes daquella zo-
siasticamente exciamavarn : "Viva na. E essa aura do alegria que
o general Osorio ! Viva 	 porpassa nas longinquas regides
dor !" 	 do Norte, fazondo vibrar a alma

sertaneja o deixando-ihe entreverPois born, senhores, durante urn
uma nova era alvicarejra do riso-dia e durante uma noite, se OUVlO nhas osporanqas, é ainda, senho-

scm distincção politicn, quasi quo ros, o resultado da acção bornfaze-
va, som distincçäo do politica, ja do govorno do dr. Arthur Ber-som distincçao do classes, de nardos (apoiados; muito bern 1)todos Os grupos, vivas acalorados
ao dr. Arthur Bernardes, erninon- 	 Estes actos do governo do nosso
to Presidente da Republica. 	 preclaro patricio se . traduzem, to-

dos, nos maiores beneficios quo so0 sr. Rebello Horta: - E é urn podem prestar a urn povo; s. exc.povo altivo o indopendente. 	 sempre tove como uma do suas0 sr. A. do Rezende Costa: - principaes prooccupaqoes, facilitar
E essas manifestacoes partiam do as vias de communicaqão, mere-
urn povo altivo o independente, co- mentando, assim, o comrnercio,
mo diz o nobre deputado, povo quo desenvolvendo as industrias o ras-
so impöe polo trabalho fecundo e gando horizontes mais dilatados e
infatigavel em pról dos interesses mais amplos a nossa vida econo-
do respectivo municipio, cujo pro- mica.
gresso é urn attestado eloquente 0	 Podemos, pois, facilmente corn-
flagrante da acção patriotica do prehender a justa alegria das nos-seus filhos (Miito bern 1) 	 sas populaçbes sertanejas quo,

Mas, senhores, o acontecirnento nest'hora, entre vivas enthusiastj-
quo se celebrava em Ponte Nova cos, bemdizem o nome do dr. Ar-
nao interessava sómente aquelle thur Bernardes e do seu digno an-
municipio. Elle interossava tarn- xiliar—mjnjstro Francisco Sá—e
bern, muito do perto, a toda a zona as suas vibrantes acclamaçoes am-
percorrjda pela nova via ferrea e, da echoarn pelas montanhas, P0105
Inais ainda, a propria Capital do vailes e pelos rios daquellas re-
Estado, porque Para esta, era tarn- motas paragens; pelo grande bene-

I



querimento que acaba de apresej
tar.

Sobre a mesa Para ser discut
do e votado opportunamente

0 sr. Mario Mattos, vice-pres
dente em exercicio, deixa a cade
ra da presideneja que é occupad
Polo Sr. 1.0 secretarjo.

O SR. MARIO MATTOS —
Sr. Presidente, pedi a palavr
Para apresentar 0 seguinte projcto (lê)

O Congresso Legislatjvo do Es
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Pica institu jda a do
tação annual de clez contos d
réis a Academia Mineira de Le
tras.

Art. 2.0 Esta dotacão serd des.
tinada a organizaçao de urn con
• curso annual de obras literarjm
em prosa e em verso, a crietr jo doAcademia.

Art. 3.° 56 serão prerniados os
escriptores mineh-os ou Os que,
não o sendo, tenham, no emtanto,
residencia em Minas.

Art. 4. 1 Revogamse as dispos!
cies em contrarjo

Sala das sesses, de setembro
do 1926. - Mario Mattos.

Vim corn este projecto, sr. Pre-
sidente, estirnular e favorecer o
cul.tivo das letras em 0 flosso Es-tado.

Parece-me quo o criterjo do con-
curso corn Dremios pecunarjos
excellente iflcentvo ao escrjptor
novo, quo no 510550 1fl&o, como 6
notorio, lucta contra, hostjljdade
grande e COrn a indifferenon do
nubHco, oriunda do.
te Perceritagem de anainhabetos
existente na mason Popular

Corre por isso nos noderes ,on_
stiti.ijdo g a rnn indecnave1 do
corrigir estus faihas e ir em au_
xiio do euitjvo rla letras. oii' de-
yeses- sempro vivo e scintiflante
-in todas as nacöes quo se prezans
dc progressiseas.

A experiencia nos ensina one a
nstitu10o e certarnens como es-

fe, compendado nn presenCe nro-
jecto, tern produzido born resulta-

i- do, mesmo em paizes corno a Fran-
ca, em que 0 livro, desde que seja

1- bern escripto on mesmo original,
encoritra logo o edictor pressuroso

- e a venda Compensadora
'- 0 concurso poe em evidencia, alli,
a todo 0 anno, obras aprecjavejs e,de yes em quando, revela, subita-
- nsente, nomes que viviam na pe-
a numbra do ineditismo.

E lá o valor de ordinarjo não
predisa desse processo selectivo

- Para viabilizar-se. tlma costurel -
ra, como a auctora desso undo Ii-

- ro, que é Marie Claire, celebriza-
se e enriquece denti-o no espaço

- de tempo de poucos dias.
Na patria de Anatole France,

• celebridade literaria d signal de
• opulencia.

E' muito outra a situação aqui.
Ouso mesrno dizer, Sr. Presidente,
one em nenhuma nação da Ameri-
ca 6 a literatura tao desasnpai-ada
Como no Brasil.

Em parte nenhuma do mundo,
o homem de letras conta corn ern.
pecjlhos tarnanhos corno em nosso
paiz.

Verdade 6 que existem aqui fa-
ctores especiaes, os quaes eoncor-
rem Para aggravar esta situacão
excepcional. Convem frisar, den-
tre elles, o da enorme extensão ter-
ritorial, augmentada ainda pela
exiguidade dos meios de commu-
nicacão.

Poder-se-á objectar que a sort
do letrado brasileiro tern melhora-
do consideravelmente, de certo
tempo a esta parte.

E não o poderei negar.
Do facto, sr. Presidente, ja vae

bern longe o tempo inverosimil ens
que, no Senado do Imperio, o con-
seihejro José de Allencar se sentiu
aniesquinhado e confundido corn o
aleive de poeta.

Eram então os livros do notavel
escriptor vendidos em balaio, pelas
ruas da Côrte, por urn moleque
pregoeiro:

—Olha a Iracema, olha o Guara-
ny por uma pataca!
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E?eqit€rimt0 n. 3
fiCI9 gue se Ihes acaba de prestar
o overflO federal. "Nós abaiXO assignados, depu-

For outro lado, senhores, a Con- tados ao Congresso Mineiro, con-
cluSãO 

do rarnal de Tres Coracöes gratularnoos Corn 0 povo mineiro

a Lavras, conseqUeflC da encarn- e Corn o exrno. dr. Arthur Ber-

Pao da Rêde Sul 	
nardes, digno presidente da Repu-MifleiTa, quan-

do ainda preside
do Estado blia, näo so peI recente conchi-

dr. Arthur Bernardes, COflClU0 são do rarnal ferreo de Marianfla
Tara que tambern Concorreu effi- a Ponte Nova, e da linha tronCo,

Cazrnente o presidente exrno. dr. cIa Estrada de Ferro Central do

-Mello Vianna, e urna nova pedra Brasil, no freCho que vae de Bo-

engastada nessa Correrite de ouro, cayuva a Montes Claros, Como

clue vern estreitar as relacbes da tambem pela terrninacãp do rarnal

regiã0 Sul 	
Cora. cOes a Lavras, da Re-

Mineira Corn a Capital de Tres

e 0 Centro do Estado. 	 de Sul-Mineira.

0 sr. Jose Christiano: _Perfei- 	 Taes rnelhoramelto5, que rePre

tarneflte. Vein facilitar de modo sentarn inclulave benefiCios a

xtraord1flai o 0 aCCeSSO a 	 do Estado de Minas,Cap' econornia
tl a rÔ5 outroS, habitante s do realizadOs durante o governo do

• Sul. 	
eminente estadista na presidencia

• 0 sr. A. dc Rezende Costa: 	
da RepubliCa, interessam, sern du-

E' bern de ver, portanto, sr. vida, ao proprio desenVo1V1mt0aflt0 são
presideflte clue flOS, que somOs re- e

Conomico da lJnião, pOqU 
presentautes do povo, não pode- novos meios de transpOrte, fontes
mos nos conserVar indifferentes Constantes de progresSo, Offered-
deante de tao grande somma de das as Classes produCt0ra5 que
benefiCioS reCebidoS. Temos de vi trabaiharn e labuta-	

m pela riqueza

brar. Corn esse rnesmo povo, levan- da Patria.
do tambern as nossas congratula- 	

'rOrno ainda essas congratu

•

	

	 enthUSiastas ao lacöes extensiVas ao honrado Pvc-
çöes sinceras e
erninente estadista digno Presiden- idente do Estado pela sua efficaz

te da Republica, que teve a feud- cooperacao, no sentido de ser
dade de, nesta semana memoraVe l, prornptamete CO3Clu1d0 o rarnal
promover a realizacão de tao gran- de Tres Coracöes a Lavras, ligan-
des mellloramentos, que represen- do a regiãO SulMifle1 ra a Capita'

tarn, sem duvida, um pagina ful- do .Estado.
gente cIa nossa historia, porque são
novas fontes que se abrern Para 	

Sala das Sessöes, 4 de setembro
ão da riqueza e Para a de 1926. _Argemiro de Rezend

a explorac e
grandeza da patria (muito bern!) 

Costa, Mario Mattos, AdolPhO
V	

Ignacioianna, Camillo Chaves, 
proponho, pois, quc a Camara BarrosO, Ignacio Murta, Edelber-ellis, AlonSo Marques, Eu-dos DePUtad05, por intermedio cIa to de L

Mesa respectiva e por telegramma, zebio. de Britto, AdeliO Maciel,
apresente no sr. Presidente da Re- Gomes Pereira, BlpidiO Cannabra
ublica e ao sr. Ministro da Vi

tu a- va, Rebello Horta, Olyntho Mar-
ção as suas conac0e5, dan- tins, Pedro Laborne, Flavio San-
do-s tarnbem dellas conheCirnefl to tos, Joao Henrique, Aristides Coim-

Presidente do Es- bra, José Christiano, Annibal As
ao exmo. sr .	

-

-	 sumpcão, Enrico Dutra, Leão de
tado.0 requerimert que apresento Faria, Viviano Caldas, Miguel Ba-
está edigido nos seguintes tsr- ptista, Francisco Lessa.
mos (lê): 	

0 inesrno Senhor pede e obtern
dispeflsa das formalidade s regi-

(Mu rnito be; snuitO bern fl 	 nientaes Para que seja discutido e

Vern a Mesa e é lido a seguifltc votado na preseTite sesSãO 
0 re-
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Era humilhante, era ridicule... 	 Tal nào acontece no Brash.

Hoje, ja urn livro como o Urups, Obras illustres, que fariam a
do Monteiro Lobato, alcanca a ti- orguiho de qualquer naãO euro-
ragem, insolente pare o nosso pea das mais adeantadas, atra-
meio, de vinte mu exemplareS. 	

vessam aqui annos e annos corn

Nos nossos annaes literariOs, i 	
ediçoeS minguadas, que se ernpoei-

se registram exitos fulminantes ram na estante das livrariaS.
cemo o da Tarde, de Olavo Bilac, 	 Poderin multiplicar, a este res-
cuja primeira edicão se exgottou peito, longamente OS exemPlOs.

.	
Para resurnir, nomearei, porérn,

em uma semana 
Entretanto, casos que taes, flu- 

dois dos mais symptomatiCOs: - o

merosos não ha duvida nenhunia, des obras de Farms Britto e o
séo ainda excepcöes. 	

caso, ja celebre, de Euclydes da

A literature é aqui urn derive- Cunh2 
Os seres, a 	 -

tivo, do urna profissãO. 	
mental 	

td	 obra menu
deste escriptor, ostiveram

o labor literariO não é rernufie- esq cidas muito tempo na gave-
rativo. Sabendo-se, pois, sr. Pre- ta comrnUfll de urn archivo de jar-nal.

quer individuo, é a marca defini- 	
Em face dessa situacãO, nãosidente, que a vocacão, em qual-

i demais que o Estado, desempe-
tiva do seu feitio, superior ao
contrôle de sua vontade, facil é nhando, alias, uma das suas mis-
adivinhar a tragedia intima qua se söes precipuaS, que é a de educar,
estabelece na alma do escriptor venha amparar as letras, procure
brasileiro, obrigado a abandoner a encorajar 

Os valores novos, conce-

unica actividade em cujo exerci- dendo-Ihes,. como aconteCerá, si
cio poderia engrandecer a Patria for approvado o rneu trabaiho,o demonstrar a sue superioridade azo a clue dêm publieidade nos sells

trabaihos.
mental. 

o quo singulariza a vocacão, 	 Mines precisa de defender Os

conforme so já disse, 0 a incapa- seus fOros do terra aberta a lie..
cidade Para fazer outra cousa. 	 racão literaria.

o artista no Brasil traz comsi- 	 Em outro tempo mesmo, aqui
go a triste finalidade de ter de nestas montanhaS, se asylou a bri.
prostituir o seu talento, como af- Ihante pleiade dos literatos da In-
firmou Olavo Bilac, Para não rnor- confidenCia, que assignalaram uma
rer de fame. 	

época de fulgido brilho na poesia
B' claro, sr. Presidente, quo nacional.

me refiro áquellas mentalidades Parece clue esse logo sagrado,
capazeS de, pelo vão, galgar os al- nestes tempos de utilitariSmO mm-
tos cues da jntelligeflCia humane, mediatista, vae-se amortecendo...
c nã.o aos habeis e aos tref egos, si- E' a hora, pois, de estimular-
niuladores de talento e que são, na mos a intenigencia mineira, tanto
literatura, coma em outraS activi- niais quando é certo que, durante
dades, os cogumelOs e plantas ras- o governo de Mello Vianna, mui-
teiras... 	 tas medidas se tomaram no senti-

Na nossa época, o indice de irn- do de impulsionar o movimento ar-
portancia do qualquer classe é a tistico de Minas Geraes. Persista-
sua capacidade productora, do mos nestas ideas alevantadas.

Polito de vista ecOnemicO. 	 A medida quo suggiro neste
Ora, do que ficou dito, compre- projecto, sr. Presidente, merece,

hende-se quo o literate sO tern uma pelos ligeiros motives ja adduzidos
funccãO economica definida em os e per outros mais que a seu tem-
povos cultos, em quo a leitura e o po desenvolverei, a approvacãO da
movimentO das ideas possuem vi- Camara dos srs. Deputados (Mui-
da propria e intensidade creadora. to born! Muito benJ)
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Vern a Mesa, 0 lido e estando der Legislative do Estado, repro-apoindo pelo numero de assjgnatu sentado per esta Casa, fizesse che-.
turas vae a irnprimjrse o segujn gar ao sr. Presjdente da Republi-te: 	

cc a nossa grando satisfaccao pe-Projecto n. 100	 In poljtjca ferro-vjarja que o emi-(9•o legislature) ' 	 nente estadista quo dirige os des-
tinos da patria brasjlejra neste0 Congresso Legjsij 0 do Es- momento vae imprimindo a ad-tado do Minas Geraes decreta: 	 ministração federal.Art. 1.0 Pica instituida a do- 	 A indicaçdo que a presento nOtaçdo annual de des contos de réls 	 apenas coin objectivo regionala Academia Minejra de Letras. 	 de favorecer a cidade do Fractal,Art. 2.* Esta dotaçao será des- 0 que, alias, per si so, bastariatinada a organizaç0 de urn con-

curso annual 	 Para juStificaIa perfeitarnente.do obras literarias Mas, eu sinto - e cornmjgo deem prose e em verso, a criterjo da certo, sentirão todos os srs. de-Academia 	
putados - que esta indicaçao es-Art. 	 So serOe premjados es- td, inteiramente, integraimen0criptores mineiros ou aos que, não cluida nesse fecundo programm

sendo, tonham, no emtanto, resi- politico que, ha cerca de oito an-dencja em Mines 	 nos, so vem pratjcando na altaArt. 40 Revogam-se as disosj- esphera go-7ernamental do Estado
e ja tambem na esphera do gever-goes em contrario. 	
no da Republica, no presonte qua-Sale das sessOes, 4 do setembro triennio, em torno do qual foi

do 1926. - Mario Mattes. - apresentada a mocao do nieu dis-
Adoipho Vianna. - Camille Cha- tincto collega, deputado Rezendeyes. .- Elpidio Cannabrava. - Costa.
Ignacio Barroso.. 	

De facto, sr. Presidente, a dr.0 SR. JOAO HENRIQTJE: - Arthur BernarcIes, come ponto
Tenho a honra do submetter a principal da sua admipistracaoapreciacae da Camara dos srs. quando da sua passagem pelo go-D eputedos a seguinte indicaçao Verne deste Estado, quiz fazer,(10) :	

pensoc e executou a integraçao de"Indicamos que a Camera dos Mines, não sO sob 0 ponto de vis-Deputados ropresente ao geverno ta politico, mas tambem sob o
federal sobre a necessjdade do pro- peiito de vista social e sob o pen.
longamento da rOde do Telegra- to de vista economic0. E essa on-.pho Nacional da cidade do Ubera- entaçao, n65 a vimos crescer niajsba a do Fructal. 	 ainda durante o tempo da admi-

nistracOo do grande prosjdenteSala das sossOes, 4 de seternbro niorto, o 
presjdente Raulde 1926. - João Henrique. —Ca- an organizaç
	 Soares,0 do Plano geral data. 	 Adelio Maciel.

niilio Chaves. - A. Rezende Cos- 	 Pi
viacOo mineira, piano quo e urn" 	 grande monumento do sabedoniaA Camera, Sr. Presidente aca- politica e quo donota, do sell de ouvjn as vibrantes palavras ctor, Uma fina, percuciente visão

corn quo o men illustrado coiiega, do flesso future economic0, do floe-represeni-ante da 10.0 circumscri 	 so future politico (apoiados)pcão oleitioral, cujo nome declino 	
0 Estado de Mines Geraes,

coin 	
nespeito e sympathia... grands pela riqueza do sell soloO Sr. A. do Rezende Costa: - 

rande polo poder da intelligenE' generosid 	 do v. oxc. 	 g
cia, peio caracter e pela capaci..de

O Sr. Jodo Henrique... 0 Sr. dade do trabaiho de sells homens,
puta0 Rezende Costa, justjficou não tern ainda, no momenta a pu-a nlocäo em que propoz que o Po. janca 

economica proporcionJ a
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esses valoréS porqUe, embora in ella vac ao riang0; vae ao Es-
numeras as as riquezas, nós sa- tado de Goyaz; vae ao Matto Gros-
bemoS que o Estado no constit, so; vae ao Paraflá.

	
as não póde

sob o ponto de vista econOmico, 	
Si, no momento, Min 

urn todo rnogefleO. Elle se divide ter ainda esse expaflslomsmo eco-
em varias zonas ainda do difficul nomicO, deve comtudo preparare
commUflicacao entre si,se num todo 	 suas terras

sendo n- para fazel-0. Ao menOs que todas

cessario integraliZar sej am tambem zo-unico, sob o ponto de vista ecOfl°- nas da sua jnflUeflC ecoflOmica
micO, para quo venha a ter, na (apoiados).
comrnunhão brasileira, a pujanca 	 A indicacäo.'.

econorniCa que lhe estd destinada 	 0 sr. Adoipho victnna: —Br1

pelas suas riqUezas natUraes. 	 Ihanternente 	 5tfda por V.

o TriangUlo Mineiro, sr. Pro- 	 dpoaos gerces).
sidente, é uma das zonas que por
muito tempo permaneCeram af as- 	

0 Sr. Joao Henriques 	 cstá,

tadas da cornrnuflhão rnineira, e portt0
	 olitiCa

perfeitamente dentro

so agora e que nOs vernos aquella dessa oriefltacao p' que veinbenef1C11d0 o Estado.
região integrar-se definitiVam
te ao Estado corn o prolongamen 	 .0 sr. Arge1fl° do Rezeflde

to da Estrada de Ferro Oéste de Costa: - A medida a que se re-

Minas. 0 TriangUlo vivia separa- f ore 	
indicacão de v. enC. cn-

do inteirarnente de Bello Horizon- stitue ulna necessidade que semu
te, corn o qual mantinha, apeflaS, poe, pois 0 	 niciPi0 do Fructal é

relacOes de ordern adminiStratiV urn dos mais jmpOrtafltes do Tri
PermafleCia sob a influencia eco- 

angulo Mineiro, limitroPhe corn S.

nornica de S. Paulo quo nós, tn- Paulo.
anguleflse5, não devemos malsiflar; 	 0 

Sr. Joao flenriq° - 0 mu-

rnas 	 triotisrnO nos indica que, o p
devernOs preferir, antes, a influen- 

IC1P10 do Fructal. co 	 aCcent

cia mineira, porque o Triangulo e ° nobte ollega, é urn dos mais
mineirO e SI, por vezes, 	

tern jmportafltes do 	
jang0 Minei-

• surgido, incidentemente, a vellei- ro, de gray 
	 Area territorial -

dade separatista, é preciso quo se cerca de 15 mu kilornetros qua-
diga que ella, vencidas todas as 	

05 - extee05
de Matto Gr0550, P05

i	

at0 As

yeses que apparece, sO tern servi- 	
0td1Ta5 	

-

do para demonstrar que o Trian- 	
dor do enorme runeza rn hu-

gulo deseja ser sernpre e cada yes 	 0 habita

Tha branca - cerca de 1.600.000

•mais parte integrnte do Estado 	
P -. cOW 

uma opulacão do

de Minas Geraes. 	
TWO, do	 ern VIO

30.00fltes. B' urn
que tern 	 prOPfla

rylunicinlo
Acho que a orientacão tracada contando malo de 200 mil cabecas

pe 	 ddes alos tres ultimos Presidefltes de 	 gado. nile fazeW a ua riqueza.

Minas, fazendo de Bello Horizonte As 
PrOprieariC0la5, no mes-

o centro nOO sO politico' mas o con 	
estão orcados em

tro econOmico de todo o nossO Es- mai de 2 	
cofltO a exPOrta

tado, serd a orientacão que far:! cão annual al1 de 6 mfl contos e

corn quo este carninhe na vanguar 	 s rendas unciPa05 ttingem a

da de seus co-irmãos brasileiros . 	130 contOs.

Q exernPlo dc S5,9 Paulo 'nos 'F,' portantO, urn WUICIPIO Clue

bastante animador e estO prefl1e evemO5 jni,egrar no Estado do
de ensiflamentos. São Paulo 115,0 Minos; e die caminha para
tern a sua influeflCia ecoflornica poroUe felizrn0flt. no governO do
apeflas dentrO das suas fronteiras. nresidCflt0 MellO Vianna. pela Se-

• A area econOrnica de São Pauloetaria nteili eflte
rment0 1jrigida

vae além das suas fronteiras p0- pelo dr. Daniel de CarValhO, man-

liticas ella vae ao Sul de Minas; dou 	
estradla deconstmir5e urna 
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rodagem da cidade de Uberaba it 	 e submettida a discusz:-,cidade do Fructal. 	
e scm dbate approvada a reda.A niinha indicaçdo 0 para que cção fi e

nal do prjecto n. 23, deseja prolongada a rêde do Tele- 1924, sobre mudOnça de nornes de
grapho Nacional de Uberaba a Idistrictos, quo vae ser reinettjdáFructal. 0 beneficjo, repito, que ao Senado.
advirá dessa medjda não é apenas
do ordem regional para o munici- 2. PARTE DA ORDEM DO DIA
pio do Fructal, porque a indicaçao Dispensada a leitura, a 'eque-estO, perfeitamente dentro da o'i- I

rimento do sr. Ignacio Murta, 0entacao p
olitica tracada pelo pre- submettido a 3. discus são o pro-sidente Arthur Bernardes e con- j

tinuada, corn bastante patrjotjsmoecto n. 90, sobre Força Publica.
e visdo do nosso futuro, pelo pre- 	 Scm debate encerrase a discus-

são, sendo approvado o prcjectosidente Raul Soares e polo presi-
dente Mello Vianna. Espero, pols, quo vae a C0mmi550 dc Redaçao.que ella será hem acoihida pela 	 o 	 Pedro Laborne (pela or-Camara 	 dem) requer, sendo approyado,

o do rv'rjoc.tc, de For a Publica,(IWuito bern! Muito bern!) 
seja pela commissão de Reda-

Vin a Mesa, é lids. e remettjda ccOo feito 0 destaque dos artigos
Vern

0 cOmmissAo do Obras Publicas e 2.0 e 5•o que deverão ser rernetti..Viacao a seguine 	 dos ao Senado como projectos se-
arados, corn os nunieros 101 elndicação is. 8	 102.

(9 a legislatura) 	 InNada ais havendo a tratar, o
Sr. Presidente dO para o dia 6 a

Indicamos que a Camara dos seguinte:
Deputados, se represente ao go-
verno federal sobre a necessidade ORDEM DO DIAdo prolono.amento da rdde do To-
lerapho Nacional da cidade de 	 Primeira parte
Uberaba a do Fructal 	 Ate 1 hora da tarde:

Sala das Sosses. 4 de seten-ibro 	 Leitura e approvacao da acta.
do 1926. - Jão Henrjoue —Ca- 	 Expediente.
millo Chaves. - Argemfro do Re- 	 Ate 2 horas da tarde:zende Costa. - Adeijo Macid. 	 Apresentacão do pareceres doComnuisses.Discugsdo do requerjmey0 	 Apresentacão do projectos, re-De accordo corn o deliberado 	 querinientos indicacOes, interpel-
In Camara, 0 submettido a discus- TacOos e moçOes.
são e sent debate anprovado, 0 re- Discussdo de requerimeno5 in-dicaçoes, interpellacoes e moçOes.cuerimento n. 3. do sr. &rgemiro
de Rozende 	 Apnrovação de redaccoes finaes.0 sr. Presidente dianda quo se
telegrp no sr. Arthe p Bernar 	

SegU1 parte
dos e par leirar 0 ''nto o co- Ate 4 horas da tarde:
uheciniento do Sr. Mello Vianna 2.0 discusãqo do nrojecto a. 97,nomsia a se c uinto COni5SOo: J\ r- doando 0 Associacão de São Vi-oemjro do Roredp Flavjo dos cento do Paulo, de Monte Alere,Santos e Camillo Chavez 	 o voiho edificlo da Cadeia Public5

1. discussâo do projecto n. 99,Redacc5eg finaes 	 auctorzando a abertuma dc credi-
B' annunciada a an 	 tos para pagarnento de gratifjca..provacão de cOPS addicionacsredaccoes finaes. 	

-Levantase a sesso.



22.' SESSAO ORDINARIA, AOS 1 ci
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I'rcsideneia do sr. ?vtO Motto's
d

	

(VlcePreS1deflte )	 4
.SUMMARIO - 1' paste. -Cha-

rrada. -Acta. _Expedieit e. -
OfficiOS - Requcrimento -
\preScfltO do pareceres.
Apresentaca c de projeciO.1'
01550 do Sr. Aritides Coimbra.
_Redaccöes finaes .__2.a parte.
--2.' discuSsao do projeClO n

-97.- Discurso e emenda do sr.
Ignac0 Parr50.-- 1.' discuss-10
W. projecto n. 99. -OrdOm do
dia.
Ao rneio dia, feita a chamada.

acham-Se presentes os crc. Mario
Mattos, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Duque de Mesquita, Go-
mes Pereira, Euzebio de Britto,
Gomes Freire, Elpidio Cannabrava,
Adolphe Vianfla. Ignacio BarrO-
so, Miguel Baptiste, Viviano Cal-
das, Ignacio Murta, Paulo Meni-
cucci, Pedro Lahcrfle, Cordovil
Pinto Coelho, Agenor Alves, Edel-
berth Lellis, Antonio Junqfleira,
José Christiaflo, Cicero de Castro
Filho, Rubens CamPOS i-iOF
de Rezende. Eranciseo Lesca. Aris-
tides Coimbra Brnr11b0 ViHr
luriCO Dutra, Lean do Faria, João
Henrique, Lauro de Almeida, An-
inhal j\surn1gaP Tlobello Hov'a
Adelio Maciel, Ribeiro da Luz,
Mello Franco e Martins Prates.

Abre-se a sess0.
Lida a acta da antecedeflte, é

mesma cern debate approvada.

0 sr. 1 .0 secrCtU'YiO lê 0 segUin
te: EXPEDIENTE

Of ficios

ada e Alfredo Sd_para o qua-
ienniO de 19261930. - Intei-

Ida.Do mesmo senhor, communiCa
o ter subido a sanccäo sob n.
71 o projecto a. 88, sobre appro-

Ma
'o de contas do exercicio de

925. _IdentiCo despacho.
Do sr. Secretarl o do Interior,

companhado de urna mensagem
m que o sr. Presidente do Estado
mlicita a votacào do verba Para
pagamento dos addiciofle 5 da lei
. 425, do 1906, an director do

grupO escolar de ManhUa55, sr.
Manoel José do Carmo.

Do mesmo senhor, acompanhado
eualrnente de nina mensagem, em
que o sr. Presidente do Estado
subrnette a approVacãod o Con-
gressO Mineiro o laudo arbitral
na questão de unites entre os mu-
niciPio5 de Carmo do paranahyba
o Rio paranahyba e, bern assim,
outre 05 rnuniCiPiOS de PassOs e
Jacuhy.A' comrnissao de Cama-
ras MuniciPaes.

Do sr. 1 . 0 secretario do Senado
cia Bahia, agradeCend o a cornmUni
cacao que so Ihe fez cia installa-
çäo da actual sessao legislativa e
constituic o da Mesa da Camara.
.-Inteirada.

Do sr. 1.' secretario do Senado,
trazendo ao conhecimento decta
Camara ter o sr. presidente cia-
quella outra Casa convocado o
Congresso Para amanhã, 7 do cor-
rente, as 14 horas, afum de dar
posse de Pres.ideflte e Vice-Presi
dente do Estado ans exmos. src
drs. Antonio Carlos RibeirO de An-

Requerimeflto

0 sr. RibeirO cia Luz ìê e pac-
sa a Mesa urn requermmentt o do sr.
Clovis de Andrade Ribeiro, colle-
ctor estadual em Cambuquira, so-
licitando a decretacão de unia id
auctoriZa1 0 o governo a ihe resti-
tuir a importancia de 8:979600,
roubada da respectiva collectoria
e recoihida pelo mesmo aos cofres
do Estado. -A' cornmissb.0 de Or-

çameflto. 	 -
Apresefltacao do par000res dos

ComlniSSdes

0 sr. IgnccciO Murta, pela corn-
missao de Redaccào, apresenta e
pede, sendo •concedida, dispCnsa
das formalidades reginientae s Pa

-ra a discussão na presente sessdO
dos seguifltes 	 -
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Parecer e redaccdo final do pro-	 Gratificacão addicional de 10 010jecto fl. 90	 Jda lei 425 -p 190 	 oo1. I
major 780$000, 5 capitães 660$000(9. legisiatura) 	 e I segundo tenente a 480$000,

A commissão do Redacçao das 4:560$000. Somnia. 807:300$000.
Leis, a que foj presente o proie- 	 2) Pracas de pret:
cto n. 90, tendo delle destacado 	 6 sargentos ajudantes a ......
arts. 4.° e 5•0, conforme deliberaçao 1:152000, 6:912000.
da Camara, é de parecer quo aos 	 59 primeiros sargentos a.....
demais se dê a seguinte redacçdo 1:008$000, 59:472$000.
final de accordo corn o vencido em 	 142 segundos sargentos a.....3•o discussão: 	 864000, 122:688$000.

0 Congresso Legislativo do Es- 	 153 terceiros sargentos a .....
tado de Minas Geraes decreta: 	 720$000, 97:200$000.

Art. 1.° A Forca Publica do Es- 	 132 cabos a 720000.........
tado de Minas Geraes Para o exer- 224:640$000.
cicio de 1927, compor-se-á do 4.000 	 274 anspessadas a 720$000,...
hornens, assim distribuidos: 	 197:280$000.

Commando Geral; 	 91 soldados signaleiros a......
Serviço do Saude; 	 648$000, 58:968$000.
Seis batalhöes do infantaria; 	 20 musicos de 1.0 classe, a....
Urn esquadrao do cavallaria; 	 120$000, 14:400$000.
Uma companhia escola; 	 20 musicos do 2.0 classe, a....
Uma companhia de sapadores 648$000, 12:960$000.

bornbeiros; 	 20 musicos do 3.1 classe a.....
Dois pelotöes de metraihadoras. 576$000, 11:520$000.
Art. 2.° Para a manutençcio da 2.787 soldados a 540$000......

Força Publica fica o Poder Exe. 1.504:980$000. Somrna...........
cutivo auctorizado a despender no 2.311:020000.
referido exercicio a importancia 	 3) Pessoal contractado:do 7.985:840$000, de accordo corn 	 Professor do musica (do 5. 0 ba-a tabeila annoxa n. 1. 	 talhão), 3:600$000.

Art. 3•0 A composiçao do Corn- Veterinarjo do osquadrdo de ca-
mando Geral, do Serviço do Saude vailaria, 1:800$000. Somma.......
o das unidades da tropa, obedece- 5:400$000.
rá ao quadro n. 2 e seus effecti- 	 4) Etapas:vos podorcio ser elevados em caso 	 do 4000 para 342 inferiores, dede rnobihzaçao. 	

2$500 Para 312 cabos, do 4500
Art. 4.° Revogam-se as disposi- Para 20 musicos do 1. classe, degoes em Contrario 	 4000 Para 20 music os do 2 . 0 clas-Sala das CornniissSes, 6 do se- Se, do 3-$500 Para 20 musicos do

tembro de 1926. -Ignacio Murta 3. classe, de 2000 Para 274 aus--Adelio Maciel. 	
possadas, 91 soldados signaleirosA) Pesscal 	 e 2.787 soldados, 3.129:120000.

1) Pessoal titulado: 	 5. Gratificaçoes a 3.000 pracas
8 tenentes -coronejs a ........ roengajadas a 200, 219:000$000.10:800$000, 86:400$000 	 6. Ajuda do custo a officiaos em
8 majores a 7:800$000 ........ .diligencia, 5:000$000. Somrna:...

62:400$000. 	 6.476:840$000.
34 capitdes a 6:600$000 	 B) Material:224:400000 	 1. Fardanieno Para 3.866 pra-
37 primoiros tonentes a .......ças, 700:000OOo.

5:400$000, 199:800000 	 2. Calçado para 3.866 praças,47 sogundos tonontes a .........280:0008000.4 :800000,4 :800Oo, 225:600$000 	 3. Compra e concerto de ar-Director do musica, 4:140$000 marnento, 20:000$000.



Art. 1.0 Fica o governo aucto
rizado a reformar o regularnento
da fiscalizaçao das rendas do Es-
tado, podendo augmentar o nume-
ro de fiscaes necessarios ao respe-
ctivo serviço.

Art. 2.° Revogarn-se as disposi-
çes em contrario.

Saa das Commissöes, 6 de se-
tembro de 1926. —Ignacio Murta.
—Adelio Maciel.

Ficam sobre a mesa para occa-
sião opportuna.

0 Sr. Jodo Henrique, pela corn-
missdo de Orqamento, lê e manda
a Mesa os seguintes:

Pctrecer n. 177
(9.' legislatura)

A commissão de Orcamento e
Contas a que foi pcsente o reqiie-.
rimento do juiz municipal do ter-
mo do Oliveira, bacharel Eurico
da Trindade, é do parecer o re-
quer que sobre o assumpto do
mesmo sejam pedidas informaçöes
no govorno.

Sala das Comrnissöes, 6 de Se-
tembro do 1926. —Jão Henrique.
Ledo de Faria. - Ribeiro da Luz.
—Antonio Augusto Junqueira.

Parecer n. 178
(9.' legislatura)

A commsisão de Orcamento o
Contas a quo foi presente o requ -
rimento da Escola Agricola de. La-
vras, solicitando augmento de sub-
vencS.o annual do 10:000.$000, on
reducção do numero de doz matri-
culas gratuitas, d do parecer e re-
quer soja o govorno ouvido a ros-
peito.

Sala das Commissöes, 6 de so-
tembro de 1926. —Jão Henrique.
Ledo do Faria. - Ribeiro da Luz.
—Antonio Augusto Junqueira.

Parecer n. 179
(9.' legislacura)

A commissão do Orcamento e
Ccntas a quo foi presente o reque-
rimento do sr. Luiz Carlos Pe-

res, escrivão do ' crime dà comaréa
do Vicosa, solicitando o pagarnen-
to do custas a que se julga corn
direito, é do parecer o requer seja
o mesmo indeferido, "ox-vi" do dis-
posto no art. 178, § 10, n. VI, do
Codigo Civil.

Sala das Commissöes, 6 de Se-
tembro do 1926.—João Henrique
Ledo de Faria. - Riboiro da Luz.
—Antonio Augusto Junqueira. -
A imPrimir-so.

0 Sr. Paulo Menicucci, pela corn-
rnissão do Agricultura e Industria
aprosenta 0 soguinte:

Parecer para 2.' discussdo sobre
o projecto a. 91
(90 legisiatura)

A cornmissão de Agricultura e
Industria, a que foi prosento o
projecto n. 91, já approvado em
1.' discussão, examinando-o atten,
tamente, analysando-o sob o pon-
to de vista scientifico, auscultan-
do-ihe o ponsamento que muito de
perto fala aos interesses do povo
mineiro, o recebeu corn a maior
satisfacçäo e o estudou corn o
major carinho, certa quo está de
quo, si elle ndo vem do prompto
resolver o magno problema da
prophylaxia das molestias opide-
micas quo atacam Os animaes, pe.
lo inenos é urn toque do alarme que
vae soar aos ouvidos dos poderes
do Estado, avivando-ihes na rnon
to a necessidade do so cuidar corn
mais devotamento das causas ver-
dadeiramente nacionaes. Está no
conhocimento do todos e os mais
antigos dos nossos agricultores
ainda se recordam qual a porcen-
tagem de morte pelo carbunculo,
quo, no nosso paiz e no extrangei-
ro, dissimava o gado vaccurn. Pre-
juizos enormes annualmente se ye-
rificavam 0 OS criadores se viam
na dura contingencia de abando.
nar a exploração da industria de-
rivada da pecuaria urna vez que
se não oncontrase urn remedio -
que viosse salval-a da morte im -
minente. As cousas estavarn neste'
pe' quando o genio do Pasteur nos
vein mostrar o caminho corn a in-

562	 563

4. Compra de munigdo 	 de Santa Barbara, de 8 de janel-
10:000$000 	 ro de 1926 a 31 do desembro •de

5. Compra e concerto de equipa- 1927, a importancia do 367865; a
mento, 5:000$000 	 Leandro Gomes da Silva Werneck,

6. Forragem, ferragem e trata- professor em S. Caetano do Cho-
mento dos animaes e forragem potó, municipio de Alto Rio Doce,
para os dos officiaes montados, 	 de 6 de agosto de 1920 a 31 de
140:000000 	 dezembro de 1927, a importancia

7. Remonta dos animaes do es- do 1:268025; a d. Maria Carlota
quadrão e dos officiaes montados, Rios, professora aposentada de
30:000$000. 	 Mattosinhos, municipio de S. João

8. Objectos de expediente.......d'El-Rei, de 16 de dezembro de
40:000000. 	 1922 a 13 de junho de 1925, a im-

9. Conservacão e limpeza dos portancia de 59546; ao dr. João
quarteis, 30:000$000. 	 Baptista Ferreira Velloso, profes-

10. Illuminacão e servico tele- sor da Escola de Pharmacia de
phonico dos quarteis dos batalhöes, Ouro Preto, de 4 do outubro de
10:000000 	 1923 a 31 de dezembro de 1927,

11. Enterramento, 9:000000 	 a importancia de 2:7 24$980 ; a d.
12. Aquartellamento. ......... .Anna Candida de Paiva Reis, pro-

184:000000 	 fessora do grupo escolar de Ma-
13. Conservacão da linha de ti- chado, de 19 de dezembro de 1920

ro, 1:000000 a 31 de dezembro de 1927, a im-
1 14. Auxilio ao Hospital Militar, portancia de 1:750733; a Ame-

20:000000 	 rico José Goncalves, porteiro da
15. Seccão de bombeiros, mate- Delegacia do Thesouro de Minas

rial e remonta, 30:000$000. Som- Geraes, de 2 de outubro de 1925
ma-1.509:000000. Total ........ ...a 31 de dezembro de 1927, a im-
7:985 840$000. 	 portancia de 9 43$834 ; a Antonio

Nelson de Moura, director do gru-
Parecer e redaccdo final do pro-	 0 escolar de Indayá, desde 6 de

	

jecto a. 101

	

	 julho de 1925 a 31 de dezembro
de 1927, a importancia de.......

(Resultante do art. 4•0, do proje- 984500.

	

cto n. 90) 	 Art. 2.° Revogam-se as disposi-
(9.' legislatura) 	 çöes em contrario.

A commissão de Redaccão, a
que foi presente o projocto n. 90,
em vista do requerimento de des-
taque approvado pela Camara, é
de parecer que ao art. 40, do mes-
mo projecto, se dé a seguinte re-
daccSo final:

0 Congresso Legislative do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1 .0 Fica o governo auctori-
zado a abrir o necossario credito
para pagar o addicional de 10 00,
da lei n. 425, de 17 de agosto de
1906, a que tern direito: a d. Ma-
ria Pià de Oliveira, professora em
Itarnarandyba, de 18 de junho de
1924 a 31 de dezembro de 1927, a
importancia de 721380; a d. Ma-
ria Cándidã da Conceicão, profes-
sora em Cattas Altas, municipio

Sala das Comrnissöes, 6 de se-
tembro de 1926. —Ignacio Murta.
—Adelio Macid.

PARECER E REDACcAO FI-
NAL DO PROJECTO N. 102

(Result ante do art. 50, do pro jecto
a. 90)

(9.' legislatura)
A comrnissão de Redaccão das

Leis, a que foi presente o proje-
cto a. 90, em vista do requerimen-
to de destaque approvado pela Ca-
mara, é do parecer que se dê
no art. 50 do rnesmo projecto a
seguinte redacçäo final:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:



vastos conhecimentos propedeutj
cos e literarios.

Procura o art. 2.°, sr. president, 	 -
normaliz-ar uma situacão de facto. 	 Redacçoes finces

Assim é que emquanto tiver 	 Lidas e submettjdas a discussao,occupante a extincta Sub-Directo 	 successivamente, são sern debatena de Fiscalizacao, existirá a Sub- approvadas as redacçOes 
finaesDirectorja da Receita. 	

dos projectos n. 90 (Força Publj -Por isso mesmo não 6 razoavel I Ca), n. 101 (credito Dara paga-
que o sub-director não tenha a men-to de addicionaes), e n. 102
attnibulcao de substjtujr, cm seus (refornia do regulaineflo de fisca-impedjinentos e ausencjas, o dire- lizaç
etor. 	 ao de rendas) que vão ser en-

- viados ao Senado.
vo 	 art.2eo0 	 2.0 PARTE DA ORDEM DO constante do
reta onus para o Estado não pre-2.0 

dscussdo do pro jecto • 97tere direitos e nem altera em Tio espiritci, da lei, vigorando, tao 	 E' annunciada a 2. discussao,
somente emouanto existir o Cargo por artigos, do projecto n. 97de sab-jjrector 	 doando a Associaçao de S. Vicen-

Vein, esse artigo, supprir, ape. te de Paulo, de Monte Alegre, o
nas, uma lacuna, que Se encontra veiho edifiClo da cadeta pubhca.
no art. 19 do dec. n. 6.442. 	 Em discussao o art. 1.0.(Muito bern!) 	

SR. IGNACIO BARROSO:Vem a Mesa, 6 lido, apoiado e ----Pedi a palavra. sr
. presidente,vae a imprimjr-se oseguinte: 	 ara ter a honra de apreseritar ao

projecto ii. 97 a seguinte ernenda
(16)

"Ao projecto n. 97, accrescen-
te-se:

Art.... Fica egualmente doado
I municjpaljdacje de Guanhães o
antigo predjo onde funccionava o
grupo coiar, na rua do Areião,
pertencente ao Estado, corn o ter
reno qie o cerca."

Sr. presiclente, iustificando, em
rapidas palavras, a emenda que
apresento, direi a Camara dos srs.
Deputados que a medida proposta
em nada virá onerar os cofres do
Estado.

0 predio em questão pertenceu
ao municipio, tendo sido por este
doado ao Estado em 1913, corn o
fini de no mesmo ser installado o
grupo escolar daquella prospera
cidade, o que, de facto, se deu.

Trata-se de urn edifiejo colloca-
do em rua afastada do centro da
cidade, edificjo que eu conheço, já
bastante velho e quasi mesmo que
em completa ruina. Temendo o di-
rector do grupo escolar que elle
ruisse, causando ate a morte do
corpo docente e discente, arrendou
uma Casa, em rua central, passan-

setembro do 1926. — Aristide
Coimbra.

Pro jectr, n. 103

(90 legislatura)
0 Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geracs decreta;
Art. L° Ficam cquipara 5 osvencjeientos do preparador doeLaboratorios de Physica e Chimj

n-a e Histoi-ja Natural, da Escola
Normal Modelo de Bello Horizonte,aos do funcc jonajo de egual cato-goria do Externato do GyrnnasjoMineiro,

Art. 2.° las a11en 5 e nos ito.pedimentos, o director da Recejta
ser6, substjtujdo pelo sub-director
da extjncta Directt,rja de Receita,
emquanto aquelle Cargo não se va
gar, não Ihe cabendo, porém,
a obrigacao de chefiar secção al-go ma.

Paragrapho unic,. Na falta ou
ausencma do sub-director, será odirector subst jtujdo pelo chefe de
seccão que for designado pelo Se-
cretanjo das Finangas.

Art. 3•0 R evogams as disposj..cOes em Cofltranjo
Sala das SessOcs da Camara dos

Deputados, Bello Horizonte, 6 de
A. C.-36
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stituição da doutrina microbiana. ci
Surgiu a immUniZacO e como por j
encanto a molestia desappareceU.

Oxalá pudessemos encontrar re-
cursos prophylacticos como esse
para todas as molestas epidemicas
e endemicas e poderiamos abaste-
cer o mundo iriteiro de rebanhos
para o consumo de carnes e dos
multiplos e variados productos de-
correntes da industria pastoril.

Dada a natureza do noso solo
e as condicöes de aaa vegetacãO,
a actividade commercial e indus-
trial do povo mineiro so póde en-
contrar a sua maior fonte de ri-
queza na industria pastoril.

Causa pena o vere a mortan-
dade que anno ap(ie anno vein
acabrunhando a iniolativa do f a-
zendeiro, causando UTande retar-
damento na marcha do progresso
de Minas. Ahi estão a febre aph-
tosa, a pneumo-enterite dos bezer-
roe e outras endernis a desafia-
rem a- argucia do mtkrobiologista
e a despovoarem os tossos campoS.
Ate hoje, apesar de todas as ten-
tativas ainda se não poude encon-
trar uma vaccina efficaz para
estas molestias. Enretanto, não
quer isto dizer que devamos cru
zar os bracos, numa indifferenca
revoltante, a espera do meio que
o laboratoriO scientifico, cedo ou
tarde, floe ha de fornecer. As con-
quistas da hygiene so multiplas
e variadas, e, gracas a essas me-
didas, temos conseguido evitar que
muitoS males se propaguem corn
a rapidez vertiginosa do relampa-
go, levando a destruiGão e a morte
por toda parte.

Verdade é que não possuimOs o
apparelhamento necessario para
que todos os recursos prophylacti-
cos tendentes a evitar a propaga-
cão das molestias contagiosas do
gado poseam ser postos em pratica,
nias, - isto não impede que desde
já façamos algo de util e pro-
veitoso.

0 projecto n. 91, elaborado por
mo de mestre, merece franco
apoio da CornmissãO, não 56 por-
ue neile se acham consubstaflcia

das medidas de alto valor pratico

orno tambem porque vem, como
6, foi dito, interessar no assum-
to os poderes estaduaes e muni-
ipaeS.

Assim pensando, a commissãO
le Agricultura e Industria 6 de
Darecer que o projecto entre em se-
unda discussão e seja approvado.
Sala this Commissöes, 6 de se-

Lembro de 1926. —Paulo Menicuc-
ei, relator. —Gomes Pereira.
Miguel Baptista. - A imprirnir-
Se.

AprescntacdO de pro jcctos
0 SR. ARISTIDES COIMBRA:

—Sr. presidente, solicitei a pala-
vra para ter a honra de submetter
6. consideracãO da Camara o se-
guinte projecto (16).

Visa o art. 1 .0 do projecto, que
ora submettido a attencão dos meus
collegas, não so praticar urn acto
de equidade, dando remuneracão
egual a funccionariO quo exerce
furicção perfeitamente equivalen-
te, embora em outro Instituto do
Estado, corno tambem reparar unia
injustica.

E' evidente, neste particular,
quo uma funccão que requer co-
nhecimentoS scientificos especiali-
zados, corno a de preparador do

laboratoriOs, tenha remuneracão
superior e não inferior a de por-
teiro e do continuo e egual a de
servente do mesmo Instituto, cprno
no caso vertente.

Ha tres annos vem exercendo,
corn inexcedivel zelo e competen-
cia, o -referido cargo, a senhorinh9
Maria José Amador Alvares da
Silva, diplomada em pharmacia,
descendente da tradiccional e ii-
lustre familia mineira Alvares da
Silva, sendo filha do saucloso des-
embargador Amador Aivares da
Silva, urn dos luminares da rnagis-
tratura mineira, que teve assento
no mais alto Tribunal do Estado.

Bastaria sO, de si, para justifi-
car a .inedida de justica exarada
no art. 1.0, dzer que o docurnentc
que acoropanha a representacdo
está firmado por Arduino Bolivar,
doutor e doutissirno, personalidade
de inconfundivel inteireza moral,
dotado, sabidamente, dos mais
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do na mesma a funccionarem as cli
aulas do grupo. 	 ti

Ora, ci esse predio já pertenceU,
como disse, ao municipio, justo
que do novo retorne a propriedade
do mesmo, uma vez quo o Estado el
delle no mais precisa para cousa r
alguma, ao passo que a Camara d
Municipal de Guanhães poderá
para elle transferir (feitos os re- d
paros e as adaptacdes necessarias)
I mercado publico, actualmente si- C

tuado no coraçdo da cidade, em
logar que mui to mais apropriado
seria a outros edificios, corno gru-

O escolar, casa da Ca am et.
ii eroado pul lico IiarA muito

meihor installado no local d'aqicI-
le predio, dada a sitoação do mes-
oto em rua afastch do eeo.tro,
onde podcri.c cer facilmente ado-
ptadas todas as regras estabeleci-
das pela hygiene para o funceio-
riamonto de urn estabe1eCi]nefl0
desse gcnoo.

Dadas estas exp1icaces, sr. pre-
sidente, direi a v. exc. quo me
sinto profundamente desvanecidO
e honrado por ter sido por alguns

collegas, aos quaes tambem se havia
dirigido a municipalidade do Gua-
nhães, por ter sido eu por s. s.
excs. escoihido pam ser aquelle
que deveria vir pleitear essa medi-
da perante a Camara dos Srs. Do-
putados.

ilonro-me corn isso; e pugnando
per uma pretençaO tao justa, eu
nào P0550 deixar de evocar e re-
viver aqui a figura de urn dos
flossos homens publicos do grande
relevo que, infelizmente, já nos
foi arrebatado pela orte_–digno
filho de Guanhäes, por cujo pro-
gresso sempre se bateu, assim co-
mo pela prosperidade da zona nor-

- déste mineira e polo engrandeci-
mento de todo o Estado, occupando
corn brilhantiSrno uma cadeira nes-
ta Casa e mais tarde fazendo par-
te da Camara Alta do nosso Par-
lamento, e conceituado membro da
CommissaO Executiva do P. R. M..

Refiro-me, senhores, ao rneu par,
ticular amigo, de saudosa memo-
na, o senador Getulio de Carvalho.
Perdeu GuanhãeS esse seu fliho

lecto e esse seu digno represCi1
nte no CongresSo Mineiro..
o sr. Francisco Lessa: —V
c. o substitue perfeitarnento.
o sr. Ignacio BarrOSo.

o me desvafleco e me sinto hon
ado, repito, por ter sido escoihi-
o para vir aqui pleitear urna can
a que diz respeito aos interesses
aquella prospera cidade nrineira.
Teniniflando, sr . Presidente,

onto corn o apoio (le toda a Ca-
nara em favor da emenda quo
Lpresento e que, palliddrnente.
VozeS: _Bri1hafltemt0 (apoia-

Los geraes).
0 sr. Ignacio BarroSO—

rocurei justificar. (Muito bern;
nsuito bern !)

Vem a Mesa, d lida e estando
spoiada pelo numero do assignatu-
ras, entra em discussaO conjullta
eiente corn o artigO 1 . 0 a seguinte

Fmendct
Ao projecto n. 97, accresCeflte

se:
Fica egualmente doado a muni-

cipalidade de Guanhaes o antigO
predio onde funccioflaVa o grupo
escolar, na rua do Areão, pe:tefl-
cente ao Estado, corn o terreno quo
O cerCa.

Sala das sessöes, 6 de setembro
de 1926. - Ignacio BarrosO- -
Gornes Pereira. - Elpidio Canna-
brava. - Duque de Mesquite.. -
Ignacio Murta.. Edelberto do
Lellis. - Euler Coelho.

Sem mais debate é a discussãO
encerrada, condo approvados pro-
jecto e emenda.

0 art. 2 . 0 é approvado cern dis-
cussao. - A' cornmissãO de Orca-
mento.

1." discussdo do pro jecto Pi. 99

Finalmente, dispensada a leitu-
ra, a requerimento do sr. Ignacio
Murta, é subrnettidO a 1. 1 discus-
são e sem debate approvado o pro-
jecto ii. 99, sobre creditos, clue
vae a comrnissäO de OrcamentO.

Nada mais havendo quo tratar,
o sr. Presidente, em vista da corn-
municacão do Senado, de haver
sido convocado o Congresso para

amanhã, as 14 horas, êonvida os Claudemiro Ferreira, Argemiro de
srs. deputados para comparece Rezende, Duque de Mesquita, Olyn-
rem urna hora antes da designada, tho Martins, Gomes Pereira, Eu-
afim de se proceder ao sorteio da zebio de ]3ritto, Gornes Freire, El-
commissão quo tern de receber os pidio Canabrava, Adoipho Vian..
srs. Presidente e Vice-Presjdente na, Ferreira Pires, Ignacio Barro-
do Estado, que deveräo tomar poe- so, Celso Machado, Miguel Baptis-
se dos refericlos cargos. 	 ta, Lauro de Almeida, Flavio dos

Para a sessão seguinte o sr. Santos, Viviano Caldas, IgnacioPresidente dá a seguinte : 	 Murta, Paulo Meniniwi
Mattes, Pedro Laborne, Cordovil
Pinto Coelho, Agenor Alves, Edel-
berto Lellis, Alonso Marques, An-
tonio Junqueira, José Christiano,
Cicero de Castro Filho, Rubens
Campos, Domingos de Rezende,
João Beraldo, Francisco Lessa,
Aristides Coimbra, Eurico Dutra,
Ledo de Faria, João Henrique,
Bernardino Vieima, Annibal As-
sumpcão, Martins- Prates, Rebello
Horta, Adeijo Macid, Ribeiro da
Luz, Mello Franco, Agenox Ca-
nedo, Odilori Braga e Pedro Du-
tra.

Abre-se a Sessão.
0 sr. Presidente diz que, na

fórnia do art. 16, do Regimento
Commum, vac se proceder ao sor-
teio da commissão que tern do re-
ceber os exmos. srs. dms. Antonio
Caries Ribeiro do Andmada e Al-
fredo Si, eleitos Presidente e Vi-
ce-Presidente para o quatriennio a
so iniciar hoje.

Para essa commjssão são sorta-
dos os srs. : senadores Pericles de
Mendonça, e Alfredo Catao; depu-
tados Camille Chaves, Elpidio
Cannabrava e Duque de Mesquita.

Suspendese a sessä0 ate que se
annuncie a chegada dos ernpos-
sandos.

A's quatroze horas chegam no
odificio do Congresso aquelles se-
nhores, polo qu ° Sr. Presidente
convida a commissão a cumpnir o
seu dever.

Introduzidos no recinto corn as
formalidades regimentaes tomam
assento a direita do sr. Presiden-
te o sr. dr. Antonio Carlos Ri-
beiro de Andrada e a esquerda, o
cm. dr. Alfredo Sá.

0 Sr. Presidente, levantandose
no cjue é acompanhado de todos os

ORDEM DO DIA
Primeira pafle

Ate 1 hora da tarde
Leitura e approvacão da acta.
Expediente.

Ate 2 horns da tarde:
Apresentaçao de pareceres d

comrnissdes.
Apresentacao de projectos, requerimentos, indicaçoes, interpe]

laçöes e moçes.
DiscussAo de requerimentos, in

dicacdes, interpeliacoes e rnoçöes
Approvacão de redaccöes finaes

Segundo. parte
Ate 4 horas da tardel

1. discussão do projecto n. 100,
eitabelecencjo a dotacão annual dE
dez contos de réis a Academia Mi.
neira de Lotras.

Levanta-se a sessão.

ACTA DA SESSAO SOLEMNE,
REALIZADA AOS 7 DE SE-
TEMBRO DE 1929

Presideneja do sr. Diogo do Vas-
concellos

(Pres jdente do Senado)
A's 13 11/2 horas feita a chama-

da, acham-se presentes Is srs.:
Diogo de Vasconcellos, Euler Coe-
lho, Olympjo Mourão, Gabriel San-
tos, J. Montandon, Pericles do
Mendonça, Levindo Coelho, Xa-
vier Rolim, Passos Main, Couto e
Silva, Alfredo Baeta, Alfredo Ca-
tao, Simão da Cunha, Valladares
Ribeiro, Vieima Marques, Modesti-
no Goncalvos, Morejra da Rocha,
Olegarjo Macid, Alfredo Sá, Al-
yes do Lenios, Riboiro de Oliveira,
Enéas Camera, Camillo Chaves,
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resenteS declata que esses senho-
res vS.o prestar 0 coniprOmisso pa-
ra Os cargos de Presidente e Vice-
presidente do Estado.

Prestado esse compromiSSo e ju-
rameritO, o sr. 1 . 0 Secretario pro-
cede a leitura do termo, que é Ian-
çado em livros propriO e assigna-
do pelos empossados e pela Mesa.

0 sr. Presidente, em voz alta,
declara 'empossad08 nos cargos
de Presidente e Vice_President c do
Estado os senhores drs. Antonio
Carlos Rib eiro de Andrada e Al-
fredo Sd".

Finda a cerimonia é convidada
a commiSSãO a cumprir o seu de-
ver, sendo Os referidos senhores
acompanhado s ate a porta prin-
cipal do edificio, darido-se per fin-
dos os trabalhos.

Finalmente, iia fórma do Regi-
mento, é lida e approvada a pre-
sente acta.

Levanta-Se a sessão.

23 0 SESSAO ORDINARIA, AOS
8 DE SETEMBRO DE 1926

Horta, Adelie Made1 e Mello Fran-
Co.

Abre-Se a sesco.
Lida a acta da antecedent e , é a

mesma scm debate approvada.
Nã() ha materia de expediente so-

bre a mesa.
A present ci çao de pareee?'es das

commiSSoes
o sr. Rib eiro dcc Luz, pela corn-

missão do Orc.ameflto e Contad.
apreSenta 0 segUiflte

Parecer n. 180
(9•0 legislatUra)

A comrniSsãO de Orcarnento e
Contas, tendo em vista a peca pro-
tocollada sob n. 582, é de parecer
o quer que a respeito s.ejafll soli-
citadas inforrnacdes ao governo.

Sala das CornmiSSbeS, 8 do setem-
bro do 1926. - Ribeiro da Luz-
- Antonio Augusto Junqueira.
- Ledo de Faria.

A. imprilnir-Se.
Não ha projectoS, requeri-

mentos, indicacbes interpellacoes
e moçbes a serem apresentados.
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Presidencia do sr. Mario Mat-
tos, vice_presidente.
SUMMARIO: —1." parte, - Cha-

mada. - Acta. - Apresenta
ção de parecer. - DiscUSSä0
de requerifl)efltos. - 2 . 0 parte.
- 1 . 0 discUSSb.O do project) n.
100. - Ordem do dia.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-Se presenteS os srs. Mario
Mattos, Claudemiro Ferreira, Ri-
beiro da Luz, Duque de MesqUita,
FuzebiO do Britto, Gornes Freirc,
Adoipho Vianna, Ignacio BarrosO,
Miguel Baptista, Viviano Caldas,
Ignacio Murta, Paulo MenicuCCi,
Pedro Laborne, Cordovil Pinto
Coelho, Agenor Alves, Edelberto
Louis, Agenor Canedo, Antonio
Junqueira, José ChritiaflO, Cicero
dc Castro Fi3O, i3,908 de Re-
zende, João Beraldo, Enrico Dnt,
Francisco Lessa, Aristides Coim-
bra, Ledo ide Faria, Pedro Dutra.
Lauro de Almeida, Bernardino Vi-
cira, Annibal AssumPcão, Rcbe11O

DiscuSSdO de requerimentos

ParecereS ns. 177, 178 e 179
Dispensadaa leitura, a requeri-

ntento do sr. Ignacio Murta, s.o
submetticlos a discusSão, succeSsi-
varnente, e scm debate approvados,
os pareceres ns. 177, 178 e 179,
assirn concebidos:

Pcirecer n. 177
A cornmisSão de OrcaicIeflto e

Contas, a que foi presente o reque-
rirnento do juiz municipal do ter-
mo de Oliveira, bachar1 EuricO
da Trindade, é de parec? e re-
quer crc sobre o assumpiO do mes-
ma sojam pedidas inforrnacOes ao
goVerno."

Parecer n. 178
"A cornmiSsão de Orcameflto e

Contas, a quo foi presente o re-
querimento da Escola Agricola do
Lavras, solicitando augmefltO do
subvencäo annual do 10:000000,

ou reducqão do numero de dez ma
triculas gratuitas, é de parecer
requer seja o governo ouvido
respeito.

Parecer n. 179
"A commissão de Orcamento

Contas, a que foi presente o reque
rimento do Sr. Luiz Carlos Pares
escrivão do crime da comarca d
Vicosa, solicitando o pagarnento d
custas a que se julga corn direito
é do parecer e requer seja o mosinc
indeferido, ex-vi do disposto no art
178. paragrapho 10, n. VI, do Co.
digo Civil."

Os dois prirneiros vão ser rernet-
idos ao governo; o ultimo vae set

archivado.

2.0 PARTE DA ORDEM DO DIA
1.0 diseosdo do projecto n. lOU

Dispensada egualmicnte a leitura
a requerimento do Sr. Ignacio
Murta, d submottido a 1.0 discus-
são e scm debate approvado o pro-
ecto n. 100, concedendo a dotaçao
annual de 10:000$000 a Acade-
mia Mineira de Letras. - A'
comrnissdo do Orcamento.

Nada mais havendo a tratar,' o
sr. presidente dá para amanhd, a
seguinte

ORDEM DO DIA

Prime ira part e
Ate 1 hora cia tarde:

Expediente.
Leitura o approvacão da acta.

Ate 2 horas da tarde:
Apresentacdo do pareceres do

Commissdes.
Apresentacao de projectos, e-r-

querimentos, indicaçdes, interpel-
lacdes e rnocdes.

Discussdo do requorimentos, in-
clicaçdes, interpellaqdes o moqöes.

Approvacao de redaccdes finaes.
Segunda parte

Ate 4 horas cia tarde:
1.0 discussão do projecto n. 103,

equiparando os vencimentos do pre-
paradox dos Laboratorios de Phy-

aica e Chimica da Escola Normal
Modelo do Bello Horizonte, aos do
funccionario do egual catco;oria
do Externato do Gymnasio Mmci-
ro e contendo outras providencias.

2 . discussão do projecto n. 91,
vedando a remocão de gado ata-
cado do febre aphtosa.

Levanta-se a sessão.

24.0 SESSAO ORDINARIA, AOS
9 DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do sr. Enéces Camerci.

SUMMARIO: 1.0 parte - Acta.
Chamada. - Expediente. Re-
quorimento. Ropresentaçao. -
Apresontaçao de parecoros. -
Apresentaqão de projoctos. Dis-
curso do sr. José Christjano.
- Discussdo de requerimonto.
Parecer n. 180. 2.0 parte. -
1. discussão do projecto n. 103.
- 2.0 do de n. 91. - Ordem
do cia.

Ao moio dia, feita a chamada,
acham-se presontes os srs. Enéas
Camera, Claudemirj Ferreira, Ca-
millo Chaves, Argemiro de Rezen-
de, Duque do Mesquita, Olyntho
Martins, Gomes Pereira, Euzebi
de Britto, Comes Freire, Adolph
Vianna, Ignacio Barroso, Cels
Machado, Miguel Baptista, Flavia
dos Santos, Viviano Caldas, Odi-
ion Braga, Ignacio Murta, Paulo
Menicucci, Mario Mattos, Pedro
Laborno, Cordovjl Pinto Coelho,
Agenor Alves, Edelberto Lellis,
Alonso Marques, Agenor Caned,
Antonio Junqueira, José Christia-
no, Cicero do Castro Filho, Ru-.
bens Campos, Domingos de Rezen-
de, João Beraldo, Francisco Lessa,
Aristides Coimbra, Enrico Dutra,
Leão de Faria, João Henrique,
Lauro de Almeida, Bernardino Vi.
oira, Annjbal Assumpçao, Martins
Prates, Adeljo Macid, Ribeiro da
Luz, Mello Franco e Pedro Dutra.

Abre-se a sesSo.
Lida a acta da antecedente é a

mesma scm debate approvada.
0 sr. 1.0 Secretario lé o seguin-

to; 	 ,	 -



A' cornrnjssdo de Redaccdo das
Leis, a que foi presente o pnojecto
n. 97, ji approvado em 2.' dis-
cuso, corn uma enunda, é de pa
recer que Ihe seja dada a seguin-
to redacçao para 3.' discussão:

0 Congresso Legislatjvo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica doado a Assocja-
cáo de S. Vicente de Paulo, de
Monte Alegre, afim de sen nelle
installado urn asylo, o edificio ye-
Iho da Cadeia Publica daquella ci-
dade, pertericente ao Estado.

Ant. 2.° Fica egualmee doa-cia ii munjcjpaljdado de Guanhães
• antigo pnedjo onde funccjonava
• grupo escolar, na nua do Anião,
corn 0 terneno que o cerca.

Ant. 3•0 Revogarnse as disposj
çáes em Contranjo

Sala das sessöes, 9 de setembrodo 1926. - Leão de Farja._Joo
Henrique. - Mario Mattos. -•
Ribejro da Luz.-_A irnprjnijr.se 	

o SR. JOSt CHRISTIANO:_.
Sr. Presidente, quo o consurno do
petroleo augmente de anno em an-
no - cousa é que ninguem igno-
ra, notando-se, diz a estatjstjca,
pequena diminujçao nos dispendjos
dos oleos pesados e lubrificantes,
devida a pequena reduccao nos
preços do carvão e a electrjfjca
cão das estradas de ferro. 0 an-
gmonto de produccao, dos doriva-
dos de petroleo desenvolvese n -turalmente, e de 1924 pana 1925,
diz-se, esse augmento tenia sido
de seis por cento - mas deve ha-
ven desproporcao entre o pequeno
augmento de produccão e a gran-

m;1l(, Chaves. - A. de Rezcnd2
Losta. - Adeijo Macjel. - A
Amprim jr-se

0 Sr. Jodo Henrique pela corn-
rniSsão de Orcamento e Contas
apresenta e requer, sendo concc:d-
cia, a inclusâc na orciern !o din dcarnanhé, sern prejujzo do impres
são, dos seguintes:

Parecer e redacçdo final para 3.'
discussdo do projecto n. 97

(9.' legislatura)

apresenta e pede, sendo concedida,
a inclusão na ordem do dia de
amanhã do seguinte:

Parecer para 2.' discussdo sabre o
projecto n. 70, de 1925

(9.' legislatura)
A commjssão de Camanas Mu-

nicipaes a que foi presente a pro-
jecto n. 70, de 1925, id approvado
em 1.' discussdo, é de parecer
que seja o mesmo submettjdo a2 . 0 e egualmente approvado.

Sala das commissOes, 9 de so-tembro do 1926. - Agonor Cane-
do. --- V. A. de Mello Franca.

Projecto a quo so ref ere o pccrecer
Supra

0 Congresso Legislatjvo do Es-
tado de Minas Gernes decreta:

Art. 1.° Os limites tnaqados no
n. 39, do art. 50, da lei n. 843,
do 7 de setembro de 1923, enten-
dam-se "sem prejuizo do districto
do S. José da Lagôa que conserva-
ra as divisas antigas como muni-
cipio de Antonio Dim."

Art. 2.° Revogam-se as dispo-
siçöes em contraria.

Sala das commissöes, 24 de agos-
to de 1926. - Agenor Canedo.
Lauro de Almejda. - Aristides
Coimbra. - A imprimir-se, para
ordom dos trabaihos.

Apresentaçao de pro jectos

Parecer para 2.' discussdo sobre I
a projecto i. 99	 I
(9.' legislatura)

A commjssão de Orcamento e
Contas, a quo foi presente o pro-
jecto n. 99, é de panecor e nequer
quo elle seja dado a 2.' discussão.

Sala das commissöes, 9 do so-tembro de 1926. - Jodo Henrique.
Leão de Farja - Antonio Au-
gusto Junqueina. - A imprirnjr
se, para ordern dos trabaihos.

0 sr. Agenoi- Canedo, pela corn-
nssão do Camaras Municipacs,
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del no sentido de ser solicitado do
sr. MinistrO da Viacão o prolon-
garnento da rêde telegraphica de
Uberaba a Fructal

considerando que a zona do Tn-
angulO Mineiro é incontCstaVel
mente ulna das maiS prosperaS do
Estado, pelo adeantaflleflto do seu
comrnercio e pela floreScencia de
sua industria;

considerando que esta zona tern
estado ate agora completamente
isclada cia Capital do Estado, já
pela inexistendia de vias de corn-
rnunicacãO directas, já pela de-
longa dahi provefliente das corn-
municacoes postaes;

considerando que este estado do
• coUSas traz conlO consequencia mm-

mediata o intercamblo commercial
entre o Tniangulo e S. Paulo, corn
prejUiZO sensivel para a economia

- de Minas;
considerando que devemos envi-

dar todos Os esforcos para extin-
guir de vez esse servilismo econo-

0 sr. Clccudemiro Ferreira 
pas- unico em que anda o Tniangulo

sa as mãos do sr. Presidente urna corn relacão a São Paulo;

	

representacão da Camara Munici- 	
considerarido, finalmente, que,

pal da Villa de Manga, pedindo não se comprehende que duas ci-mudanca da séde do districto de dades importantes e progressistas
ã	 jam .ainda ligadas por via telegra-
o de Inhu- coma Uberaba e Fructal não este-

aporé, para a povoac
mas - fazendo ver achar-se pen-dente de deliberacãO do Senado phica, em detnimento desta ultinia
niatenia identica que já transitoU e grande prejuizo para aquella, éde parecer e requer que a Mesa
nesta Camara, pede os bons offi- cia Camara se entenda directa-
cios da Mesa aiim de que essa re-
p.resentacão seja remettida áquefla mente corn o exmo. sr

. Ministro
Casa do CongressO. - Rernetta- da Viacão solicitando-ihe provi-

dencia no sentido do proseguimen-
so ao Senado. to da linha telegraphica con stante

da indicacão.
Sala das cornmissSeS, 9 de se-

tembro de 1926. - Euzeblo de
Britto, relator. - Aristides Co-
imbra. - José ChnistianO.

In.dicacãO n. 8, a que se refere o
parecer supra

Indicarnos que a Carnara dos Dc-
putados represente ao governo fe
deral sobre a neceasidade do pro-
longameflto da réde do TelegraPho
N acional da ci-dade cie Uberaba a
do Fructal.

Sala das Sess6es, 4 cia setcrnbcc
dc 1926. - Jo.o Henrique. -

EXPEDIEN T E,

ReqUerimento
Do sr. Armando Manso Vieira,

escrivão de paz e notas de Villa do
Areado, solicitando urn anno de Ii-
cenca para tratar de negocioS. -
A' commissàO de Peticöes.

Da Associacão Beneficente dos
Irniãos Artistas de Juiz de Fóra,
pedindo uma verba para auxilio
das despesas corn a construccãO
da respectiva séde social. - A'
commissãO de Orcamento.

Do sr. Hormindo Dipo Soares
de Oliveira, director do Instituto
Profissional de Muriahé pleitean-
do urna subvencão ao referido in-
stituto e obrigando-se, em retribui-
cáo, a admittir gratuitamente cer-
to numero de alumnos de grupo
escolares do Estado, determinado
a criterio do governo. - A' mes
ma comrnissao.

Represefltacao

Aprescfltacao de yareceres
cOnnnissOeS

o sr. Euzebio do Britto, pela
comrnissão de Obras Publicas e
ViacãO offerece o seguinte:

Parecer n. 181

(ci.' legislatura)
A commissão de Obras Publicas

e ViacãO a que foi affecta uma in-
dicacão apres.entada a Camara dos
Deputados pelos srs. deputados
João Hennique, Camillo Chaves;
A. de Rezende Costa e Adelio Ma-



sonão por em fóco a necessidade
imperiosa em que 1105 vernos do
nos transformarmos em produ-
ctores de petroleo, ainda que, nos
primeiros tempos, 0 consigamos a
custa do muito dinheiro, porque a
nossa inferionidade nesse particu-
lar é manifesta, o precisamos nos
libertar dessa tutela em que ns
encontramos, C Si, possuimos pe-
troleo, como e porque ndo arran-
cal-o ao nosso solo? Diz ainda o emi-
nente deputado do S. Paulo. "E o
gasto da gazolina, no decorrer das
grandes bataihas, attingiu ate do-
ze mil toncladas por dia. Foi tao
grande o seu auxilio na grande
guerra, que o ministro lord Cur-
zon disse o petroleo e os seus do-
rivados adquiniram uma importan-
cia enorme para defesa nacional e
flL) s€nia excusado affirmac quc
Lram as ondas de petroleo que
levaram os alliados a vi'tünia.

Em Minas Geraes, Sr. Presidon-
to, já o dispendio da gazolina vae
asstrnindo proporçöes realmente
rotaveis, e nào são apenas Os ye-
Ficilos para passageiros que estão
a exigir dia a dia maior quantida-
de do precioso liquido, mas prod-
samente Os auto-caminhöes, os ye-
hiculos que transportam mercado-
rias, pcis as estradas de aitorno-
veis rasgam-se ininterruptamente
o nas zonas agricolas do Sul, da
Matta, do Oéste - em todas as
zonas agnicolas, maxirnamente Ca-
feeiras, ja o carro de lxii foi bath-
do por completo, e o transporte de
mercadonias quer se trate da im-
portacão, quer da exportação, so
se opera, na estaçao da estrada de
ferro, ou da estaçao para as cida-
des e vice-versa, por meio de auto-
caminhöes, de vez quo ninguern to-
bra ma

'
s o carro de bois, devido

a sua niorosidade, e a sua nenhu-
ma efficiencia.

Si annualmente fizessemos a
contagem dos automoveis que Mi-
nas possue nos convenceriamos de
que 0 seu numero augmenta corn
incrivel rapidez e isso vern provar
que o dispendio de gazolina au-
gmentará na niesma proporcão.

Dentre os paizes productores de
petroleo destaca-se, em primeiro
piano, os Estados Unidos, que con-
correm corn setena o cinco por
cento do consumo mundial --corn
uma produccão que se estima em
setecentos e cincoenta e seis mi-
lhöes de barns. Muito dinheiro
gastou-se alli em sondagens see-
cas - antes que o liquido, on o
petroleo fosse encontrado, calcu-
lando-se quo nada menos de ses-
senta milhSes de dollares fossem
applicados. No entretanto, graças
a capacidade e a energia daquelle
povo a sua producção d hoje col-
lossal e constitue uma fonte de ni-
queza inestimavel.

Tambem a Inglaterra - segun-
do apprendemos no apreciavel tra-
balho do operoso deputado paulis-
ta não quer ficar atraz e explora
o precioso liquido nas regiöes pe-
troliferas de diversos paizes -
notadamente da Russia, Rumania,
Perd, Venesuela, e Egypto, etc.

"0 Mexico que começou em 1901
corn 1.600 metros cubicos - che-
gou, já em 1921, a trinta e urn mi-
lhöes de metros cubicos. Seguem -
Se:

o Sr. Ledo de Faria: - E'
dadeira a asserçâo de v. exc. Ndo
é o kerosene; é urn oleo muito Ii-
no, uma naphta que jorra constan-
temente, em grande quantidade no
tempo socco, diminuindo no tempo
das aguas. Ha dias de vasarem
dois litros.

o sr. Jose' Christiano: - Agra-
deco a v. exc. o auxilio quo me
traz. Que é mais, portanto, que os
poderes administrativos, os altos
poderes do Estado, concornam pa-
ra que estodos aprofundados e
completos se facam alli, pois, des-
ses estudos e duspendios, poderiam
advir resultados compensadores,
resultados magnificos, resultados
maravilhosos? E ainda que taes
resultados não pnirnassem pelo
exito, poder-se-ia deixar de tecer
encomios, 0 justos encomios, ao nos-
so patniotico governo? Não: a sua
actuacão senia sempre nobre e ale-
vantada, propugnando a grandeza
de Minas Geraes.

572
573

de augnWtlt0 de COflSU 	
pois Os	

SO dos
todos os paiseS do mundo - e o

utomoveis, os motore s de explO 	
seu disPendbo, gracas ao conforto

são dissemiflamse pele mundo da vida moderna, corn o 
U 

inteirO, 0tjginbsam 	
Calcula- motOres de explosaO, Os auto

s que a produCcäo de I roleo em os aeroPlanos, as machinas

1925 tt i
giU. no muillO. cento de voar, exige quantidade enorme

o cincoetta e dois milhSes .de to- do combustivel, que temos de ar-
neladas, verificando augmeflto rancar ao solo, quo temos de pro-

na 1,rodU
eã0 dos Estados lJnidos duzir e precisalTlos produzir, mes-

- alias o major consumidor - e 
nb a 

custa de sacrificbos immen-
tambem na da VenezUe, tendo sos, porque seriam - M objecti-
decresCido de quatro milhSes de vasSern -- sacrificboS ompensad0

toneladas a prodUCcão do Mexico. res.
Lemos alhures que na Russia, ape- 1á o disso o sr. deputaclo Fer-
sar de não se ter registradbo au- nando Costa que e tamnha a ap-
gmento de produccäo a exportac0 plicacãO do petroleO e seus derivt-

augmentou
, o que faz acreditar dos na vida de uma nação que sua

existenCia se constituC como ele-
que a quasi totalidade de petrOleO 	 cial do progressO. Ap-
produzido alli I oi exportada. Seri mento essen
possivel que o Soviet tenha res- parelhamon a situacãO do paiz que

to indispeflSav para

ingido o consumo do petrOleO, a guerra,
em contraPosicao ao augmento que não o produzir, 

Si se vir a bracos

e vae verificando nos demais pal- coYn urna lucta externa - seriainsustontavel. A guerra, diz Pache
zes do univerSo? Mas, passefliOS 	

-

adeante.

	

	
co e Silva, já citado pelo deputado
Fernando Costa, em

Em quatro do mez passado o sr. referencia ao
deputado Fernando Costa pro

du- petroleo, so serViU para realcar

ziu substancioso discurso na Ca- ainda ma'
s o valor do petroleo, sa-

mara dos Deputado s de Sao
 Pau- lienta10 as su incomparaveiS

lo, corn relacão ao petrobeo inques vantagens, tornando-o condicão es-
tionavelmente

 o probbema que nes- pecial para a victoria.

te rnomento absorve s attenc 	 dun, o transPOrte automovol teveSes 	
Na bataiha do Marne e de Ver-

do mundo inteirO, e que, no em- tanto, näo tern sido tratado corn a posicâO preponderante; nesta ul-
devida attencão em nosso pai 	

irnas. t, o movimento de ropas, mu-

Nota-Se no entretanto, actualrnefl nicöes e artilharia foi feito em
to, grande interesse pela solucão 

t int mu vehi•cubos movidos a pe-

do problema no Brasil, e a pro- troleo.'
pria imprensa, quer a dos centroS 	

Pe, venia sr. Presidente, a v.

popUlO5O5 
quer a do interior, pro- exc. e aos rneus collegas, para

cura estudal-O corn atteflc. 	 repro 	 a propos
duzir aqui algumaS palavraS

ão
Ainda ha pouco lemoS que o do dr. Fernando Costa, 	

i-

urn paiZ pobre - porqUe 	
do momentoso assurnpto, que

Brash 	
to

não produz trigo, que é o alimen- deve empolgar as nossas attencSes
to nobre, porque näo produZ petro 	

e exigir os nossos cuidados.
leo. 0 café é ainda o grande I a- "Dc facto, no corneco da grande
etor da nossa prosperidade, mas guerra a Franca dispunha de urn
vivemos ha bongos annOs expOr- reduzido numerO de vehicUlos mo-
tando urn unico artigo, em escala vjdOS a petrolOo. mas em 1918 ella
clevada, e pena. é que a riqueza do elevou esse numero a setenta mu
Brasil e a sua exportacão se fir- caminhS es e doze mil aeroPlanos C

mem e tenham por base urn UflCO a Inglaterra mantevo no territo-
rio franceZ mais do cern mil ou-

artigO.Do bonga data, on seja desde tros caminhSes".
1870, que a expboracão do petroleQ6

	

	 São phantasticos estes nurneazem
yem preoccilpando a attencão de res, Sr- . Presideflte, e não I
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e urn rnilhóes Venezuela, vinte e

bern hajarn os governOs que, 
taos quaes os de Minas Geraes, tao 	

rn möeS; Rumania, dezoitou 	 ilh

patriotiCamente co 	
para rnilh6es; Pert, oito rnilhoes; India,

o progresso do Estado, nesse esi or- sete e rneiO milhöes, e Borneo, Fo-
go patriotiCo e sublime que d o ga- loni e Argentina, corn quantida
lardão major e tern constituido os des menores.
cuidados extremados de todos Os 	

Todavia a Argentina está se de-
nOSSOS estadjstas. Diz-se que Cam- dicando co .rn esforco a solucão do

pos Geraes é a terra onde o kero- problema e á a 	
duCcãO desua pro

zene está a nadar nas aguas dos pet
roleo, no trabaiho citado, as-

riachos, já estando utilizado pela c,,de rnais de quatro milhöes de

pobreza do logar. 	
barns. No Brasil nada se fez por

No entamtO nenhunia provi- emquaflto, e o tempo é já de nos sa-
dencia foi tomada no intuito de cudirmos do torpor em que jaze-
ser explorada ou mesmo examina rnos, solicitando a esclarecida at
da regularmente a mina de petro- tencão do Estado para que novo
leo de Campos Geraes. 	

rumo
OV sea

ja tracado, de vez que do

Citarn-s e
, a proPosit0, os Estados aPrejtflhento dos nossoS Iençócs

Ilnidos, cujo povo vae as maiS re- e jazidas petroliferas e devernosconditas regiöes, e as commisSOes tel-os naturairnente, dada a exten-

do geologos, de engenheiro s
, de Ca- são de flossO territorio, e as de-

pitalistas procuram aproveitar as mon coes e
stravjdentes de sua exis-

riquezas immensas que a natura tencia, as quaeS diariamente che-

prodiga e boa 	
garn

s do que lemos e do que obser-
aO nosso conhecimento,

b	 offerece. Mas, eni 	
atra-

o5SO paiz, o aproveitamento de ye
nossos lencóes e jazidas de petro- vamoS, apesar de leigos no assum-
leo so poderá se verificar corn o pto, desse aprOVeitamento depende
auxilio, a proteccäO, o contrôle, a nossa felicidade.
talves, do EstadO. Foi off 're- 	

No Brash quasi nada se tern fel-

cido ao Congresso de São Paulo, a to pa
ra a solucão desse problerna

Camara de Sao Paulo, urn proje naCioflal or excellenCia, e do qual

cto de id, por parte do emenderão
	 e

em futuro proximo a
inente dep

deputado sr. Fernando Costa, au- "aa riqueza e 
0 seu progresso,

etorizando o governo estadual a trazendo este assumPto ao recin-
contribuir para a solucão do ml- d

to da Camara, scm todavia preten-

portante problerna do petroleo, que 	
errnos d 

c
iseutil-0 em sua parte te-

tao altamente intereSsa Sao Pau- chnica e si
	 eigos que soentifica, l-

lo, o grande Estado, urn dos van- moS, nãO ternos em mira senãO pro-
guardeiroS do nossO progreSsO 	

curar agitar urn assumpto impor-

terei a honra de submetter a Ca- 	 or
tantissimo, trazendo a nossa des-

mara dos srs. Deputado de Mi- valiosa, pérn sincera contribui-
e pm roi

nas Geraes, egualmente, urn proie- ção da fu4ura prosperida-
cto de lei, que, si não for appro- de e da futura grandeza de Mina
vado, todavia constituirá a affir- Geraes.
macão de que, apesar de nossa
obscuridade, tarnbem amarnos irn-
menSo a terra mineira e nos inte-
ressarnOs pelo seu futuro e sua
grandeza, e pela grandeza do Bra-
sil. Pedimos venia aos srs. depu-
tados para icr a propoSito do as-
surnpto uma local do bern redigi-
do matutiflO carioca —

11 0
 Paiz"

Russia corn cincoerita e cinco
muihöes de barns; Persia, tninta
mulhöes; India HoliandeZa, -vinte

go onde so havia porventura des- ficientes as reservas mundiaes dc
coberto o precioso cornbustjvel te- petroleo, para attender o funccio-
riarn algo discoi-dado na opinião namento desses vehiculos.
que tao patrioticarnente exarararn, 	 Trata-se de uma reveiação de
e nos estudos a que se dedicaram. indiscutjvei importancia, tanto mais
Petroleo liquido, ou kerozene, e acceitavel, corno possibilidade, quan
producto de refinacao - e o corn- to se considere quo apenas os Esta-
bustivel que em Campos Geracs dos Unidos necessitam, parâ o tra-
appareeeu já tinha o cheiro typi- fego dos seus vehiulos, de setenta
co do kerozene, e alirnentava as e cinco por cento da producção
chammas, Si posto no lampeã 	 mundial de petroleo.o.	

Ora, a esse respeitd, o Brasil se
Ter-se-ia aventado a hypothese acha na situação dc quem siquer

de uma rnystificação, mas - pelas não deu real corneço ao aproveita-
noticias que se recebem de Campos mento dos seus lençdes petrolife-
Geraes, e a permanencia, minter- ros. Ainda ha pouco tempo, falan-
ruptarnente, do oleo combustivel, do-se na Camara paulista sujbre es-
no pogo em que foi encontrado, pri- so assumpto, o Sr. Fernando Cos-
mitivamente, e mais ainda, pelo ta, em brilhante e documentado
testernunho de pessoas distinctas e discurso, s.alientou que urna das
intelligentes que affirmam una dif'ficuldades de pesquisas de pc.
voce - quo nada se mudou do que troleo, em São Paulo, como em
foi então observado e descoberto, quasi todo o paiz, consiste na exis-
parece que a idea de mystificacao tencia das rochas eruptivas.
precisa e dove sen posta de lado. 	 Basta ver, accrescentou aquelle

0 men distincto coilega e amigo, estudioso politico, tao especialrneri..
cujo norne peco venia par dccli- te interessado no exame do probie-
nar - deputado Ledo de Faria, ma da produccao do petroleo no
pode offerecer a Casa o sen teste- Brash, que, em São Paulo, a es-
rnunho corroborando as minhas pessura das alludjdas rochas e doasser 	 noventa metros de cOrte. Dc sor-çOes, e o illustrado collega,
conhece dc visu o objecto de que se te quo, sendo a nocha muito fendi-

Ihada, constitue urn verdadeiro sup-
liclo atravessar tao espesso len-

trata e é urn convencido da nique- p
za que dorme sob o solo de Campos 

go] corn a sonda dc ago granuiacj,Geraes, si aproveitada, si estuda coinmummente empregada nessas
da, niqueza que podenja fazer tal- pesquisas.
vez a grandeza daquelle munici 	 Agora, se está iniciando, nop
lo, de todo o Sul do Estado, de grande tstado do sul urna perfura.

toda Minas, de todo o Brash. cáo corn sonda de battagem, quo
Constaton-se agora a existencia póde attingir a mil e duzentos me--

das jazidas dc Sarandy, rnnnicjpjo tros. Pelos estudos ja realizadosdo Juiz de FOra. Os pnirneij-os es- - servirno-nos a esse respeito das
tudos dessa jazida estão sendo fei- propnias palavras proferidas natos por uma sociodade A Brasilia, Camara paulista polo sr. Fernan-
one se orgafljzou no Rio. do Costa - já podemos estar na
Os lenCdes petroliferos de S. Paulo convicçáo de quo a resultadosAinda ha poucos •dias, urn corn- eguaes chegarão as outras sonda-
municado telegrapijco, transmit- gens, em tres ou qüatro municipios
tido de Londres, tnazia urna noticia do Estado,
verdadejramente sensacional para 	 Procuranclo alnp'arar a explora..o autornobiljsmo e de grande inte, cáo dos nossos lencdes de petrolea,
resse para o Brasil. E' que, falan- 0 Sr. Fernando Costa apresentou
do numa associacao britannica, ainda urn projecto que visa conju -destinada a trabajhar pelo progres^ gar a acgão do governo panlista
so da sciencja, o professor Thorpe corn a do governo federal. S. Pan.deelarou que o au gmento do flume- lo, que tern grandes interesses nes-
ro dc automovejs indica que, numa sas descobertas, poderia auxiliar a
poca lnuito proxima, serão ipsuf- Uniâo, concorrendo tembein, por

Sernpre nos seduzirarn os as-
surnPto5 pratiCOs e uteis e deseja-
riamoS poder conCorrer corn a nos-
sa meihor boa vontade em favor
da grandeza de nossa patria.

Constatou-5e, parece, a existen-
cia de petrOleo em Campos GeraeS,
prosPero rnuniciPio que faz parte
da circufllscnlPccao eleitOral que
tao humildernente repreSentamos
nesta Casa, mas illustres engenhei
ros que alli foram examiner o p0-
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2." PARTE DA ORDEM DO ifiA
1." dizcussdo do projecto a. 103

Dispensada a leitura, a requc-
rimento do Sr. Ignacio Murta, 6
submettido a 1." discussão. e se
debate approvado o projecto n.
103, equiparando os vencinientos
do preparador dos Laboratorjos de
Physica e Chimica, cia Escola Nor-
mal Modelo, de Bello Horizonte.
aos do funccionanjo de egual ca-*
egoria do Externato do Gymna-

sio Minejro e contendo outras pro-
videncjas.

A' cornm j ssdo de Orcamento.
2." diacussdo do projecto n. 91

A seguir, dispensada a leitura
a requerimeno do sr. Ignacio
Murta, é subniettjdo a 2." discus-
são, em globo, a requerimen0 doniesmo Sr., 0 projecto n. 91, ye-darido a remocao dc gado atacadode febre aphtosa.

Scm debate 6 approvado este
projecto, que volta a commissac
de Agricultura e Industnia.

Nada nlais havendo que tratar.
o sr. presidente dá para amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
Primeira pctrte

Ate 1 hora da tarde:
Leitura e approvacao da acta
Expediente.

Ate 2 horas da trd
Apresentacao do pareceres do

CoflumissOcs.
.Apresentacao do projectos. me-

querimentos, indicacOes, interpel-
lacOes e lnoçOes.

Discussão de requerimentos, in-
dicaçdes, iiiterpellaçOes e moçOes.

Approvacdo de redacçoes finaes.
Segunda parte

Ate 4 horas cia tarde:
3." discussão do projecto n. 97,

doand) a. Assoejacao de S. Vicen-
te de Paulo, do Monte Alegre, o
veiho edifiejo da cadeia publica.

2." do de n. 99, auctorizando a
abertura do credito para pagamen-
to do gratificaçoes addicionaes.

2." do do n. 70, de 1925, sobre
divisas do distrjcto de S. José da
Lagoa, corn o nuunicipio de An-
tonio Dias.

Levap ta-se a scssäo,

25." SESSAO ORDINARIA, AOS
10 DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do Sr. Enéas Camera
SUMMARTO . - 1." Parte. -

Chamada. - Acta. - Expecli-
ente. Requenimento, Represen-
taçao. I{omenageni. Discurso
dos srs. Euzebjo de Bnitto, Edel-
berto de Lellis, Agenor Canedo,
Celso Machado, Viviano Caldas,
Paulo Menicucci, Francisco Les-
sa, José Christiano, Enrico Du-
ti-a, Mello Franco, Ignacio Barro-
so, Martins Prates e Ignacio
Murta. - Apresentacao de pa-
maceros de comrnjssdes - Dis-
cussão de requerimen0 - 2.'
parte. - 3." discussjo do pro-
jecto n. 97. - 2.", do de n. 99.
Emendas Discursos dos srs.
Ledo de Faria, Francisco Lessa
e Adolpho Vianna. - 2." do dcii. 70. de 1925. - Urgencia. -
Redaccao final. - Ordem do
dia.

Ao nueio dia, feita a chamada,
achani-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Clauderniro
Ferreira, Argemiro do Rezende,
Duque de Mesquita, Olyntho Mar-
tins, Gomes Pereira, Euzebio de

DISCUSSAO DE REQIJERI.
MENTO

Parecer a. 180
Dispensada a Jeitura a reque-

rimento do Sr. Ignacio Murta,
subniettjdo a discusso unica 0
scm debate approvado o parecum
n. 180, que conclue em requeri-
hento e assirn redigido:

"A comrnissão de 0;amento e
Contas, tendo em vista a peca pro-
tocollada sob n. 582, é de parecer
e requer que a respeito sejarn so-
licitadas informaçoes do gover-
no.

Officia-se ao governo.
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essa fórrna, par-a a grancleza do desta Carnara, rnesrnO que sirva

Brasil. 	
exclusiVamehlte para despertar as

Para prova de que necessitamos attences dos collegas para esse as
do petroleo, sr. Presidente, d born sumPtO tao relevante, e para que
lenibrar que já estarnos despen- so ella so pronunCiem os corn.
dendo corn a sua acquisicão, nada petentes, urna vez que sob o sea
nienos de canto e vinte e cinco mil aspecto scientifico ou technicO na-
contoS de rdis, 

annuarneflte, quan- da poderernoS dizer. E', como diss
mos, urna lembranca que nos af-

e-

CIO a nossa irma, a Argentina,
peus m ne 	 exortal-O para Os sell:, 	

ao espirito, e o projecto fi-

vjzinhos, Basil e Chile. 	
zeniOl-O e apre5efltan1o0 sob a nos-

AbencoadO esforco esse 	
de pessoado nos- sa responsabilidal, bern

u vizinho do Prata, quc t,--.o bern certo, alias, de que a Camara dos

ha cornpre 	 Minas Geraes -heflthdo a necessidade irn- srs. Deputadooverno d
s, bern como o patrio-

periosa de dam solucão ao grande tico geproblema rnundiai e porque nao acolherão corn todo o carinho a jdéa
seguir a mesrna orientaãO do paiz compendiada no projecto, pois no-
irmàO, e porque nào seguir-Ihe as nhurn motivO nos inspira, sjnãO o
pegadas e os passos para a frente? amorin

 acry
e

solado que consagrarnos

A sangria que soffrernos annual- a Mas ao Brasil. 
(Muito bern!

monte, diariarfleflte, corn a acquisi- Mwito bern!)
ção de petroieo e seus productos, d Vein a Mesa, e lido, apoiado e
relmente forrnidal, e augmenta- vae a ird sempre e augrnentará rapida- 	

mprimir-se, 0 segurnte

mente. Além das quantias vulto-
sas que despendemos, adquirirido
gazolina, adquirifldO oleos mine-
raes, rosta ainda de pé a condicãO
do dependencia em que nos vernos,
quando dessa situação nos podere-
mos libertar e serla preferivel quo
nos iibertassemos, fossem quaes
fossern os sacrificios a empregar-
se para attingirrnos o resultado
colliniado.

Possuirnos jazidas interminaVeis
de minerio do ferro - as rnaiores
do mundo, e o nosso rnineriO possuo
alto loom, mas tamibem easa rique-
za irnmenSa dorrne, inexplorada, e
adquirimos todos os productos •de

etallurgia, e notadarnente o tn-
Iho, clue poderia ser o grande fri-
ctor da nossa prosperidade. Quero
crer qule menios diff jell qua o app-
relhameflto parn a granae produ-
cçao de ferro e aço, será o ap*-
veitamento •do petrolco, do vez
o tenhamos, nas entranhas
n0550 solo, e o teinos • por ceit.
Porcine não iniciar-se. pois, ama
accão fine no intuito de dotarmos
Minas Geraes e o Brasil desse fa-
ctor vahiosiSSimo em prol do nosso
futuro? B' justameflte isso o quo o
nossO projecto visa, oil procUra vi-
say - e submettefldo o a Camara
dos ars. DuputadOs, estamos certos
que recberá efle as SYMP901as

Pro jecto n; 104

(9." legislatura)

Art. 1 .0 Fica o govemnO do Es-
tado auctonizado a mandar proce-
den aos necessarios estudos no nos-
so sub-solo, afirn do nelle encon'
tram jazidas de petroleO, seja por
conta propria do Es.tado, seja de
accordo cmii o governO federal.

Art. 2.° Fica ainda o goveinO do
Estado auctorizado a entrar em
aceordo corn as propnietarios das
terms onde se fizerem perfuracOeS
on quaesquer estudos, ou mesmO o
aproveitamento -das jazidas, da ma-
neira que julgar mais conVefliente.

Art. 3,0 Poderd o ExecutiVo
abrir os creditos necosariOs para
a execucãO desta lei.

Art. 4." evogaflie as disposi-
çOes em contrnniO.

Sala das sessSes da Camara dos
Deputado5 9 de setembro de 1926.
- J"6 Chnistiaflo.

Suspende-5e a sessäo por 10 mi-
riutos, sendo reaberta findo esse
prazO.

Não ha mais projectos a sereni
apresentadQs
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Brit.to, Adoipho Vianna, Ferreira
Fires, Ignacio Barroso, Celso Ma-
chado, Miguel Baptista, Viviano
Caldas, Pedro Dutra, Ignacio Mur-
ta, Paulo Menicucci, Mario Mat-
to g , Pedro Laborne, Cordovil Pin-
to Coelho, Agenor Alves, Edelber-
to Lellis, Alonso Marques, Ribei-
ro da Luz, Agenor Canedo, José
Christiano, Rubens Campos, Do-
mingos de Rezende, João Beraldo,
Francisco Lessa, Aristides Coim-
bra, Eurico Dutra, Ledo de Faria,
Lauro de Airneida, Bernardino Vi-
eira, Annibal Assurnpciio, Adelio
Maciel, Martins Prates e Mello
Franco.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente, é a

mesma sern debate approvada.
0 Sr. 1 . 0 seeretctrw lê o seguinte:

EXPEDIENTE

RequerirnentO
De d. Pergentina Gomes da Ro-

cha, viuva do cabo do 1.° batalhão
José Gornes da Silva, solicitando a
decretaqào de uma lei que ihe per-
mitta inscrever-se na lista dos pen-
sionistas da Caixa Beneficente Mi-
litar. - A' commissão de Legis-
laqão.

RepresentacaO
0 sr. Euler Coelho lê e passa as

mãos do sr. Presidente urna re-
presentacão dos srs. Adelardo Ri-
beiro de Miranda e Laerte Lopes de
Vasconcellos, collector e escrivãc
no municipio de Serro, fazendo urn
appello a Camara Para que seje
tornada em lei a pretenqão de sue
classe corn relaqão a elevacão de
percentagern para 10 0 1 0 . - A
cornrnissão de Orçarnento.

Hornenag em

o SR. EUZEBIO DE BRITTO
- Sr. Presidente. Mandam cc
meus distinctos colleas da 1 . 0 cir-
curnscripqão estadual, sr. Pros —
dente, nesta memoravel sessão em
que vão ser prestadas hornenagens
excepcionaes, por toda a Camara,
ao nosso distincto e venerando ccl-
lega e respeitavel amigo exmo.
sr . deputado Ignacio Murta, que

en venha falar a s. exc. do afle-
cto que lhe dedicamos. Certo es-
colheram bern. Estou convencido
de que aqui ninguern poderi me-
ihor falar delle, sr. Presidente, pe-
rante os distinctos collegas, do que
eu, que de longa era tenho a feli-
cidade da sua amizade, podendo
facilmente aquilatar da excellen-
cia do sen talento, da grandeza do
seu magnaniJno coraqo, da crys-
tallinidade de seu purissimo cara-
cter. Apenas sou urn pouco sus-
peito Para fazer-ihe apologia, por-
que j a definitivamente conquistou
elle a minha amizade e a minha
adrniracão, corn essa communicati-
vidade, essa facilidade de captar
amigos e admiradores, que é urna
qualidade tao saliente no seu fei-
tio affectivo. Mas, si fossemos jul-
gar severamente essa suspeicãO,
née encontrarialnos aqui quem 0
sauclasse, porquanto é absoluta-

,rnente geral a estirna que entre nós
s )ube inspirer.

For outro lado, não poderei e-
prssr o sentir dos meus c-lk.gas
corn tinos lavores de eloquoncia,
corn burilados periodos altisonan-
tes, corn esses magnificos primo-
res de fórma literaria, que neste
recinto soem fazer-se ouvir, pois
Para tanto me faltam "engenho e
arte". (Ndo apoiado)

Mas procurarei supprir essa de-
ficiencia da belleza estructural da
oracão corn a sinceridade que scm-
pre acompanha as minhas maul-
festacOes de carinho, e estou certo,
sr. Presidente, de que assirn fa-
larei meihor a sua delicada sensi-
bilidade de college e amigc.

Cincoenta e quatro annos
actividade politica e quarenta e
urn completes de vida parlamntar,
scm urn desfallecimento, cern ama
tregna nos trabalhos desvelados,
sem negar urn sacrificio a cause
publica, e, principalmente, scm
permittir nunca que urna sombra
siquer de scepticismo toldasse, por
de leve que fosse, a sua fé convi-
cta nos destinos historicos do nos-
so grandioso Estado, em cujo ser-
vico enepenha o rnelhor da sua
energia sempre moca, desse seu
sadio optineismo sempre sorriden-

te, dessa sua actividade sernpre
fecunda (Mujto bern!).

Politico vindo do antigo regimen,
e vern dahi ainda nos rneus verdes
annos, esta minha invulgar adrni-
raqdo pela sua inconfundivel per-
sonalidade, traz comsigo, nos me-
andros psychicos da sua individua..
lidade, aquellas austeras virtudes
hereditarjas dos hornens publicos
do Imperio, a inductjbiljdade do ca-
racter, a intelligencia lnaleabiljssi
ma sempre prornpta no solucjonar
dos mais intricados problemas
Politicos, administrativos, sociaes
on juridicos, o substancioso da cul-
tura omnimoda, o illibado padrão
de rnoralidade publica e privada, o
devotamento ebsoleto a ceusa pu-
blica, a irnparcjaljdade dc ani-
me, a lealdade Para corn os
amigos e Para corn Os inirnigos,
ernfirn, senhor Presidente, tedos
esses estupendos elementos de su-
perioridade que grangeararn o
respeito Para os politicos do re-
gimen passado e que hoje attraene
Para a sua personalidade o nosso
acetamento, a nossa adrniraqao e
a nossa sympathia.

Terrninan,do, Sr. Presidnte,
quero transmittjr ao nosso queri-
do hornenageado nurn abraço muito
affectuoso os protestos de arniza-
de dos rneus collegas de circurnscrj
pcão, exprimindo4he a effusão
corn que nos essocianeos a homena-
gem especial que a Camara hoje,
rnuito merocidainente, lhe presta.

(Mnito bern! Muito bern!)

0 SR. EDELBERTO LEL-
LIS - Sr. Presidente. E' urn
acontecjrnento singular, urn facto
inedito mesrno nos annaes do Par-
lamento Mineiro e, quicá, cm todas
as asseneblOcs legislatjvas do Paiz,
o quo hoje nós, os deutados ao
Congresso Mineiro, commemora-
neos a sombre das liberaljdalesque nos ptermitte o Regirnento in-
terno desta casa.

Urn so sentirnento de admiraqao
cultual, sr. Presidento, que ins-
pira a figure austera e veneranda
do nosso illustre collega cujo no-
me decline corn acatamento 0 res-peito, rnas cheio de prazer, o Sr.
Ignacio Murta, urn so sentimento

de aneizade Sincera que s. exc. tao
bern sabe infundjr e fazer crsta1i-
zar na alma de todos quo tern a
felicidade supreme de o conhecer
de Porto, vibra neste memento,
unisono, cone o rnesrno calor, corn
a rnesnee intensiclade, no coraqao de
cede urn dos mernbros desta casa,
sentirnento, Sr. Presidente, quo
todos nOs guardamos corn o reli-
gioso cuidado de quem occulta no
escrinio do sues recordaqOes mais
caras urn objecto do inestimavel
valor.

Sr. Presidente, a intimidade des-
ta rnodesta rnanifestecao de carl -
nho, o seu cunho quasi familiar,
embora feita em sessao publica
desta case, não permitte quo se
trace aqui a biographja completa
do nosso illustre college, tao rica
do ensinarnentos civicos, tao cheia
de licçbes de moral prégadas nes-
sa larga jornada de rnais do rneio
seculo do vida publica e mais de
quatro decades de vida parlemen-
tar, em que vern derramando as
mancheias grandes e relevantes
services a nossa terra e a nossegente. (Apoiados)

Sr. Presidente, abs Annaes tan-
to da antiga Assembida provinci-
al, come do Parlarnento Mineiro,
no regimen republicano, encon-
trarnse em ceda pagina traces in-
apagaveis dc sua passagene bene-
fice por esta casa.

Dc Arassuahy, sua querida ci-
dade natal, ate a metropole neinei-
ra, trajecto quo tantas vezes s.
exc. palmilhou sob os raios do
sol ardente ou sob o aqoite glacial
das grandes chuvas, em longas e
fatigantes jornadas, Para dar des-
ernpenho cabal ao seu mandeto do
representante directo do povo, en-
contram-se, aqui e ecolá, corno ye-
Ihos monurnentos a perpetuer a
sue tradicao de operosjdade e a
aponter eos vinclouros urn exernplo
digno do irnitacão, era uma ponte
sobre caudaloso rio, era lergas es-
trades de rodagem e melhoramen
tes rnateriaes do outra ordern, nec
cidades e aideias do sue circurn-
Scripção eleitoral.

No inventario do seus grandes
services prestedos a zona forte-mi-
noire, culminam a Estrada de For-



ro "Bahia e Minas" e sua penetra- meus prezados cothpanhr0s dot
cão em demanda de Arasauahy, 3.' circumsCriPcaO eleitoral.
a Escola Normal de sua cidade na- 	 A singelleza, a espontanel
tal, além de centenas de escolas e a lealdade, Que rica confundem,
isoladas que s. exc. derramou por neste preito de justica ao prezado
todo o son districto eleitoral. 	 collega, tern significacãO e expreS-

E ate hoj e a. exc., tao assiduo são elevada e dignificadora.
aos trabalhos desta casa, vein s 0 realce desta homenagem fixa-
revelando trabalhador incaflSaVCI, se na sua simplicidade que refle-
frequentando diariamente as re- cte corn maior eloquencia do que a
partiçöes publicas para attender das palavras bellas a fluentes, corn
corn toda a solicitude a carinho as que a justificamOs, o grau da nos-
necessidades do povo de sua cir- sa sinceridade neste unanime reco-
cumscriPcäo. (Muito bern) 	 nhecirnento e proclaniacâo dos va-

S. exc. nurn altruismo tao Pe- liosos servicos prestados a causa
culiar a alma immaculada e sirn pnblica pelo nosso querido collega,
plea do sertanejo, esquece-Se de S1 nesta Casa do Parlarnento, ha 41
mesmo, esquece a necessidade phy.
siologica do repouso que sua ada- annos, inteirados na data de hoje.No exercicio de seu nobre man-
de reclaa e, erecto, qual jequiti-in
bá a affrontar as furias do venda- dato ninguern o excedeu na dedi-
val, vem diariamente, assiduainen- cação, na probidade e na opero-
te, a esta casa para nos guiar corn sidade em relacão a tudo quanto
as luzes do seu saber e experien- interessa no engrandecimento e
cia, como a lampada do santuario prestigio do nosso Estado.
cue se conscme illumin2ndo as na- 	 Nada mais justo, pois, que se as-
yes das veihas cathedraes. 	 socie a 3. circumscripcão a home-

Men illustre collega a grande nagem prestada ao venerando par-
amigo, cumprindoordens dos ami- lamentar, que tern 0 seu norne Ii-

gos de v. exc. que são todos Os gado as mais fellzes iniciativas e
membros desta Camera, venho, em leis em prol da terra mineira,
nome da 2. circumsCripão eleito- mantendo o son riorne illibado e
ral da qual isou o mais obscuro re- acatado pelos elevados predicadoS
presentante, trazer as homenagells de seu espirito e coracãO.
do nosso respeiO a da rosa admi- Honroso e a triumpho alcancado
racão a v. exc., grande mireiro e pelo digno collega na sua carreira
velho parlamentar a quem Mines publica, trilhada sob o brilho das
tanto deve. 	 virtudes, que formam a aureola

(Muito barn! Muito bern!) 	 dos servidores probos, esforcadOS

0 SR. AGENOR CANEDO:—
e intelligenteS de Minas Geraes,
que o tern inscripto no numero de

Sr. Presidente, Os representanteS seus filhos mais dignos. (Muito
das circumscriPcbes do nosso Es- bern!)
tado, nesta Camara, nuina mesrna
communhão de pensarnentO, impel- 0 SR. CELSO MACHADO: -•
lidos a urn so gesto de admiracãO C Sr. Presidente. Não posse occul-
apreco, sob a inspiracão do mais tar o grande prazer corn que rece-
nobre dos sentimentos - o da jus- bi, de meus illustres collegas de re-
tica, deliberaram esta tocante a presentacão, a jncumbencia, para
expressiva homenagem ao nosso mim sobremodo gratissima, de ho-
digno e illustre collega Ignacio je aqui testemunhar ao nobre de-
Murta, o decano desta Casa, na putado Ignacio Murta o nosso sin-
qual sente o constante e conforta- cero regosijo per vel-o completar
dor ambiente do respeito, da esti- nesta legislatura o seu 41 . 0 anni-
ma e da veneracão de cada urn de versarie de vida parlamentar.
nós. 	 Desvanecido corn o honroso man-

Cabe-me a grata incumbencia date qua me outorgarain benevo-
de interpretar Os sentimentos dos lamente a per nimia gentileza Os

iheus dignos companhejros da 4. 1 Na sua trajectoria longa e bri-circurnscripcao, sou-lhes reconhe- Ihante por esta Casa do Parlacido pela generosjdade da distjn- mento minejro, Ignacio Murta te-
ccão - qua so acceitej per sabel-a ye, em todós os tempos, em cada
de facil desempenho - uma vez collega urn amigo dedicade --e
que para saudar Ignacio Murta dahi a admiracão e a estima quo o
não precisarei mais do que deixar cercani, recenhecendo todos em s.
o coração falar a linguagem da exc. urn cidadão exemplar, urn pa-verdade e da sinceridade. 	 litico nobre, de Was altas e atti-

Tarefa nenhuma eu receberja tudes rectas, cheio de reaes ser-
corn major alegria do qua esta de viços a colleetjyjdade
associar-me, per mum e pelos de- S. exc. e, pois, urn typo bernputados da 40 circumscrupçao, as representativo das virtudes do po-
merecidas homenagens que num vo filontanhez pale rigidez de seu
gesto fidalgo, de grande justica, caracter, pela bondade infinita e
esta Camara tributa neste mo- perenne de seu coracão, e, final-mente inesquecivel a quem, pelos mente, per ease conjuncto rare eservices prestados a quericja terra adrnjravel de predicados que exor-.
mincira, creder é dos flosses ap- earn brilhantemente a sua sympa-
plausos e da estjma fervorosa de thica individualrnente (Apoiados)toda a populacao do Estado. (Apo- 	 Iflterpretando, pois, os sent!-iados).	 mentos arn jstoses dos deputados

Porque, de facto, inguem tern da 4•0 circumscripcao, rendo a v.
excedido Ignacio Murta nessa Ca- exc., sr. Ignacio Murta, nossa ho-mirihada gleriosa que s. exc. vern menagem cordial e respeitosa defazeedo ha quarenta annos pela apreço e smncera estima, procla-

mando, hum preito de justice, agrandez de nossa terra. honrando 
benemereneja da vida publjca deas tradicoes do povo mineiro a

apontando as novas geraçhes a es- V. exe. - devotado servjdor de
Minas e da Republica e grandetrada larga que deve ser batida

per todos que amam sinceramente patriota, mnodelo magnifjco as ge-
Minas e o Brasil. 	 racOes vindouras 	 (Muito bern!Muito bern!)Trabaihador dos mais abnegados
cia causa publica, e sr. Ignacie

f 0 SR. VIVIANO CALDAS:
Murta póde apresentar umna ion- Sr. Presidente. "0 dever pelo de
ga folha de services 'valiosos pres- var ", o cumprirnento do dever taotados a zona que l'epresenta e ao sómente pela satisfacçao do deverEstado em geral. 	 cun'iprido, come fibs ensina o phi.

Os gue acompanham, de perto, losopho Kant, tal deve ser o obje-
ctivo maximo, 0 escopo supremo

1
as negocios do Estado, meihor 	 do homern publicodem testemunhar o carinho corn
que Ignacio Murta trata todas as 	 E ningliem, senhores, nesta Ca-

sa meihor tern coprehendido esteso de Minas, as quaes merecem
causas qua interessarn 0 progres. magnjfico ens

jni
flamento do que0sempre da parte de s. exc. C 	 flosso caro e venerando collega, de-UI- putado Ignacio Murta, que ha maisde quarenta annos, desde o tempoNesta Casa, onde num convivio do Imperlo, no 
parlamento Ininei-diuturno snelhor se conhecem mu- i-o, corn acendrado patrjotjsmo,tuamente Os rep

resentantes do po- corn invulgar dedicaçao a causa

dadose estudo a rneditacao.

ye minejro, é quo se póde procla- publjca, corn inexcedive
l  zelo pelomar, una voce, a benemerencia do bern geral, vem desempenhando ascollega b'onissirno, deja vida 0 urn arduas funcc5es cia rnandatario do

apostolado sublime de virtudes povo. 
(Apoiadog; snuito bern!)singulares e excelsas. (Mzcito 	 As hornenagens, que neste mo-bern!)

	 mento he prestamos sAo da n.A. C.,
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ture daque'llas que tarito digni-
ficairi quelp as recebe, corno aquel-
les que a prestam: tao elevados
são ok sons intuitos, tao nobres os
seus objectivos.

Sob o paulo de uma arnizade sin-
cera de uma consideracão mereci-
da,. aui estamos nós os represen-
tantes do povo neste ramo do Po-
der Legislativo, prestando urn cul-
to do carinho, de respeito e de
arnizdde, a quern o merece pelos
seus altos dotes de espirito e de
coracO

"0 homern nasceu para agir",
de conformidade corn a divisa de
Adoipho Thiers; para agir em prol
do bern, em prol da familia, ern
prol daPatria, em prol da hurna-
nidade, em prol dos grandes ideaes,
accrescento eu; e o nosso caro am!-
go e veiho collega tern em sua ion-
ga vida agido de accordo corn a di-
visa enunciada e por mim amplia-
da.

Ao espirito scintillante, a elo-
quencia fulgurante dos meus pre-
zados collegas de bancada - de-
veria ter sido confiada a tarefa de
falar -em nome da quinta circum-
scripcão. Quizeram, porérn, os que
estão a frente deste movimento
sympathico que fosse o obscuro
orador, que vos f ala, o interpre-
te..

Vozes: - Muito digno. (Apoia-
dos geraes)

o sr. Viviano Caldas.., do
tirnento e do pensamento da ban-
cada a que desvanecido pertence.

Ao desemperiho da missão fal-
tou o briiho (nâo apoiadosgeraes),
mas não faltou a sinceridade.

(Muito bern; inuito bern!)

o SR PAULO MENICUCCI:
- Sr. Presidente, o nosso illustre,
respeitado e venerando coliega, sr.
Ignacio Murta, é bern o represen-
tante da zona do Estado que guar-
da no sen seio, que traz no sen
coraçào o sentimento mais profun-
do de civismo, de patriotisrno, de
amor por esta sagrada terra do
Tiradentes. (Mwito bern!)

Ignacio Murta, ao mesmo tempo
a,rtyr, o niesmo tempo coberto

de glorias pelos sells grandes ser-
vicos, de quatro em quatro annos
vem sendo enviado por aquelle p0-

vo gencroso no seio deste Congres-
so; e elle veil' trazenclo, corn o ca-
br ardente da região que repre-
serita, o calor ardente do sen pa-
triotismo, o calor ardente da sua
fé pela grandeza de Minas Geraes.
(Apoictdos geraes).

Quem convive corn elie, quern se
apprxima dos seus carinhos e dos
seus -desvelos, quem penetra os se
gredos da sua alma, quem tern a,
felicidade de conhecel-o profunda-
mente, admira corno debaixo dessa
modestia encoberta por uma hu-
mildade que o ennobrece e que o
engrandece, elle pode transbordar
de sentimeritos altruisticos, sent!-
mentos que não cabem no coracão
do major da nossa terra. Mas é
que s. exc. tern um poder de syn-
these, s. exc. tern urn poder de re-
sumo e resume em si a personal!-
dade - mais viva, a personalidade
mais vibrante do povo mineiro.
(Muito bern!)

Si penetrarmos num jardirn bern
cuidado. nós ìá encontraremos flo-
res variegadas, cheias do coloridos
e cheias de perfumes. Encontrare-
rnos a rosa orguihosa, mas, ao sen
lade, no mesmo canteiro, nós divi-
saremos aquella florzinha que se
esconde entre as foihas - a vio-
leta. Esta não tern o orgulho da
rosa, a audacia do girasol, o ful-
gor das outras flores suas vizi
nhas, mas expande no ambiente
aquelle perfume que nos embria-
ga, d6 tao suave, tao fino e tao
maravilhoso que elle é.

Temos acompanhado a vida des-
se illustre parlamentar. Elle am-
da não iogrou subir, subir como
outros já subiram, mas podemos
muito hem, no meio desse jardini
de luctadores que são nossos corn-
patricios, comparar o illustre de-
putado Ignacio Murta áquella fior-
zinha pequenina e humulde que se
esconde entre o verde das foihas e
mal apparece aos olbos dos visi-
tantes que a contemplam; podemos
comparal-o a violeta, porque o per-
fume do scu patriotismo se espa-

o SR FRANCISCO LESSA: -
Sr. Presidente, não é de admirar..
so e nós Os sons collegas não abs
admiramos que o povo mineiro ye-
nha, durante quarenta e urn an-
nos, seguidamente mantendo a sr.
deputado Ignacio Murta corno sea
representante nests. Casa

Muito mais do quo esta renova-
ção ininterrupta do mandato que
desde 1885 os rninejros yen, Ihe
outorgando, muito mais do que
esta confianca que o povo mineiro
von, deposjtando em s. exc., é, ex-
cellentjssj,o amigo, a energia sa-
dia e sem esmorecjmentos corn quo
vein actuando aqui em prol dos in-
teresses dos seus mandatarios, scmtibicza ou desfallecimentos corn
amor e fé viva nos altos destjnos
de Minas Geraes. (Apoiarjo5)

Esse fogo sagrado-. que incen-
deja a sun alma, esta fe civics. quo
durante esta existencja do mais de
8 lustros aninhou-se no son corn-
cão, grande e- born, dando-Ihe for-
ça e coragem para defender sempre
Os supremos direjtos dos seus con-
cidadãos, é que traz a nós outros i
transbordamento - do alegria, -
gmentando a nossa confiança nos
destinos da Republica, provocarido
esta nanifestacãoque ora v. exc.
recebe. (Muito bern!) 	 r

Dito, 6 d quo nos acimiramos e
as nossas almas genuflexas denote d
da sua hoje veneranda figura re- a
lembra, num instante, todos os em- c]
bates tremendos dessa lotiga re- g
frega, onde os interesses collectj-
vos, os interesses do povo mineiro do
sempre encontraram v. cxc. na thestacada, como o meihor dos sons rnsoldados a defendehos contra to.. qridas essas arracadas treniendas
ds ambices pivadas. (4poia dedos) . 	 - 	 -

E como -d- hello - ate hole, todavez quo v. exc. assonia a tribuna
desta - Casa para. falar em norne
desse Norte que C ;seu, que é Metz,que é -tambem noSSo.....

Vozes: - Quo é nosso,
0 sr., Francisco Lessa. . por

tanto tempo olvidado, cantando as
suas riquezas naturaes e mais do -
quo ellas, a grandeza spartan, da
alma dos seus habitantes que Ia
mantCm, mais do que todos os ou-
tros, a fé dos mineiros nos altos

- destinos do paiz, do Brasil unido,
forte e grande. (Muito bern!)

Receba, portanto, Sr. deputado
Ignacio Murta, as hornenagens da
bancada da 7. circumscrjpcao
eleitoral, expressadas pelo mais
humjlde dos seus representantes
(ndo apoiados geraes), como pro-va de sin' 	 arnizade e admiracao
eIos seus meritos e trabalhos
Sr. Presidente, pediria - a.

exc., depois de termjnado o - expe-diente, se. d ignasse suspender a
sessão por 10 minutos para que
possarnos todos nós estrejtar em
nossos peitos esse coracao grandee generoo- do sr. deputado Igna-
cia Murta. (Muito bern; inuitobern!)
o SR. JOSE' CHRISTIANO:Sr. presidente, em nonie dos re-presentantes da 8.a circumscrjpcAo politics. estadual de Minas

Geraes, venho associarme de pie.
co coracão as homehagon 5 que nes-
;a hora tributamos - no dstjnto
ollega deputado Ignacio Murta.
Fjlho do Norte, dessa regiao en-antadora, e ouvindo, desde a ado-

esceneja o marulhar das aguas
Los rios profundos e o sussurro
Ilysterioso das florestas invias,
as florestas densas - o eminent0
migo formou alli, nesse ambjente
hejo de pureza e ao contacto vir-
inal da natureza em flor, plas-
LOU nih, sob o palhio inconsutil

ceo do Norte, e nas asperezas
suns niontanhas naturaes; alli,

is rincöes sertanejos, nos bos-
mes nemorosos, nas Pianicjes inCo-mrnensuraveis, abs Outeiros e
vezas, ahli, ao sol causticante do
u Norte querido3 e sobre a are-

Iha por todos Os cantos do - MinasGeraes. (Muito bern!)
Pensando assim e representando

a 6. a circumscrjpção elejtoral do
Estado de .Minas, Sr. - Presidente,
venho, em nome de meus collegas,
prestar justa homenagem ao illus-
tee parlamentar, Sr. Ignacio Mur-
ta. (Muito bern; muito bern!)
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plidão agreste do seu solo, ora yes- zas, e a sua pesonalidade auste-
tido de caatingas, onde vêzes, ra näo se vergou jarnais aos em-
emergern collinas desnudas; ora bates, as luctas da existencia, mas
revestido de almagens vicejantes conservou-se sempre erecta, sern-
e arbustos que zimbram ao per- pre altiva, sempre digna, sernpre
passar do zephiro - operOiJ.-Se, altaneira, como as pairneiras altis-
alli, em urna arrancada de patnio- simas do seu Norte querido, e tur-
tismo, de fé e de esperancaS, a gido de eneantos. (Apoados).
tegurnentacão, a forjadura de urn 	 Eu me sinto orguihoso, da es-
caracter, de santo! 	

col
	 que de miniha obscura iiidivi-

0 nosso collega forrnou-se alli, dualidade fizerarn os rneus illustres
no remanso tranquillo do seu lar, collegasdo 8.° districto, porque
no reeesso sacratissimO de seu lar, ningueni ha, si sabe cultuar a
esse caracter purO, e de limpidez justica, ninguern ha que não se
crystallina, que é o seu caracter,sinta egrandecido tambem, di-
espeiho immaculado, que nos en- gni 	

n
ficado tambem, quando se ihe

che de admiracdo e de respeito. confiarn rnissöes corno esta, Para
Amando a sua terra e a sua gen- cujo desempenho dou tudo quanta
te ate a idolatnia; affeito ao CUfli- I possua de sinceridade e prazer.
pnimento estrenuo dos deveres, que Aqui estarnos, senhores, prestando
ha cumprido sempre corn essa re- homenagens ao homem justo, ao
ligiosidade que é o apanagiO das amigo distinctissimo, ao collega
almias inconfundiveis - a sua tao querido, homem admiravel que
actuacão politica vein vindo, des- é a crystallizacão rnesrna do cara-
de o esmaecer da monarchia, e de- cter mineiro, corn a sua bondade
pois, aos albores da republica, e proverbial, corn a sua nobreza, corn
sempre, ininterruPta, e ha sido Os seus dotes de coracão e de es-
ella brilhante e fecurida. 	 pinto. E ao nobre collega, ao erni-

Chef e de prestigio inquebranta- nente amigo, ao parlamentar illus-
vel, essa figura admiravel vein tre, ao patriota sern jacas e sem
representando o seu distnicto, nes- arestas, justo e que apresentemos
ta casa do Congresso Mineiro, o tributo mais sincero de nossa
desde os ultimos tempos da monar- admiracão e de nosso respeito.
chia, alvo da admiracão de seus Missionario do bern, os seus actos
pares, e de sua longa e proficua na vida particular, e na vida pu-
trajectoria pelo parlamento minei- blica valern Para nós como venda-
ro, que elle eñnobreceu tanto, e tan- deiros ensinamentos (muito bern).
to ennobrece, meihor que as nossas Ern rneu nome, e em nome dos Se-
palavras - dirão Os nosSOs an- nhores deputados Ledo de Fania,
naes, registro impenecivel de sua Domingos de Rezende e Ribeiro
intelligenCia fulgurante, de sua da Luz, em norne do 8.° distnicto
ponderacãO, de sou esforco, do sell de Minas Geraes, eu saudo o no-
patriotiSrnO, de seu anion immen- bre collega sr. Ignacio Murta.
SO a Minas GenaeS a ao Bnasil. 	 Saudo-o pelo caracter - crystalli-

o sr. Adoipho V'iann,: - Os no como as aguas dos rios profun-
seus intelligentes e effuientes es- dos do seu Norte; saudo-o pelo pa-
forcos pela causa publica foram tniotismo inquebrantavel; saudo-o
testemunhado s em dois seculos e pela bondade infinita, e saudo-o
dois regimens. 	 . pelo coracão, amplo das mais

o 	 José ChristiaflO -
 

Fl- acnisoladas virtudes, e escrinio da
gura de alto relevo no CongreSsO piedade a do amor!
Legislativo do Minas - esse ho-
mem admiravel é urn verdadeiro 0 SR. EURICO DTJTRA: -
semeador de amizades e conqrns- Sr. presidente, por mirn e pela
tadon de coracöes. Assemelha-5e 0 humildade da minha voz - quan-

grande amigo as palmeiras altis-. do outros quenidos e illustrados
simas do seu Norte tao querido, collegas de representacao o pode-

heto de qncantosp eleio de belle- rim fazor — main alto e meihor
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- fala a 9* cireurnscrip 0 elei.toral do Estado.
Sr. presidente, ha pouquissj

mos dias, ouvjrnos o illustrado Sr.
Arcebispo de Diamantjna na bella
oraçao sobre - "Os deveres do
homem publico, investjdo das fun-
ccöes do podex", prégai-, repetjndo o "Ecclesiastic0" - "o combc.
te pela justiça ate a rnorte".
et 'usque ad mortem certa pro jus-
titial.

n	 - 	 -uizemos hoje aqui.
I 

o SR. MELLO FRANCO: -
certos de que néo so aniando, cw. Sr. presidente. Em nome da ban..tuando mas combatendo, pela jus. cada do meu districto, cabe-me a
tica, fazernos a esseneja da sua subida honra de saudar o nossoobra, que dove sen a conscieneja veneran collega Ignacio Murta,de cada hora e o paTh nosso de Ca- Cujo nome peco venia Para decli-da dia.	

nar, fiesta manifestação de apre-

	

Esse "pão flosso de coda ai	 go, que ihe faz a Camara dos srs.que nAo vamos buscar a casa do Deputados.
padeiro, onde ha sempre fenmen 	 0 facto de ten sido eu, certa-to na masseira e urn cento aze- mente o menos indicado, escolhjdo
dume humano a nos vender Para falar em nome dos meusfiado o pão, mas, sO podenios al- companheiros, é ainda urna deli-
canqar, subindo, ate Dens, pelos cadeza da commissão promotona
degraug luminosos da Oracäo Do- das homenagens ao nosso vencranminical!.. . 	 do collega. V. exc., Sr. presiden.

Esse "Pao nosso de cada dia", te, e a Camara talvez ignoremque não é a nossa digestao, mas, uma circumstancja Oue não pas-
sim e - essencialmente a nossa sa desapercebida aos onganizado.direccao, o nosgo forte, flOSSO ru- rag desta cerimonia, que nadamo, flossa sorte e flosso rotejro!... mats C Jo quo unia justa consa-Pão da felicidade - pela saude gração ao veiho servidor do Es-e a belleza, a intelligencj e a tado - Qucro me referir aos lacos
tade e acima de tudo per nos( affectjvos que me prendern, ateabnjr o coracdo em fonte de ale- I nor heranca, ao deputado Ignacio
gria e de Amer!... esse pOn, de Munta, o qual, durante os quanen-que falou Jesus a Samarjtana a ta a urn ininterruptos annos que
bórda do Pogo de S. Jacob... tern assento nesta casa do Con-
de bebjam os rebanhos! - Esse j gresso Mineiro, teve opportunjda.pão - annuncjado visit q do. vivo , de clii servir corn o moo avô, meu
pelo Natal, no presepe do Belém, pae a, agora, coninijgo.apresentado no temple a no pro- 0 sr. Adolpho Vianna: - Ellaprio temple Perdido e encontna e o traço do união affectiva, quedo!... esse pão nosso i— aposgirj .. .am de uma as outras geraqOesdo, no Horto, flagellado, no Pro- dentro desta casa.tone, coroado de espinhos - con- 0 sr. Mello Franco: - 0 nos-demnado 

pela justiça ... dos ho- so collega, que guandou sompre asmens - crucifjcado e morto - e meihores taras caboclas do pm-resurgjcjo e assumpto Para yen- dencia, de reserva, de tacto e decci- os homens, através de todos bondadC, dunante a sua longa vi-Os mysteries qua née são contas i da panlarnentan, niais longa do
negras, mas estneljas brilhantes que a existencia de muitos on
nas mãos da Senhoi-a do Rosa j quasi de todos que aqui estão pro-i-j

o! - . Fsse pão - eu o encon- sentes, nunca teve urna desintelji
tro aqui e delle corninungo, corn gencia ou urn desses cheques tao

todos vós, nesta justa manifegt'
cão de anion e carjnho e fraternj
dade, que nos honra e nos enno-
brece a tods, pela justiça corn
que é feita ao noSso querido col-
lega e amigo querido - Ignacio
Murta - o nosso decano - o
flosso irmão mais veiho - o Se-
nador da Caniara.,. dos senhorea
Deputados!

(Muito bern! Muito bern!).
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31 de dezembro de 1921, na impora
tancia de 2:158$848."

"Artigo. Os desembargadores
do Tribunal da Relacào venceraO
annualmente, inclusive a gratif 1-
cação addicional da lei n. 425, de
17 de agosto de 1906, a partir de

.° de janeiro de 1927, o ordenado
de 30:000$000; as juizes de direi-
to das comarcas de quarta entran-
cia e o de nienores, o de 15:600$;
as das de terceira, o de 14:400;
as das de segunda, o de 13:200$;
e as das de pnimeira, o de .....
12:000$000."

"Artigo. São as seguintes a par-
tir de 1 . 0 de janeiro do 1927, as
vencimentos annuaes dos juizes
municipaes: de quarta entrancia,
9:600$000 ; do terceira ........
8:400$000 ; de segunda e termos
annexos, 7:200$000."

"Art. .. Os membros do Minis-
terio Publico terão as seguintes
vencimentos annuaes, a partir do
1.0 de janeiro de 1927: Procurador
Geral do Estado. inclusive as ad-
dicionaes da lei n. 425, de 17 de
agosto de 1906, 30:000000; pro-
motores do justiça das comarcas
de quarta entrancia, 8:400$000:
das de terceira, 7:200$ 000 ; das do
segunda e primeira, 5:400$000."

"Art... 0 advogado geral e o
consultor juridico do Estado per-
coberão annualmente, a partir de
1.0 de janeiro de 1927, 24:000$000.
o o ajudante do advogado gerai do
Estado, 12:000$000."

Sr. Presidente. a commissão do
Orçamento, attendendo, posso dizer,
ao desejo geral, forrnulou a omen-
da que se refere ao augmento de
vencimentos de magistrados. Nan
erro dizendo desejo geral, porque
de todas as partes surgem damn-
res contra as minguados vend-
mentos da magistratura,

o or. Celso Machado: - Justos
clamores (apoicidos)

o sr. Ledo do Faria: - ... clas-
se de servidores do Estado, cujo
serviços são inèstimaveis e quo nan
podia do modo nenhum I icar esque-
cida, que nan podia 4 deixar do re-
cober no cuidados e as carinhos do
legislador inineiro.

o S. Jose' CJir'istiano: - Vivia a 	 Urn or. depuado - ss 3n1-.zningua, oem rocursos. 	 pathia já ostá muito conhocida.o or. Adoipho Viann,a: - Folgo 0 sr. Ledo do F'aria: - A corn-
muito, porque a emonda do mou rnissão não so acolheu a ernenda
digno co le contém ideas quo de- corn sympathia, contribuindo para
fendi na sessão passada. 	 meihorar a situacão desses serveno sr. Ledo dé Faria: - E' pen- tuarios da justiça, corno a adoptou,
samento dominante em toda a parte tanto que a modida suggerida par
- que o magistrado, mais do que v. exe. é hoje lei do Estado. Os
ninguern precisca ter vencjmento oscrivães do crime passam a ra-
que remunere o trabaiho, de yes tear as custas corn 0 Estado.quo o juiz nao póde ten outro ml- 	 0 or. Duque do Mesquita: - Is
nisterio quo não o que ihe vem da so é urn presente de gregos.investidura.	 0 or. Ledo do Faria: - Sr.o or. t'raflcjoco Lessa: - E' aPresidente, coma já disse - são
povo quo diz quo isso e uma neces- taos as vencimentos actuaes dossidade. 	 magistrados...o or. Ledo do P'aria: E' Mi- 0 sr. Francisco Lessa: - 0 que
nas Geracs, e São Paulo, e a Fran- eu desejo d fazer urn augment:)
ca, é a Aliernanha, é em toda par- condjgno, a altura das reclama-
to ondo se cul'tua a justiça (muito coos do povo mineiro•bern). Remuneracao condigna se 	 0 or. Ledo do Faria: -EsseimpOc ao trabaiho do magistrado. o dejo do todos; osso é o desejo(Apoiaclos). 	 da comrnissão.o or. Adolpjio Vianna: - Con- 	 Attendendoso porém, a situadigna, p rfeitaniente 	 E' dover ção promente que nos ameaça...precjpuo do Estado a distribuicao 0 Sr. Francisco Lessa: - A Ca-da justiça e não pOde have inde- mara inteira está ao lado de v,
pendencia moral sem independencia Exc. pam votar urn imposto quofinancoira 	

possa conrjbuir para rnelhorar ao Sr. Ledo do Faria: - Nan d situacão da magistratura.corn dirninuto voncimento que Se 0 Sr. Ledo de Faria: - ... dotern direito do exigir muito do juiz. vido a alta cambial, quo ha do pro-
Está assente ate agora 0 ninguern vocar a queda da cifra do imposto
contestárá quo para abraçar a car- do exportação, a cornrnissào pro-
reira da rnagistmatuma, é necessanio pOe augmento quo consta da emen
fazer voto do pobreza. 	 da, esperando poder rnelhoral-o emo or. Francisco Lessa: - Entre Lrove opportunjdadetanto, v. exc., outro dia, defenden 	 0 or. Paulo Menjcuccj - Do an-o corte dos vencinientos dos escri no para anno o superavit augmen-vães do crime. 	 ta.o or. Ledo de Faria: - Extra 	 0 or. Francisco Lessa - Sb do-nho o aparte. Tanto não fuj con. s'ojamos urn augmento digno; par
tra, quo votei pela ernenda apre-
sentada par v. exe. 	 isso estamos de accordo corn a

commissão ate para votar urn im-o or. Francisco Lessa:	 V. posto que possa cobrir a despesa.exc. so engana; disse ate que não 	 (Cruzam-se vanios apartes).podia votar pela emonda. 	 Q sr. Ledo do Faria - A emen-Urn Sr. deputccdo: - 0 cbrte da b o prjnlejro passo noose ca-de vencimentos dos escnivães do minho que a commissão traçou.
crime foi a rnaior injustiça feita a No proximo exercicio, si houvenessa classe do funceionarios. 	 recuroos abundantes, as vencinien-o Sr. Ledo do Faria (ao or. F. tos dos magistrados minoiros Se-Lessa): - V. exc. faz injustiça a ran majoraclos
mini e aos demais mernbnos da corn- 	 Vingando a emenda que a corn-missão.	

missão torn a honra de offerecejo Sr. Mario Mattos: - A corn- i consideracao da Casa, já é urnmissão de Orcamento vae estudar passo dado em favor da magistr
0 caso eons toda a sympathia, (Riso) tura,

• 0 or. Ribeiro cc Luz manda a
Mesa a seguinte

Emends n. 3
Artigo. Fica o governo auctori-

zado a abrir, desde já, o credito
preciso para pagar, neste exerCi-
do financeiro, a ajuda de custo a
quo se ref ere o art. 206 da lei n.
912, de 23 do dezembro de 1925.

Sala das sessöes, 10 de setem-
bro do 1926. .- Ledo de Faria. -
Mario Mattos. - Ribeiro da Luz.

Lida, é posta em discussão con-
junctamente corn o projecto.

0 SR. LEAO DE FARIA: -
Sr. Presidente tenho a honra de
passar as mãos de V. exc. as se-
guintes emendas:

"Artigo. Fica o governo auto-
rizado a abrir, desde já, o credito
preciSo para pagar, neste exerCi-
cio financeiro, a ajuda de custo a
que so refere o art. 206, da lei
n. 912, de 23 de dezembro de 1925."
"Artigo. Fica o governo aucto-
rizado a abrir o riecessario credi-
to, para pagamento da gratifi-
cacao addicional da lei n. 425, de
17 de agosto de 1906, a quo tern
direito: o sr. Benjamin Flores, a
partir de 28 de agosto de 1924,
ate 31 de dezembro de 1927, na
importanCia de 2:39(i$332; Amen-
co Games de Sousa, funccionario
da Imprensa Official, a partir de
31 de janeiro de 1923, ate 31 de
dezembro de 1927, tia import-
dade 2:587$616 João Libanio
Soares e João Goursand de Arau-
jo, chefe de secção e iegundo offi-
cial da Secretaria das Finanças,
a partir, respectivarneilte, de 14 e
1 . 0 de de outubro de 1925, ate 31
de dezembro de 1927, na importan-
cia de 3:523$6 61 ; dr Guydo Car-
doso de Menezes e Sousa, juiz de
direito da comarca de Itapecenica,
a partir de 4 de maio de 1926, ate
31 de dezenibro de 1927, na mm-
portancia de 556$9 50 Manoel Jo-
s6 do Carmo, director do grupo
escolar de Manhuassü, a partir
do 10 de setembro de 1922, .té



.io c4ae a Camara comprehenda o
seu intuito quo teve ao elaborar as
ernendas que vdo ser enviadas a
Mesa,

o Sr. Paulo Menicucci: - To-
dos estdo ao lado de v. exc. e da
cornrnissdo, sómente lastimamos
que nao seja maior a elasticidade
do seu projecto.

Osr. Ledo de .Faria: - Quan-
do ella tenta dar urn passe para a
frante, vem logo a tempestade.

o Sr. Duque de Mesquita: —Do
applausos.

o Sr.. Ledo de Faria... de
apartes como si ella estivesse pro'
pondo medidas contrarias a urn
pensarnento geral.

0 que a cornrnissdo deseja e
quer...

o Sr. Duque de Mesquite,; -
Lastimarnos quo a commissdo ac-
cordasse tao tarde.

o Sr. Ledo de Faria: - Accor.
ddrnos em tempo opportuno.

0 sr. Ferreira Pires: - Quem
tern razdo é 0 Sr. deputado Fran.
cisco Lessa - a comrnissdo é ta'.
rannica.

o Sr. Ledo de Faria... 6 que
a magistratura receba vencimen
tos compensadores de seu traba-
lho; antes disso, porém, 6 pre-
ciso se meqarn os recursos dos
quaes se pode dispor.

Comecemos corn o augmento quo
a ernenda pede e no proximo anna
possa o Congresso cuidar do as-
sumpto corn o mesmo interesse.

Proseguindo. ar. Presidente, na
serie de consideraqoes quo vinha
aciduzindo, cix devo lernbrar aos
meus collegas quo no paiz onde os
servidores da justica são devida-
monte remunerados a sua actuaqão
é efficaz e real.

Na Ingiaterra, terra classica das
liberdades, a magistrado é pago
tOo sobejarnente quo a carreira do
judicatura correm as meihores
competencias. La, procuram o.9
cargos de juizes não as moços quo
sahern das acadernias...

0 Cr. Ferreira Pires: .-- Scm
allusão.

o sr. Eurico Dütra: - A nm-
guem.

o Sr. Leiio de Para... nâs o
advogudos, que preferem trocar os
rendas fartas de seus escripto-
rios pela carreira de magistrado.

Todos reconhecernos a necessida-
de de meihorar a situação da ma-
gistratura e é par isso que a corn-
rnissão de Orqamento vem corn a
medida consubstanciada na ernen-
da.

Tenho ern mãos urn retaiho do
jornal "0 Estado de S. Paulo",
em quo urn magistrado do interior
escreve a respeito do augmento de
vencimento cia magistratura: (lé)

"Crernos nao claudicar affirman-
do, que 6 per urn sentimento de
pudor muito delicado, que os ma-
gistrados escondem as vicissitudes
da sua vida e as privaçOes que sof-
f rem silenciosamente, oriundas da
situacão premente em quo so en-
contram corn vencimentos irriso-
rios.

0 trabalho que defles se exigo 6
enorme, infirna a paga que se lhes
dá.

Esta situaqão, porérn, nao pode
perdurar, sob pena de periclitar a
propria dignidade do Estado."

o Sr. Adolphe Vianna: - V.
exc. consente quo eu interrompa a
brilhante leitura?

o Sr. Ledo de Faria: - Corn
todo prazer.

0 Sr. Adolpho Vianna: - Ha
flagrante desegualdade nos venci-
rnentos estabelecidos per v. exc.
para os juizes das diversas cornar-
cas. Em umas, as custas excedem
aos vencirnentos; em outras, são ne
nhuma.

0 Sr. Ledo de Faria: - Vou
prosoguir na leitura para, ella ter-
minada, responder ao aparte do
rneu colleaa.

Continua o articulista (16)
"Porque não e nem a vitalicieda-

cia, nem a fixidez no logar que ga-
rantem a independencja do niagis-
trado . - 0 que faz o homem verda-
deiramente independente, 'seja ella
magistrado ou urn cidadao qual-
quer, é a independencia economics..

Sam esta, embora vitalicio e ma-
movivel, a indopendencia dos jul-
zes nunca passará de uina illusdo.
Será preciso relembrar que ne.
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O 	
ii-

sr. Jose Ch stianO
	IM	

si o mcix nobre ollega mostrasse

cenca Para urn apart e? 	 sentada...
o incoflvenhente da emeflña apre-

o sr. Ledo dc Faria

	

	
do co

- Pois
nao. Corn muitO prazer. 	

0 sr. Francisco Lessa - Todos

o sr. José Chrtiafb - 
Essas flós estamos d

dc accorrn ella.

medidas so tomadas justan1e1te 
0 sr. Ledo e Faria - •.. e

em uma epoCa em que tudo deixa elaborada depois de se ter feito ri-
a preVer a dirnifluicão das rendas gorOsO exame da situacäo e das

do Estado. (Apartes). 	
0ssibi1idad das finaflcas do Es-

o sr. Ledo de Faria - E' juS- tado.
tamente por esse rnotiVo que a 	

0 sr. Mario MattOs - A corn-

commissão, embora animada dos missão z quebrar a clasSi
melhores desejos, pensa não póde ca prudenc 

qui
que a tern caraCter

ir a1é Para propor u
lna medida zado nesta Casa. 0 aparte dado

justa. 	
ha pouco palo sr. deputado José

o sr. Francisco Lcssa	 Isso Christiano, nobre finanCista ml-

näO é a6 uma medida justa 6 um missäo
a neirO, esciarece o intuito da corn-

necessid2de imperiOSa' 	
.

o sr. Ledo deFaria - V. eXC. 	 0 sr. Celso Machado - Elle não

está repetifld 0 o que cix disse. 	
conheCe as agruras por que passa

o sr. FranciscO Lessa	 V. a magistrata, POT j550 é que fa-

cxc. não está só fazendo jus
	 atica 	 la dessa mneira. Ha injustica no

occorre tarnbern a uma necessida
	 aparte dc s. cxc. A

e flrnagistratuta

imperiosa. 	
tern 5offrido muito 	

ãO póde co-

o r. Ledo de Faria	
Sim tinuar a 50 effrr assim. A situn-

porque quern reclama augmento de ção e afflictiV
vencimentos dos servidore s da jUS- 	 0 sr. Duque de esqUit - 

Do-

tica nãO é so Minas Geraes, 	
S. ve 	

tar outras desPesas.mos cor 
Paulo, é o Brash inteiro. Em to- 	

0 sr. Preside nte: - Atteflcao,

da parte se procura melhorar a senhores
j	

0 sr. L
situacäo daustica. 	

edo de Faria - A corn

o sr. Duque de esquita -- A 
missäo nào f oh além do augmeflto

medida constante a emenda da proposto porque prevê - devido a
cornmissao é juata porque j au- alta da taxa cambial - urn de-

vencirnentos dos crescimo de receita.
ois ou 	 a

trOs poderes. 	 0 sr. José Christigmentamos os 	
anb - Posso

membros dos d
o sr. Ledo de Faria - B' pre- informal 	

Camara que essa é

CisO, 
sr. Presiclente, que se meiho 	 tambe

rem os vencimefltos da magistratu- 	
m a opiniä0 de illustre ex-

secretarlo das Financa s, o sr. dr.

ra 	
para, afirn de quo 	

ella cOnCol- Djalma 	 do
Pinheiro chagas.

o 
sr. AdOPh0 Vianna - DA ii muito essa

0 sr. Celso M a: - Acato
ram as capacid5

cenca para urn aparte? 	

mas não estou

o sr, Ledo de Faria - Corn 
to- de accordo corn ella.

do prazer. 	

0 sr. Ledo de Faria - Assim

o sr. AdolPh0 Vianfl - PoT- 
comO eu näo eétoU de accordo corn

que V. cxc. näo 
apresenta urn proc v. cxc.

	 tOs - A comrn
; jvergiT é direitO nos5.

jecto elevand0 
0ignarneflte os 	

0 sr. Mario Mat
vencirnentos dos magistrados misSã acha que é necessario que
altura de suas necessid°5 sup- zelemos essa gloria de Minas - a

prirnindohes as custas de modo 
5ixperamt.

que a justica chegUe a todos? 	
0 sr. President - Advirta

o sr. Ribeiro da Luz - V. cxc. 
aos nobres deputados que quern

podia apreSent es se proiecto. 	
tá corn a palaVra 6 o sr. Leão de

0 sr. AdoiphO Vi 	
Si dig

anna - Defen- Faria. 	 os	 nos deputados in-

di uma .emerida nesSe sent', 	
no sistirem na discussã em dialOgo,o

anno passado. 	
suspenddl' a sessã (PO	 cvUsa).

o sr. Ledo de Faria (ao sr. 	
0 sr. Ledo de Faria: - Sr.

A. Viuna) - 
Ficaria satisfeito PresideT1te, a comrni0 tern dee
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hhurn paz tevo lesta verdade u1na 1 0 sr. Lego de Farict - Mae 6

cornpreheflSão tao perfeita como a rneu collega não desconhece a ver-
Inglaterra? 	

dade do argurnento que lancel.
-	 Muitas vezes comarcaS sem.

 todos como são largamenm tra-
te rernunerados os juizes inglezes, da

baiho tornam-Se, apeflas corn a mu-

sendo a este proposito de muita 	
rtca de juiz, centrqs de intenso

opportunidade lernbrar a critica I labor forense.
0 sr. Francisco Lessa: - Isso

que urn jornalista allemão fez, ha tempos, dos juizes do seu paiz. nao é argurnentO. Corn exemPlOs
Dizia elle que os juizes inglezes de magi

strados ruins, v. exc. não
são müito mais competentes que venha argulflefltar aqui. - Argu-
os juizes aflernães, e muito ma 	 corn os magistrad0

	

is	 0 
sr. aqui

RibeirO da Luz:
brilhantes as suas sentencas. Re- rnentamos 
pondeu-lhe então, urn magistrado, de Minas que, seja dito de passa-
seu patriciO, que, ci ganhassern os gem, são todos honradOs e dignos.
juizes aJ.iernãeS tanto quanto os seu 

(Apoiados geracs)

colleges britanfliCOs, o povo alle- 0 sr. Ledo de Faria: - 0 meu
mao teria senteflaS eguaes as dos distinctO collega residerite em Gua-
juizes inglezes. E gracas a eieva- xupe não apprehendeu bern o que
da compreheflsäo dessa verdade, disse.

	

póde a inglaterra ufanar-Se de ser, 	 0 que eu disse foi que as cus-
na expreSsãO de Ruy Barbosa: "0 tas servern de estirnulo aos magis-

	

torrão trancluillO onde amadure- 	 ão melhoradOs.
trados. Si trabaiharn, os re-

cern na paz e na liberdade, para tos lhcs s

	

urna raça privilegiada, os fructos 	 0 srrancisco Lessas - Con-

dourados da justica." 	 tra o  . 
F

mans juizes existe o disposi-

Assirn, corn vencimentos que ga- tivo da lei.
rantissern aos juizes urna vida, não 0 sr. Leão de Faria: - Per

diremos de ostentacaO, rnas cornpa gunto a V. exc.: o artigo 142 do
tivel corn a dignidade do cargo, e Codigo do Processo tern sido app!1-
dispofldO elles de recursos pare cado entre nós?
aperfeicoar os seus conheCirnefltos, 0 sr. 1'ranci5C0 Lssa: - Si não

São Paulo poderia gabar-Se tarn- tern sido applicado, apresente 
v.

bern de ter urna rnagistratura mo- exe. u rn Pr 03 mandando appli-

delar, attrahindo Para , ella não so car a lei.

	

os meihoreS caracteres cornO as 	 0 sr. Ledo de Faria: - V. exc.

maioreS capacidades. 	 deve se lembrar de que, quando
projecto de Codi-Respondo, agora, sr. Presiden- aqui se votava o

te, o aparte que se dignou dar-me go do Processo, eu me pronunciei
o distincto collega e amigo, cujo contra o .dispositiVo do seu artigo
nome declino corn a devida permis- 142, fazendo ate declaracãO de
são - Adoipho Vianna - relativa- voto. porque estava certo da sue
mente a um maior augmentO nos inefficacia, da sna não applicacão.

	

vencimefltos doe magistrados, sup ..	 0 sr. Francisco Lessa: - En-

primindo-Ihes as custas. 	 Lao, repito, V. exc. apresente urn

Individualmente, son contrario a projeeto mandando applicar esse
suppressã6 das custas; echo ate dispositiVO legal.
que cc devia inverter a ordem do 0 sr. Adoipho Vianna: - 0 no.
cue ha actualmente - deveriarn bre orador favoreceria os interes
ser pages por inteiro ao magistra- ses do Estado, da collectividude,
do, abrindo o Estado mao da sua est.abelecendo maiores vencirnefltos
parte. 	

aoe rnagistrados, corn a suppressão
As custas são uma especie de es- total clas custas.

tirnulo Para que os juizes traba- 	 0 sr. Mario Mattos: - Essa
idea foi discutida na cornmissão 0

ihern. 
0 sr. Adoipho Vianna - 0 es- £oi vencida.

mulo estd na indeperideflcia e no 	 0 sr. Ledo de Faria: - A corn-
ti
dever cumprido. 	

mlssäo, attendendo ao desejo geral,

97

trouxe uth. augn1eao regular' a tubrd do 1 925;ate 81 d de2elnbthvencrnontcs. 	
!de 1927, 	 importancj,a desr. Celso Mac1ado:	 As nie- 3:523$66 1. dr. Guydo Cardoso deihores ideas cahem la commissãoM.	 enees

	

o sr. "Ledo 	 e Souza, juiz de direito de Farja: - 
Ma; da comdrca de Itapecerica, a par,àté hoje, nenhum deputado apre. Air de 4 de maio de 1926, ate 3i

sentou ernenda elevando os veicj. dé dezembro de 1927, na importan..mentos de.magistrad05 	
de 556$95o; Manuel José do

	

. 	 oia,0 sr. Adoipho Vianna: - Per- Carmo, director do grupo escolardâo; 0 . 
anno passado, v .exe. era de Manhuassu', a partir dè 10 demenibro da commjssão de Orça- Letembro de 1922, ate 31 de de-

mento e a minha ernenda, nesse zeinbro de 1927, na importanciasentido, cahju redondamente 	 de 2:15888480 sr. Duque do Mesquit - No Sala 
das Seesdes, 10 do seteni-anno passado, 0 relator contra a bro de 1926. - Leão de Farja. -ernenda foi o deputado LeAo doFaria. 	 Mario Mattos. - Ribejro da Luz,0 sr. Ledo do Farja: - Tenho 	 Emenda n. 5certeza absolute de que não rela- Art. Os desembarg05g dtei a ernenOa a que alludem OS ? 

Tribunal dá Relaçâo vencerão an-bres collegas. Certo, estâo esqueci- nualmente, inclusive a gratifica_dos de que flâo esth'e presente -cão addicjonal da le
	 fll n. 425, doquando Se discutiu o Orcamento. 	

de agosto de 1906, o ordenado do0 sr. Francisco Lessa: - 
V. exc, 30 :000$000; os juiz05 de direftohoje evoluju tarnbem. 	

das cornarcas dc Quarta entranja0 sr. Ledo de Fat-ia: - Nm.
guern me negaria esse cireto 	 o do menores, o de 15;600$000;,	 os das de terceir.Sr. Presidente, ditas estas pa-Inentos

os das de segunda, o de .....14:4O000&.
iavras e Correspondeado ao deeio

13:200$000; e os das de primejra,geral do Povo mineiro, a commis-
são formulou as em 	 ue tenhoo dc 12:0008000

Art. São os segujn 5 os vend-a honra de passer as maos de 
	 annuacs dos juizes rnunjsperan 	 sejam snffraga 

	 a, o de

i	 -clas pelo vato unanime aa Carnara., 9-600$000
. dc tercejra(Muito bern! Muito bein!) 	

cpaes: de quarta entrancja

84O0 0OO d

	

,	 e segund, etrVein a Mesa sã-o lidas e postas annexos, 7:200$000
em discussão cofljUflctamente 	

Art. Os membros do Ministero0 projects as seguintes 	
Public0 terão os seguintes vencj-•	 Ernénaa n. 4	 mentos anfivaeS: Procurador Ge-
ral do Es ado, Inclusive addiejo..Art. Fica o governo auctorjzaJ naes da lei 425, de 17 de agosto dedo a. abrlr o necessario credito, 1906, 30:000$000; promotores dePara pagamento da gratificaço. justica das cornarcas de quart 

addicjonjl da lei n. 425, de 17 de entrancia, 8:400$0; das de ter-
agosto de 1906, a que tern direito:; ceira, 7:200$000; des de seguada,
Benjamin Flores, a partir de 28 e primeira, 5:4008000.
de agosto de 1924, ate 31 de dezem- Art. 0 Advogado Geral e o Con-bro de 1927, na importancia do... suitor Juridico do Estado percebe.2 :396332; Americo Gomes de rão annualmente 24:000$00, e ociouza funccjonarjo da imprensa a.judante do Advogado Geral doOfficial, a perth- de 31 de janeiro Estado, 12:00

i1927,'namportancia de 	
0$000

	

'dc 1923, ate 31 de dezembro de 	
Sala des sess5es, 10 de s etombro............dc 1926. - Ledo de Farja2: 587$616; JoCo Libano So ares e Mario Mattes. - Goursand dc Araujo, chefe 	 Ribejrodc secção e segundo officialda Se-

	

;etarja das Finanças ap'artjr9 	 O:SR.RANCISCO LESSA.
A c.--3

respectjvanIen do 	 -14 e 1° db on- r. Presidente, a emenda que lea-



U

ba, de envia a Mesa o nosso jUu- , uanto' mais elevada ôr , a

tado ölléga, r. Le go de Far 	
ia de sua comatca; mas, si ella

sugEriU-me uma subi.end', q 	 a gratifiC
:e tel!1 major somma de servicoS, se

apreen€O a onsideraco 'd Ca- r . tambe 	 a0 quede-

redigica nos seguintes te cY1os, vera eeceber, maior'e setäO os emO
lutrteitO5 qiie the de'erãO caber

"Os jiIzes d 	 d 	 's40 conforme o ?egimefltO de Custas6
e direito o 

da data da publicacäO desta loi 	
0 jr.Duque de Mesqu ta -

passarão a ter os venc1meflt an- sub ernenda de v exc näO e ecjul-
cIe '14:40Q$000," 	

'	 a4va
nUaeS

Eis$ datada e 'assigd. 	
0 s FrcnCiSC0 Lessa - Tdo

jyIuitÔ de 	
p)sI- o juizOS de direito ão egda'CS. A

dëiite dixei do estabe1eC r n.	 sib- gratifiã0 quo Iles devern te

emenda a differeflca' de venC1n1TI do, rno\i11e
pro lab oft, nas comarcaS de gran-

tc rä o JulSOs
 de ditéit jbn-1it0 forense, essa grati-

'forme a clsif'Cacao' daS ôiata ficacäO d'lhes é. proporcionath
L pe-

a t!ue eteit .ifl, fivafidO a todo, l?S custas.

te . o •ordenado men- 	
0 sr. Mario Mattos - V. exc.

indistinctam
sal de 1 :2O$OO'O, ou ojams 	 .	 • 	 clas-acaboti inda ha pouco do conde-

4QOO'OO anhuaes. 	
mnar o Regimeflto de Custas,

0 s 	 4dotpho 	 ParaVictunct 	 siicS.fl1O da eIastiCO.

,i 	
0 e. Francisco Lesscs	 Per-

os ju es d eo 	 do qualquev I oitamoUt; mas a Camara julga

0 sr. 'Rrct?Wic0 Lesa 	
Para jtangiVei .'esse Regimento; ella a

jiizt de cornarCas de 1 .a, 2., côisidera
oS	

.sagrado e por isso mes-

:3.;e 4.' entrancias. 	
mo é que seria mais equitatiVo e

0 ,S1, ;A'dolh0 Viccnna - Estou mal's justo' que fivassemoS pars

em, desacOrcl0 corn v. exc. 	
todos os juizeS de direito do Esta-

• ,0,s?. FanciSC0 Lessa - A Ca- do o vencimento mensal de
maa:ntnde que o Regimeflto deli:2OO000, deixando que a gradua
Custas deve ser intai1iVel;' nelle -ção de entrancia fosse estabelecida

não . ppdemos nern de .love tocar. th
pelas custas desse RegimefltO elas-

bah i, 'a ràzão da subenie1da 	
o a quo me ref en.

Urn sr. deputado - Tenho mo-

	

	 da, Sr. Presidente, pars os
Pas'so as mãos de v. exc. a sub-

5trToi 'seriós Para julgar 'quo Qs .cmen 
mbgist'ra'dOS não receberãO, corn fins regimefltaes.
applausbs '"rnedida propota pr 5 (Muito bent!. Muito bent!).
Y. exC.

Osr FcnciCO

	

	
Vefti 'a Mesa, e lida, apoiada e

LeS -N& 
aqui tañibem rião èstanio '

s 'satisa- posta em disuSsao conJu1Ctamea-

:t
I

s iod a'os dOsioi dosthagiStdOS
 te corn 0 proeeto a seguinte

', Alguns pm- 	 Ern
ere , eerdadè, que, ao 	

endcc n
em tudo 	 or tudb. &

énVe de '',
	 '

ihes sernt augmetitadOs os vetici-
(Sti?em0flda a emenda n. 5)

- metitos, 1le's sejam mnids ' 	'A t o juizes a d' 	 d
ouctas, do accordo com o egimofl tado da data da pubilcacãO desta

- , - 	
lei, passarno a ter os vencifllefltOs

	

iaS peco aoS coilegat quo ou- 	
-annuaes de 14,400$000.

-'o 	 OtiS arUefltOS'
'' M 	 'de popbsib5d a ' dizOnd	 - Sala das sess6os, 10 , de seteinibro

fntei* submenda o vencimei
o,

lto de 1926. 	 Francisco Lessa.

cthe'1'-de 	 00000, ara todos os 	 NNA:- 	 ' 	 '	 -
juizes de direito'dO 'Esdo. 	

0 SR ADOLPHO VIA

Seoemo5 que, em virtuce de Ici Sr. Presidente. Apenas por urn
- as comarcas , são classific'adas em ,dever. de coherenCia conimigo mes-
entiflqiaS Ora, si essa c1asif .. mo se justifica n'iinha presenca
eaç5o obedece ao movimentO' f o- ,nesta ,tribuna, quando em debate
rOnse,é de se crer que o trabaiho utna emenda quo consubstanCiS
do julz de aireito sera5 tanta nior medida tendetite a elevacãO dos

vQncin'entos aos, dignos - membros 	 Osr. Ledo deFctrjcs: - V. exc
do poder jud!cianio do lwSso Es- me perniittentu apàrto? 	 ". 	 Stdo. 	 ' 	 Osr. Adoipho Vianna: 	 Per

De facto, sr. Presidente. 'par- feitament.'
ticlanio sincero e ardoroso de me- 0 sr. Lode de Fttia: - -Crejolhor estipendio a nagistratu5 mi- poder affi'rma' a v. exc. que, s:
neira, terido, em sessdes do' none fosseni' ConsUltados os magistra-
passado, desta mesma tnibuna, pro- dos 11ineiros, 'elles prefeririam o"
pugnado medidas téndentesa ma- régirnen actual, conjugado 'corn as
joraçã de vencimentos aos ñiem- rnOdida 	 consubstailciadas
bros do judiciario, ndo é sern jus- emenda,ao envez de um.. augnietito'-
tlficado motivo que sinto o major rnoul de300000 sobre os re'e-
desvanecjjneito, em vendo, agora, ctiVoS 'eheiiento.
rnin'has ideas victór josamente am- 	 a. .4dolphô Vianna: —'Pre-paradas pela illustrada commis- iririani Osini, aquelles que Oceli-
sáo de Orcamento e Cots desta'Pam cornarcas rendosas, corn' fIgCasa.' 	 rn1e mjUstia áquelles,, auja'

, ërescjdo fiumoro de 'feitos cr'

	

Imnpoe-so-me, todavia, sr. Pro- as sua ceinarcas 	
iñies,

, Ihes' nnap,sidente, urn' dever de cohèrente ir- iorciol1a1n as niesmas' Vantagdjjs
rOductibilida

de na defesa integral ecuaiarias das deisbe cive i ' e;Cos mesmos prulcipios pelos quaes 	
Pa 'me 	

de partiflias dosme bati, amparando, simultanea- espOlio de noSsos éó-staduañós',niente, os intereses da collectivi- 	 os quaes a 'lei 772, do 12p, quizdade mineira e os daquelies aos asociar c sscrjvães e os Vroprios,quaes está attribuida a funccao ma gistrado. 	 ,jbdicandj em o nosso Estadij. Ef-
fectivamente, justiça prompta, ba- ' Urn senhor ueputQ. —'.exc.r
rota e qne'toque a todos, indistjn- so esquece quo as custas sap dadas
ctaniente, eis o salutar principio pro labore.-!

da egualdade -,-- dogma ' primor- 	 0:sr, 4olpho 	--

	

Vsanna.	 i as
dial da democracia Institujda em 'custs sao dadas pro 1a6o27,e corno
nossa Patnja corn - advento do re. explica 0 meu nobre collega quegimen republicano,prociam'ado a urn Juiz prolator de urna sentença
15 de hoveinbro do ' 1889. 	 -	 civpl, longa e assas fundaniOntada

-	 receba apenas 5000 de custas,
De comb se integrararn, porem, quando pmia nals1nada iei 772 p61 .toes normas eM 0 nosso pacto Iii- 'de elle receber 5OOOOO polo sim

stitucional nao 0 tern comprehen- pies acto homologatorie de uma 5dido satisfactoriamente OS fl05505 partilha do invntanio, escrevendo

gdo das partes contendoras
legisladores, que continuani dX1 apenas duas linhas?

	 '	 -in
preços de sontencas que onvenien- 	 Sr. Presjdente, urn povo mo'vi
e	 'menta-se, creuce e prognide quaxims pubhcas thctaram estabih- 	

-dade da ordem social sob 0 hope- ua0 an-ima a certeza previa do
rio da let.

	 do- 
rectilinea distribujcao do jus-

tiçi lnas, imprescjndjyel d, tarn-Rfiro-me, sr. residento, as bein, que cue a veja, s e'inta creja'nstas judiciarias. Meihor fôra realmente na éxistenc ja, della. Pa.quo fizessemos obra definitiva, ratanto se faz mister qué orgánj.
elevando, nmais razoavelmnente, Os z
vencj 	 enlos urnd justiqa inais optmblj

nlentos do nossos magistra- canamente repartjda, acudind,dos, passanclo integralmente as
st 	 indistinctamente, os dre jtos doscuas para o Estado, que as re- poderosos e dos humildes, 	 ni- -dzinia, patulatinarnente 	 dos ate sua co 0 dos pobres, dos grandespmp1eta suppressão, quando 0 dos pequenos. 	 - -permittissem nossas possibilidades 	 Ora, sr. Presidente, a Re pubji..

	

SC000thicas e financeiras 	 ca, erigindo o poder 31zdJciaio 4



6°c,

nisso 'sober
I 
atiA, superposta aos anto, Para assim prceer, pousa

dois OutroS podereS especialmente de seu dever- dizer Os niotiVos.

Para fiscalizar as leis e os actos 	
A sub-ernenda do meu nobre

dejIes emanados assegumando, ao collega, como desde logo ye a Ca-
mesmO tempo, a intérindepèñde sá, não corresponde ao sentirnen-
cia dos pódere politicos, reconhe- to de justica que animOU- a ela-
ceu e proclamoU, ipso facto, o de- boracäo da emenda.

Estado consisten-ver preciPuO do 	
Finn o nobre deputadi pela

te na perfeita distribuicãO de jus- ua subemefl da o vencirnento uni-

toe 144OOOOO, annual, Para
tia. 	 rtanto, e 10,0 as t6dos os juizes de direito do Es
Ao Estado, Po -paitè, cabé remuflemar os magts- tado, acabando assim corn a clas-

trados pelas suds decisbes mante- sificaçãO das cornarcas poT en-

nedoras da ordeni social. De facto, I trancias.
sr Peidente, proferida qualquer 	 0 sr. Francisco Lessct - Não

decisâO, pondo terUio aos litigios aëabo corn as entrancias. Fixo
Clue antagonicos interesses crea- urn so 	 do ue as custas venham

vencimentO Para todos el-

ram, passaa re sentenca y es, deixan q
a interessar, desde logo, e directa- estabelecer a rernuneracao pelo
inente, a toda a collectividade, fi- trabaiho de cada urn. Assirn não
cañdo as partes reservado o papel fj injustica aos rnagistrados.
d meras provocadoras do pronun- 	

0 sr. Ledo de Faria	 Ainda
ciamentO do judiciarlo. éborn que v. exc. reconhece que
-Corn ete pensarnento, sr. Pre- para fazer justica teve de fazer

sidente, foi que,desta mesma tn- injustica.
buna, eu me fiz patroño, fragilli- 	 • O sr Francisco Lessa -- Nes-

mo, e-certo... 	
te caso posso dizer tambem que

Vozes: - Brilharite, como sern- v. exc. fez injustica aos juizes
pre. 	

de l. ê 2.' entranCiaS.

0- sr. Adolph 0- Vianna... Ge- 0 sr. Ledo dc Fctria - Assim
nerosidãde de meus nobres cóflc- sendo, sr. presidente, a cornrnisSãO
gs mas sinceramente convencido .está convencida de que fez a mais
na defesa de uma emenda no pro- estricta justica, elaborando aIdes em que elaborou, a
jecto de organizacãO judiciaria nOs mo 
estabelecetido meihoria de venci- emenda que sujeitou no estudo daCamentos aos dignos rnagistrados e

Casa.Não posso comprehender, Sr.
representanteS do Ministerlo Pu- - presidente, como se queira tirat
blico- de -Minas Geraes. Corno remate a estas ligeiras medias em se tratando de justi-

ça
considemac6es em tomb a muterla 	

.
e debate, cumpre-me declamar, r. I - 

0 sr. Francisco Lessa - V.
Presidente, que, entre a einenda cxc., está falando Para poder jus-
apresentada pela illustrada corn- tificar argumefltos ontraniOS.
missão de OrcamentO e a sub- Nào se trata de medias - de justice

dis- e simernenda,- def ndida pelo flosso 	
de vencirnentos. A. media

tincto collega sr. deputadJ Fran- cc verifica pelas custaS.
sa, não ha hesitacãO 	

0 sr. Ledo dc Faria - Esta
cisco Les to, p
	 nto, pelart 	

emenda m2dla no é justa e C tao sórnen-
sivel. Vo
cia conimissão. (Muito bern! Miti- 

te isso que a comrniSSao vein en-

to bern!)	
phcar a Camara, pedindo a re'

-	 jeiçCo da subemenda apresentada

0 SR. LEAO DE FARIA 	
pelo meu digno collega.

Sr. presidente, a commiss5-o de A. emenda off erecida pela corn-
Orcamento julga andar bern aeon- inissãO teve em nlira fazer urn au-
seihando a Camara a rejeitar a :gmento progressivo, attendendo a
efnenda apresentada polo sr de urn so tempo os servlcoS preSa
ptitdo -Francisco Lesaa; xtr- dos pelo nagistr0L

601

	

cri, terib da divjsCo das co 	 0 sr. Ledo dc Far-ia - Ha co-marca 5 do Estado em entmancias marcas d
teriode iusti 	

e 1.' entrancia que ternincomo o eu collega sabe, o en- major movjmento do que as de 2.'

	

ça, para compensar 	 0 sr.	 Lessa - En.F ranciscoo tempo em quo Os juizes fazem tao, ne 
er
ste e ca

so, a 2. entrancja
exc. está angurnefl0 de falso. 	

a comas-ca de l.ao seu noviciado 	 deve s levada

	

0 sr. Francisco Le8Sa 	 cr e a de 2.' rebaj-xada a l . a: 
0 Sr. Ledo de Farict - Atten..NAo é esse o cnitenjo Não é para da, porém, 0 nobre collega quofazes' noviciado que o candjdato a pelas comareas de l.a entranciawagist

ratura Vae sos' juis de l. devem passan todos os magistraentraneja 	
dos.o Sr. Ledo de Faria 

Exem. E' essa a classe em que sâo
plifiquemos 0 juiz i'ecebe a in- creadas as comarcas e como nãovestjdura na coniarca de pnirneira seja ainda conhecjdo o seu movi-entraneja No prazo de C jfleo an- mento forense, as vezes, Si ye 0nos está habiljtado Para o accesso caso de haver algurna dellas de
a comarca Superior -. de segun. rnovimento superior as de entran-da. 	

cias nsais elevadas.
Já leva urna bagagem major do E' o que acontece corn a comar-conhecjrnentos adquinj05 em en- ca cia residencia do digno coll-e-

trancja  inferior.ga - Guaxupé - municipjo cuja0 Sr. Francisco Lesga - Ha riqueza posso dan testemunho.comarcas de 1.' entrancia que 	 A classificaçao dessa comarca
tern major movirnento do que em entrancia superior em nadaas de 2.'	 desabonanja o Iegislador..,o Sr. Ledo de Far-ia - Nã 	 0o Sr. Paulo Menjeucci - V.you fdra disso; entretanto, o le- 	 0 Sr. Ledo dc Farjcj.

exc. diz a Pura yes-dade.
..

gislados' quando fez a classjfjca 	 entre.
tanto, si isso não Se fez, não CC,50 em entrancias, fel-a tendo em impossivel Se o 

faça, mais tarde,vista o moyjmento forense
Assirn, Para urns comarca de quando o rnovimento da cornancamajor movimento torna-se mister de Guaxupé seja conhecjdo do• urn magistra 0 que tenha majores poder legislatjyo.conhecjmentos e major pratjca fo. 	 Sr. preSidente, deante de todas

esSas conSideracoes expostas, nãorense.
Disse o nobre collega 	 tenho recejo de - solicjtar a rejej-

equiljbrjo dada a ap 	 quo o cáo da sub-emenda - apreentada- 	
provacao cia pelo digno collega, Sr. Franciscoma sub-emenda que admjtte o Lessa.

Vencjmento uflico, vem pelas cus-
tas que recebern os niagistrad05 	 (Mail bern! Mztjto bern!) --que, naturalmente serão males-es 	 Ninguem mais- pedindo a pala-nas coniarcas de mais intense infl- vra, C a discuvirnento -judicjanio. 	 ssão encermada.

Ha 	 -	 0 5?. Francisco LCSS 	 (pela, de facto, da parte do no- ordem), pede a retirada da emen-
bre collega, algurna razao; entre da n. 6, o que a Casa cOnsente.tanto, si a tern por urn lad, nCo 	 Fin Segujda,a tern por outro. 	 são approvadog

projecto e demajs emendas.As cornarcas de 2.' entraneja, 	 A' comniissáo de Orcarnento. -- Sendo mais iinportantes, tam a vi- 2 ' 
discus3o do projecto n. 70,

dc 1925
cia mais cara e, dahi, - esta rela-tiVidade, esta proporcionaljdade 	 - -de vencinientos

0 sr. Fran	 -	 Finairnente é submettj0cisco Lesscj -• As: discus 	 2.'custas serão ma jores nag comas'- 70 	
em glob, o projecto n.

, de 1925, sobre divisag do dig-cas de niai g moviniento. 	 - -- - trictc, de S. José da Lagoa, a re-



	

querimeflt0 'do sr. Igna 	
3. disèu

	

iO Mu ta, 	
s5° d&prjecto 	 91,

'sendo o mesmo so
debate pprO- 'vedando a remocaO de ado at

vado e remettido a eommisSäo de cdo de febe aphtoa e cotitC

	

Cniras Municipáe 	
' 	 outras 	

'
roiidenCiaS._ 	

V

Lèait5e a se saO .

Urgencia

O:sr. IgnCiO Mrt (pela or- '2 SVESSAO- ORDINAI AOS
11 DE SETEMBRQ DE 1926,

^dern) obtendo urge
'it

	de,	 segulflte
sendo concedida, a dicusSã ? denciaV do sr En&t8 Ccfl

imrnediata do 

	

- 	 '. 	
SUMMAW'' parte,-CI'15

Pa,reeer s

	

red 	 finc,i do pro-	 macla. Acta'. _._Expedieflte.

cto 	 '	 Requeriinento. __Te1egramma

(9. legislatura) 	
. Ajuda de custO. _Gymflasb0.

	

-	
- 	 SiiveriO 	 commjs5a0.__ss9O5

A commlssao de Redaccao das 	
nocturnas. '- Apresefltacao e

	

Leis, a que foi presente o proj e- 	 pareceres. 	 ApresefltacaQ -

	

eto n. 97, e de parecer qu Ihe 	 proectos e.indiCacöes. __DisCU

	

seja _dada cOnlO fina1 a meSnia re- 	 O5 dos . srs. Alonso Marques e

	

daccaO- corn que foi approvado em 	 Men Canédo. 	 parte.

	

3. discuSsa 	 '. 	 den. 91.— 5rge

	

. 	
d1SUa9 do projeCO'fl. 104.

	

Sala das commi55, 10 de- se' 	
_a.a .do	 Cia

	

teIbrô de 1926.-,- IgnCiO M-'u 	 - . Rdac 	
finaCS - -Ordem do

dia. W. Ferreira Pires. 	 a.	 V -

	Submettida a discussã, na 'fork 	 Ao melo diaY feita a chamada,

	

ma requeida, e approvada a re- 	 cham-se presentes os srs. 'Enés

	

• 	 e set remettida ao camera, Euler Coelho,
daccaO Vque va	

CámillO

SenadO. 	
Chaves, Claudemijo Ferreira, Ar-

- Nada mais havefljo quo tratar, gemiro de Rezende, Duque de Mes-
O sr. presiente deu para amahh quita, Olnth9 Martins, Gornes Pe-
a segUiflte 	

reira, Euzebio de BrittO Gomès

• 	

'- 	 Freire ElpidiO CannabraVa,0

	

DO DIA V 	 plio Vienna, Ignacio Barroso, Cel-

rt	
so Machado, Miguel Baptist

a , Fl.-

rim

OR1Y'
V 	

S	 - vio dos- Santos,
 Viviano CaldaS,

	

Ate 1 hora da tarde: 	 Odhlon 	 Mario Mattos,Braga, Ignacio Murta,
Leitura e apprOVac.0 da acta. Paulo MenicuCci, 

	

Expediente. 	
V 	

-Pedro Laborne, CordoVil Pinto

V 	 . -

	

Coelho, Agenor Alves,- Edelberto
Ate 2 horas da tare: 	 Lellis, Alonso Marques, Agenor

Apresefltacao de pareceres do Canêdo, -José Christiano, RubeTis

	

comniis565	. 	
Campos, pomiflgos de Rezeilde,

Apresefltacao de projeCtos, re - -jo&o Beraldo, Francisco Lessa,

queriflieT1t0 in
dicacoes,V nterpel- Aristides Coimbra,- EuriCO Dutra,

	

lacöes e inoçöeS. 	
V LeAO de Faria, Lauro do Almeica,

DiscusSão dc requerimeflt05 in- Bernardino Vieira, Annibal As-
dicac6es, interPellacoes e mocOeS. r,umPcão, Martins Prates, Adelio

	

ApproVacao de 	
RibeiroredaCcoes finaes. Made1, 	 cia Luz Mob

V - 	

. 	

.Franco e Pedro Dutra.

	

Segundo part	 - - Abre-Se a sess.O.

-

	

At6 4 hraS V da trde' 	 Lida a acta da antecedente, d a

-

	

	 1.' discussao do projecto n. 104, mcsrna, scm debate, approVada.
estabelece0 medidas para oes-
tudo de Vjazi aS tie petrpleO - e' - '0 sr. 1. seretarW ap1eenta V°

Mines. 	
V 	

V	 - 	 seguinte. 	
V

V '. 

- XPEDIENT1'- VT V V
	 Senhrès Deputa -dos, V naQ doixari

V 	 , 	

V ..-
	 de ser attendid.- 	 Requerjme . 03	 -

- . 	 -	 0 Gymnasia 
V 
D,Silveric',

Do sr. Edson Barbosa, 'director pEesidente, e urn - estabelecjjt
geral da Escola Lire de Cörnmer de ensino rnodèldr fundado ha ou
cio de Minas' Gerães, de ReIló Ho- co maI g do 2 annos , 0 quo vem- rizonte j solicitando a decretacdo de prestando assignaladds Ser-ciçós auma lei eonsiderañdo d reférido cause dà instrucad, o quid gove

'estabelecjmento 'de utilidade Pu- fifiida exuberanteniénte pek rnä
blica. —A' commissdo do Instj'ü gnific6s resultados - obtidos pelo- ccao Pubhça. - 	 V 'ahimnos quo i tern freqüentado.
Do bacharel Alarjco Barrosó, ex- - F-undado e orientatlo ckiter1os-

juiz de direjto da Cornarca de nieulte polo revdrno. monenhor
tänguy e presenternen' uiz de Messjas de Senna- Baptista, corive.
Meilores da Capital, solicitando vo- nien'tement6 appareihado corn unia
taçdo de urna verba para paga- installaçao propria e dtado do
mento da ajuda de custo a quo urn corpo docnte que é uma go-
se julga - corn direito nos terrnbs rantiA segura do born exito de sous
do art. 206, da Organizáção Ju- alevantadôs objectivos, o Gyinn.
diciaria vigente. A' cornrnjssdo de sio "D. Silverio", cemo urn'e'sta-
Orcamento. 	 - beleeimei-ito' novo e éonsequàhte-

V 	

- 	

- 	 !r!enteV sern vida.prepria. ,. que Ihe

	

Telegrammas - 	 - assegure a sua effciente menu ten-
Do Sr. dr. Mello Vianna,- corn- ão, piec-isa. inda do uxi]io'-ijos

municando tei- transmjttjdo o go- poderes pubi-icos, pelo - rnn 	 ateeos -
verno do Estado de Minas ao pm- que possa corn o decurso ;de 9T
sidente Antonio Carlos e agrade- gum tempo tornar-se Onecio,
cendo a cordjaljdade e dis-tincçao conquistando assirn it 

I contança ds
- corn que sernpre fôra distinguido. paes de famulia. 	 • 	 -

• —Inteirada. - 	 - 	 Como sabe v. exc., Sr. presiden
Do Sr. dr. José Francisco Bias te, e me us illustres collegas, h

Fortes, communjcando haver ii. ereaço de urn estabeicciirent& de
trado em exercicio do cargo de Sc- 'etisino em uma cidade d interIo'
cretarjo da Segurança -e Assisten-- é uina tarefa ardua 3 . diffi 1irna
cia Pubijea do Estaclo. —Identjco a que so so dedicam aquelles que,
despacho. 	 . - 	 • scm a preocupação - do interesse

	

-	 -	 'V 	
. 	 material, visam tãc 	 xnente o.beni

	

A .uda e cueto	 estar cia collectividade em que i7-
0 ãr. Miguel Baptista lê e 	 vern, proporcionandoIhe os

-,sa - a Mesa urn requerimento em. efficazes de o conquistar, o quo so
que o bacharel Mario da Camara S& consegue• corn as- armas da es-
Brasil, jui'a municipal do Sahara, rrito e da- razao esc1arecida cc?n
solicita verba para pagamento da venuentemente - fornecdas pela in-
ajuda de custo a Que se julga struccap. -
corn direito '-ex-vi" da ii . 912.. 	 Neste édulo de utjlitarjsntö em'

, ,, . de 20 de setembro dé 1925.—A' 'que o incjjvjduos,'ern regra gore!,

	

'comrnissão de 'Orcamento. 	 ' 'Sd cuid'ajii 'dos ipteresses proprTo?.
vWerido isiteiramente despreocci-

Gymnasja D. Silverjo - 	 idos do 'bern collective, nuuli
- - - - egoismo criminoso e n'uma iñdi-0 SR. ALONSO MARQUE S:—erença- revoltante- pelas grand es

Sr. presidente. 0 requerimento que causes nacionaes, C justo, Sr. pre-tenho a honra V de submetter a sidente, e aTtatnojte enfortadcr 0
- ap-reciaçào da 'Casa encerra um exemplo. daquelles que, - como

pedido justo, oue . estou certo,-da- m'rnsenhor - Messias dc 'Senna Ba-
- , rIo o espirito. altamente nobre dos ,-,ptista, - se- dediam a nine cAusa

llustre tiienibros - cia Camara - do 	 pobre e 1evada, eop eaoae



crificO pessOal, ern nenhum ou- n. 99, 3á ieUflla

tro objectiv O a no ser o do bern discussO corn as eniendas que ao
publico, porque ninguem ignor mesrno forarn aprese11ta51 é dee.
que jáinais poderá eontitUir fon- parecer seja dado pare. 3. e ap-
to de renda urn estabeleCimento tie provado corn a seguinte redaccao,
ensiflo fôra dos gran ceritroS. 	 feita tie accordo corn o vec1d0

Estou certo, sr. presidente, que 	
0 CongresSo Legi5lat0 do Es

o pedido do director do Gyrnnasio tado de Minas Geraes decreta
äo deixará tie ser at- 	 Art. 1 . 0 Flea o governo auctO

D. SilveriO ntendido, ão so por se tratar de urn rizado a abrir o necessarlO creditO,
estabeleCimento modelar que vein para o pagameTlto da gratificacãoprestando relevantes servicos a addicional da lei n. 425, tie 17 tie

i
nocidade daquella e de outras zo- agosto de 1906 , a que tOrn direitO

Ao sr.nas do Estado, como tarnbem por- 	 I -
que elle mantefll urn curso de in- racio Andrade, re1atiVam

	 ao

merecedor tie urn
struccão prirnaria, razOes essas periodo tie 18 tie outubro de 1925
que o tornani 	

a 31 de dezernbrO do correflte an-
uilio dos podereS publicos, que no, a importancia tie 2:668$24'

espero não lhe seja negado 	
T - Ao sr. 	 5embarg0r

(Mwito bein; inuito bent!) 	
Francisco tie Castro 	 odrig'i

A'	 rnissào tie Orcanieflto. 	
Campos, relativamente ao periodo

-	 - 	 tie 18 tie outubro tie 1925 a 31 tie
No'ineacaO tie conunSS0e8 	 dezernhro do corrente airn 3i

. de

	

 a 	 o

a,ldO, fazendo veT portancia tie 2:349$321
0 sr . Jodo Ber s leis addieio- 	 JI	 Ao sr. tir, Sabino tie Al
a existencia tie dua 
naes Para serern incorporadas 	

meida LustOsa, juiz de tiireitO tia

COT 
do Estado, pede a no- comarca tie Lavras, relatiVamehlte

meacão tie dois rnernbros Para a ao periodo tie 26 tie fevereirO tiedezernbro do corrente
commisSãO Mista 0 arregada da 1923 a 31 de
referida incorporacão, de accord anno a i

	 irnportanca tie 3-247$566;

corn a resolucãO n. 61, de 1914. 	 IV	 Ao sr. dr. José Leandro

o sr. presideflte, deferilido es- Baracuhy, juis tie direito daAraxá, relatiVame1t0 ao
to reclUerirnento, nomeia o reque- marca de 
rente e o sr. Mario Mattos. 	

periodo de 29 de junho de 1925 a

SessôeS noctur7ws 	
31 de tiezernbro do corrente anTic,
a importancia tie 1243$265;

o sr. Odtlon Braga requer, son- V - Ao sr. Benjamin Flores,
do approvado, ficar a Mesa aucto- professor do Exterflato do Gyrnna
rizada a convocar sessöes noctur- sio MineirO, relativamente ao pe-
nas. 	

riodo de 28 tie agosto tie 1924 a 31
de dézembrO de 1927, a importafl

Apresefltacao tie pareCe'I	 cia de 2:369$332
CO1fl?fltSSOOS 	 VT - Ao sr. Americo Gotnes do

o sr. Ledo do Faric&, 
por parte Sousa, funccionario da Imprerisa

tia comrnissS.o tie orcamento, apre- Official, relatiVamente ao periodosenta, pede e obtem dispensa das tie 31 de janeiro de 1923 a 31 tie
dozen 	 importancia

formalidaties regimerltaes Para
brO de 1927, a 

que figure na ordem,,do dia de de 2:587$616 	 Soa-
arnanhã, sern prejuizO da impres- VII - Aos srs. João Libanores e João Goursand tie AraujO,

- 	
chefede secçãO c 2.' official dasão, o seguinte

ccaO dada ao pro je- Secretaria das FinancaS a partir
J'arecer e reda 3.' discusSdo, respe.ctiVamente de 14 e 1 . 0 de ou-

eto n. 99, par
conforni0 0 veneulo 	

tubro de 1925 a 31 tie dezembro do

	

(9.' 1egis1atUra) 	
1927, a irhporiaflcia tie 3:523$661

VIII - Ao sr. dr. Guydo CardO-
&cbrnrniSsão de orçamento e so tie Menozes e Sousap juis tie di-

Contas, tendo presente o prOeCtO reito tie. comarca tie ItapeCeriC

05
relativarnente ao periodo de 4 de dos de terceira, 7:200$000; dos do
rnaio do 1926 a 31 tie dezenibro de segunda e priineira, 5:400000.1927, a importancia de 556950; 	 Art. 8.° 0 advogado geral c-crIX - Ao Sr. Manoel José do Consultor jurjdjco do Estado per-- Carmo, director do grupo escolar ceberao, a partir de prirneiro tiede Manhuassti, relativaniente ao janejro de 1927, os vencimentos .periodo de 10 do setembro de 1922 annuaes do 24:000$000, e 0, aju .a 31 de dezenibro do 1927, a im. dante do advogado geral do Esta-portaneja do 2:158848 	 do, o do 12:000$000.
Art. 2.° Fica fixada em .......Art. 9.° Revogamse as disposi..8:000$000 a ajuda de custo da pri- goes em contrarjo.

rneira installacao do President Jo Sala das commiss5es, 11'.dese.Estado, e approvado o dec.ii. tembro do 1926. - Leo de Faria,• 7.356, de 6 do setembro do 1926. relator. - Mario Mattos. -. Ri-Art. 30 Fica o governo aucto- beiro da Luz. - Imprima-se, para
rizado a abrir, desde ja, o crodjto ordem dos -trabaihos.preciso Para pagar a ajuda de 	 0 sr. Mello Franco, p01-a corn-custo a quo se rofore o artf 206 da niissão de .Camaras Municipaçslei 912, de 23 do dezernbro do 1925. apresenta 0 seguinte:Art. 4.° Flea o governo aucto-
rizado a installar os termos jadi.. Parecer para 2.' discussdo sobre dciarjos do PerdOes, Manhumirmm 	 projecto is. 70, do 1925e Guarany, creados pelas leis ns.
663, do 18 do setembro de 1915, e 	 (9.' legisiatura)
879, de 24 do janejro de 1925, 	 A comniissão tie Caniaras Muni-abrindo Para esse fim os necessa. cipaes a que foi presente o proje-rios credjtos 	 cto n. 70, tie 1925, ja approvado

em 2.' discussOo, é tie parecer quoArt. 5•0 A partir de prjmejro seja o mosmo subinftjdo a 3.'do janeiro de 1927 os deseinbar
gadores do Tribunal da Relacao approvadoVoncerOo annualmente iniusj a Sala das Cornmissöes, 11 de Se-
gratificaço addicjonal da lei ntembro do 1926. —V. A. tie-MeL.
425, do 17 de agosto do 1906, o or- lo Franco. - Agenor Canedo.
donado de 30:000$00, o os juizes 

Redaccdo do pro jecto a quo so ro-de direito das comarcas de quarta
entrancia e o de menores, o tie 	 fore oarecor supra:15:600$000; os das do terceira, 	 0 Congresso Logislatjv0 do Es.do 14:400$OO . os das do segunda , tado de Minas Geraes decreta:O de 13:200$OOQ, e os das de pri- 	 Art. 1.0 Os limites tracados nonleira, o do 12:000$00 	 n. 39, do art. 5.° da lei U . 843.de 7 de setombro de 1923, enten..Art. 6. 1 São Os sogujnt a par-dam-se "som prejuizo do district0tir do primejro do janeiro do 1927, de S. José da Lagoa, quo conser..Os vo

ncinientos annuaes dos juizes vará as divisas antigas corn o mu.nlunicjpaes. -do quarta entrancia, 9: 600$000 	 nicipio do Antonio Dias."
; do terceira..........Art. 2.° Rovogamse as disposi8:400$000; do segund e termos cOes em contrarjo.• annexes, 7 :200$Oo 	 A imprmmir.se. 	 -Art. 7•0 Os mombros do nijfljg- 0 Sr. Martins Prates, pela corn-terio publico terão, a partir do iSsdo do Reprosentaces apre-prinieiro do janejro do 1927, os se- senta o seguinteguin05 vencimontos annuaes . Pro-

curador Geral do Estado, inclusive 	 Parecer is. 82Og addicjonaes da lei ii. 425, de 17'tie agosto do 1909, 30 :000$000; pro- 	 • 	 <9.' egisiatura)n otores tie justica das coniarcas 	 A cemmjs 0 do Representaestie quarta entrancia, 8 :4OO000; e PeticOes a que foi presente o re-
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querirneflt0 e Armfld0 	 O 
Vi- orque, dos onz (11) eTe

Manso escrivào de Paz da Villa do de que se eompöe aciueila cotO)
'Aeado, pedindo m anno de licen- çäô 

legls1ati 	 l
municipal, $ó t1

ça pam tratar d& negoiO5, é de verrn ptesefl
	 O 01t0S plflCO, fllUS0 0

parecet e reque que seja 	 oli- se pr
 ;d 	 0, vltO cornO

citadas inorrncö05 do Poder 	 eonExe- dadQ5 Josh 	
a e josd Fea

'eutivO. 	

vocado5 rnQ siW-

Sala das CornmiS' j de	
pletes nO ipW ae mpdO al-

tembr de 1926. -- ártis Pta- gum ëssa qu11' por4° 'ha

'tee. 	 A. Gome Fr
Igna- eleicão em que 0	 efltos

Tadot rnën05

io BarrOSO• 	
- 	 votado -fôra eleito om treZ 	

C

A ithprimir-Se. 	
- noventa è dole yotoC (392). obtiVe

2	 pe-
-

-rMfl apeaS 27 0 4 votoS, re

0 Sr. Rbeir0 da Luz, pela 0001 . . ctivameflte , quand0 a 0 igeflCm la-

	

mieO de Orçarneflto pede, endo 	
é ue o supplente baja obtldo

ooncedlda inclUSã O 11ard0 	
urn terco ddo dia pelo menos 	

a vota0 do

de arnanhã. cern Pre 3a im- menos votado.
Ainda que houveesem sd el-pTOSSaO 0egUifltc

perecer pare 2.	 idO 0' b . re ° oS 
supPiefltes, mesrn° aseirn, s-

prOiCC0 . 
1031-tia illegal a intromiS5° desses Be-

: 	
(9.R égisiatura) :' 	

nhores na iUfll0 0xtaOTdmna

	

1 
em. que so.t 	

a 1-el em questäo.

A cornrnlssao do Orcarnfl 	
orque supplentes 56 cc COflV

Contas, a que fopeaente o proje- por falta temPOraT e motivada
a. 103, já apprOVad0m 	

de vereadotes effectiVP, quando

discUsä0, d do parecer quë seja o 	 a) POT moti 	 causa par-
vo de licena;

meSmo 	 tc

	

submettid IL . 	 ap pro -1 	 b) poT ausencia corn

do.	
iipada

	

Sala das ComrniS5 	 11 do se 	 c
mob) 

poT .
s legaeS

doenQa, provd 	
e1os

teinbrO de 1926. -• ibeiT0

JIL. -'	Le, de Faria. 	
Votada;i

pos, pel Camara, 50111

Irnprimase, pam ordem 	
maiOT1 d seuS embT05 effectl

baihoc. 	

tr 	 vOS, 
a lei n 91 d nulla e contra

	

veal a fórina 	
da ela-

4pc3entaø0 &proiocto8; rc;qie-	 18
boracão legislati 	 (CoaSt. Fe-

rs'rncntoS, indicacö€8 a noçes 
deral, art. 	

. Conat. do Estado,
ConBOL do 1916, art. 13, lei csta•

O sr. Jodo Bèrcldo, pela om- 	 a com
dual a. 492, do 1909)'.

rnissäO do Legislacão aprasoflt0 o 	
Icto posto, 	 miss 	 ja

infra
ssignada 6 do pareCet que se

seguiflte 	 - adoptado 0 segUlflt proeCt do

projectO n. 105
	(9. legislatuta)

	

	
-- 0 ongre550 LegiSlatiT0 do E5-

1 
tado de Minas Geraes dCcreta:

Des documentOs corn-qua o pro- tt1g
motor de justica da ComarCa de - ,

	
ileo. E' declarada nul-

S. pomingos do pratainstru 	 tadaa la a lei n . 91, dc-iS de dezembro

sua denuncia d.Camaa dos Dp -d 1922, vo
	 pela CaaT

tados, de actos irregulare c
 e ille nbcipal de S.. fl

0mingos do Prata,

gaes praticados pela Oamara Mu 	
voga4as as disPOSicöes em ,cOfl-

nicipal daquella 	 ,cidade m sua to- 	 d
trrio.

uniao extraorthnaT 110$ dias 14 	
Sala da.Se55öe5 a Camara,amar dos

e 15 do dezembro de i92, é da Deputados, 11 de setemb
to de 1926.

certides posteriO.e11te solicita - - oäo Beraldo, relator. - Ag0
das aquella Carnara por inter 	

nr Alves.._ Odilon Bra-ga. -

dio da eretaria do- thteriOr, re - puque do 	
esqt

salta, claramente, que 6, irrba 	 •Can 	 - 	 - -

11uila a leb 0tada 	
i0	

A jpm1r-$°,

	

aqeI1 re
	 - -

O7

• 'O S. ALONO MAQUES : -i A preoccupaao
- Sr. Presjdente. 0 projecto do.! dos os p pvos inodernos - apex
Uustre e oteroso deputado -sr. i- feicanjentj maid ämlo da t- eclini-delis Rcis, a- qüe-teh o piaeer de câ prcfissjOnaI, sein a qua-I ame referir, pedin-do-aja 0 thesmo . a de - ini 	 nacâe ses'á inteiraineiteatno da' Casa; 6 0, segujfite: 1 initil e insestentavel. 	 --	 - Pôsujdo 6 hosso, palt,sr. re-Sr. Presidente, as ie?dl1as -r-- - sidente as - mais dohceituAdog esta.

- - belecimëntos do e1isiio scientifico,substanc adas nete Fojecto sao de onde shén ãrnuaIment inun,tao uteis c 'necessarjas a vida eco-
nomica c paiz e. notadamente, aos meros nlocos; - que constituem v'er-
interesses do grande e populoso dadeiras notabilidades - em varios
Estado de Minas eràes, qua seria ramcjs - dm scienciag juridicas, me-
Suerf1uo insistir corn uma justi- dicas e mathematica, honrando -a
fieação longa e demorada so)bre -a nossa cultura, abrilhantando- o s

- sua opportunidade, convenienoja e nossos fóros de povo culto e civi,
alto alcance Para a nossa grarideza lizadO, nota-se, - entretanto, como
e progresso. urn chocante contraste, a falta absô.- 	 - -

nobre 	 - luta do en jno techr jco, do nsine- (Y 	 preidente, St. 'Antonio profissional.Carlos, cujo espirito cuto e bri- Sam
, recelo de avança 'r uma af-ihante, alliado a urna forte expe. firmativa ousada, en julgo, ci'.

to intereàsa-- riencia das coisas que male de per-; Presidente, que neste assurnpto,- 	 m a cbIletividade, corn inelizm-eite, o/ nosso paiz envere--
dictas do visao ampla e de objecti
a ciarjvjdepcj

a peculiar nos esta-. dou por camitiho inteiramente or.
. rado. deseurando de urn prdblenja

vos nitidos, em urn dos se magis- qlle d a base, a estriictura thetalli-trae discursos, focalizou, de un ca de toda a nossa or
ganizaQao ec-modo synthetjjco e altarnente ex- 	 .	 - 	 -nornica- pressivo, a magna questão do eflSi-. 	

formida-- no- technico, manifestandose do so- Pajz nova, dotado do
guinte modo:- 	 - 	 veis riquezas e de CoflSideravej r.

.cursos - materiaes, - tem-ihe faltad-o"Para -quo a escola de hoje actu- e
ritretanto, a orientacão technic'aiTlanhâ, como fora econonica, tor

na-se mister se ihe facilite o atces. Para que elle osprecisa e vastamerrte diffundida
posea ovidencjai.- so ao ensino technico, 	 .objeetivando pri 	 corn a necessaria efficieneia e reà-- 	 'mejrarnente a agricultura e a provejto a eollect jvjdade.- pecuaria, nossas industrias funda. 	

As naces hoje valern pelo séumentaes, e, em 
seguida, a manu. trabaiho, Palo volume de sua oxpor.factura e o cOmnlerclo.- Os CU

technicos, portanto, si possivel,ZSO$ tacão, pela sua grandeza material,
 an- omfim.1exos aos rupoc escolares, apre. 	 Aq	 tornarem indif-uelles clue se

sentam-se - como ihdispensavejs l fereiites a este thoviménto que se- realizacdo- dos fins que Se irnp5en
aos pianos de educa 	 obseia, Palo inteio adtrictos ãição modelados- pelas - exigenci g da vida e6nte 	 normas passadjst 	 de uma clvi-

rahea." rn. lizaão que jd não tern mais razAo-	
de ser na época da eIectcidadee

aèabo de cita
r. Pr8sidente, s palavras qu do iteroplano, aquelles, repito quer, Os conceitos eleva. dos não acoinpanharem nete terreno,que ellas encerram, emittido g pelo a evoluçao dos pavos cultos e pro-grande estadista 6 cuja competen gressistas, teräo quo desapparecer,cia acabarn do set confiados, sob inteiramente absorvjdos por aquel-

Os meihores auspicios, a alta invee41 lee - que niarcham i a vanguarda,tidura de diri-gir os destinog de Mi4 a passos de gigante, Para a con-
nas Geraes, constiVujrão certamen qoista cia hegomonja economjea;
to uin toque de rebate que soara 1 Coino exemplo frisante, sr. Pre-por todos os recantos do paiz, des- sidente, do coneejto quo acabo de

- pertando as energies latent' -PS do ermjttjr, bata que so estabeieça urn-- nosso pore. 	 -	 - parallolo eiVre as thias grandes ia-



o progresso e desenvolvimento d
grande cidade mineira. (Muit
bein! Muito bern!)

Vein a Mesa, 0 lido, apoiado
vae a imptimir 0 seguinte

Projecto n. 106

(9.' legislatura)

o Congresso Legislativo do E
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.° E' auctorizado o govet
no do Estado a proseguir na con

rucçäo ja iniciada de urn cáes
ñas dune margens do rio Parahy
buna, na cidade de Juiz de Fóra,

Art. 22 Nesse serviço e comple
nientares, ate sua conclusäo, des
penderá, annualmente, a quantia d
duzentos contos de réis, consignan.
do verba no orçamento e, quandc
cio, ficando auctorizado a abrir o
necessarios creditos.

Art. 3.' Revogan;-se as disposi-
cOes em contrario.

Sala das sessöes, 11 de setembr0
dc 1926. - Agenor Canedo.

2.' PARTE DA ORDEM DO DTA

1 discussdo do pro jeeto n. 104

Dispensada a leitura a requeri-
mento do sr. Euzebio de Britto, é
submettido 1•a discussão e scm
debate approvado o projecto n.
104, estabelecendo medidas Para o
ectudo de jazidas de petroleo, que
vae a commissão de Agricultura
0 Industria.

3.' discussdo do projecto n. 91
A seguir entra em 3* discus-

são, depois de lido, sendo scm de-
bate approvado, o projecto n. 91,
que vae a comrnissão de Redacção,
vedando a remoçio de gado ataca-
do de febre aphtosa e contendo ou-
tras providencjas.

• 	 Ur.qencice
0 8?. Ignacio Murtct (pela or-

dem), obtondo urgencia, apresen-
ta e. pede, obtendo, que Se faca a
thscussão immediatá do segulnte:

Pctrecer e redaccdo final do pro-
•	 • 	 jecto it. 91

(9.' legislatura)
A commisão de Redaccão 0

parecer que se adopte como final
mesma corn que transitou floe tre.
turnos regiiflefltaes 0 projecto n.
91.

Sala das commissöes, 11 de se-
tembro de 1926. - Ignacio Mur-
ta.

Lida e submettida a discussãO, 0
esta, scm debate encerrada e ap-
provada a referida redacção que
vae ser remettida no Senado.
• Nada mais havendo a tratar, o
sr. Presidente dá Para o dia 13
a seguinte: 	 -

• • ORDEM DO DIA 	 -

Primeira parte
• Ate 1 hora da tarde:
• Leitura e approvacão da acta.

Expediente: -
Ate 2 horas da tardo:
Apresentaçao do pareceres de

commissOes.
Apresentação de projectoc, ye.

querimentos, indicaçOes, interpel
laçdes e inocöes.

Discussäo de requerimentos, in
dicaçOes, interpellaçoes e inocöee

Approvação de redacçees finaes.

Segundce parte
AtA 4 horas da tarde:
3. discnssão do projecto n. 99,

auctor jzando a aberturn de credi-
to Para pagamento de gratifica-
c6es addicionnes.

2.' discussão do projecto n 100,
estabelecendo a dotação annual de
dez contos de réis a Academia Mi-
neira de Letras.

2.' discussão do projecto n. 103,
equiparando os vencimentos do
preparador dos laboratorios de
Physica e Chimica, da Escola Nor-
raal Modelo da Capital, aos do fun-
cionario do egual eathegoria do
xternato do Gymnaslo Mineiro e

ontendo outras medidas.

609
608

6e euroPéa 	 a Franca e a Al- p- 	
asSo de mo de v. ext., 

Para qUe,

lenianha. 	
submetti a conSide cao de incus

Esta, pot forca enclusiva de sua dou.tOS 
0ilegas, pos ella ter o

techniCa. esteve quasi a dominar o destipo que se Ihe pede. 
(MiitO

mundo, no grande conflicto de 1914 bern! 
Muito beiu!)

a 1918. 	
Vern a Mesa, e iida, apoiada e

A Franca, tendo descurado des- vae iornmis5 0 de InstruCcão Pu-

• se mag'nO problerna que é o ensi° blica, a seguinte
technico se, m no menos se aperce-
bet do grande movimento que lies"

fl. 9

to sentido se operava no territorio
rsaria. teve ne-de sua veiha adve 	

9.a egislatuta)

cessidade de procUrat fór os re- 	
Indicamos quc a cunar 	 d

a, pot in'

Uso5 de que preciSava Para nao termedio da Mesa, consietd0 e

set tragada, 	 elo peso graidernagada p 	
tagem para 0 paiz, G

formidavel de sua inimiga. 	 notadaente 
Para o Estado de Mi-

A Allemauha, corn os seus eflOt- nas Gernes, a 1titJica0 do enS-
ines reCutS0S rnateriaes, propOrC 	

nal & rigatotbO tal CO
O- no profissio-

nados pot urn trabalho jelligente o• determifla o proi ectO do sr.
e bern orientado, näo preeiSVa en- deptado Fidel  Reis, j apProva'

tretanto 	 laflcat aos emb, dc sei te5 do pela Camata FedrUl, e penden

,
de uma guerta pa r0 do Seuado, levea a conquiSta to de approvac 
economi de todos os continefl 5 a este ramo do podet LegiSlati

Ao lado dc seus grant dos OS recan- dentro em
des èxerclto5, federal 0 

eu grande desejO de vet,

egorgitam, pot 	
breve,

tos do ecu tertitOrlo, as immefleas em id 
as medidas de grande alcafl-

officinas, a lancarem P1110 mundo ce e CononiuiO decorreflt 	 lQ ptO'

anufacturas de jeeto einteirO as suns m
m causa.

toda a ordem, efficientemente die-

	

tribuidas pelo seu cornerCb0 in- 	
Sala das sessöes,A1ofl50

ii de setemb

tensiSsjmo, convenjentemente orien- de 1926- -
	 Marques' -

utelligente e Ignacio Barro
do pot urna accão jso. - Celso Machado.

	

methodica, ambos amprado5 mui 	 •

to de perto pot um a agnifiCa or-
nizacäo bancaria, em que predo-gal 	 o systeflia "aiffeiSefl".
PareCeme, sr. Presidente, que e

,exernPlo ds. Ailemanha d digno de
rneditacao n moment-0 em que se
cogita do ensiflo techrtico em nosso

• paii. Poderiamos citar ainda on-
tros eicemPlos, ComO o dos Estadoc
IJnidOs, Jap.o, a BelgiCa e tantos
outros que nos estO a apontar o
carninho a paiiniihat.

0 brasile1° d recon11ecidamte
51ijgente, e uma vez que Ihe cc-intja proporC1ot1a urna edueacäo te-

chniCa, die flO so 
a aesimilata de

prompto como tambem e torn,
dentrO de poucO o verdadeito fator
eeonomico de sna patria, par cujo

	

figrandeCimt0 ira concGr 	 inco

a sua acç.O raciofla l e 5ysternati
un e corn a ecu patriotism0 de filho

• desta grande pattia.So estas, sr. Presidente, as con-
ideracöe5 que julguel opportuno
rmulat em tomb da indiCac0 qua

o Sit. AGENOR CA-'
r. Presidette o govern0 do Beta",
o jfljClOU já no rio parahyba,
rn Juiz de POrn, o cdes a que
)rojecto allude, visando defender a
ddade e o leito da estrada União •i
LnduStria, que esté. empeflh0 em
cestaUrat, das enchentes perioth'

as clue tantoS preiuizo5 caUsam.
A obra, pot seu volume, e,cedd

a alcada rnuniCP, e é de evidefi'
te intetesse gem1.

Iste A foi reconhe'0' conS1
gnand0 orcarnento do exerCi
cio correfltf a verba de 100 contoM
de rOiS P

ara seu p0SegUiment0.
TaI verba n.o foi, porOTfl uti-

lizada, sendo justO oue se aupliq

Pa
ra o exerCjcio futUro, habji1ta

do o goVemno a dat major incmeme'
to no setvicO, 	 taiitO convem.

A estas considerC' outras ad
duzirei, oppottUflamente cm. Pre'
sidente, em defesa deste projeCt0
quo encerra rnedidfls de alta rele-
vamiela e ntuita opport tdade pars



6-
EXPEDIENT

diSCUSSaO do projeCto n. 94,
tôrizd0 constrcã0 de utha TejegramMas

estrada de 	 U	 Anthero1TOVCl de Itio

Branco e ( icOSa. - 	 Do sr. 	 Ituas, 1reside

LevantaSe a sesso. 	
te da Camara de Fortalez

h	 d4 d el1
a, hypO-

thecafldo a sodarleee aqu
mufliCiPio as 0meflagens presta

 Ignacio Murta
27; 	

AOS
13 DE SETEMBRO DE 1926. 	Do	 0a

' Mario Martiins, presi-
dete da Camara de Jequitinh

Presilenc do sr. Eneas Cct9ner. 
conniuiicdo egual so1idar1edad
daqell 	 rnniCipi0. - Ideutic

SUMMAO - i. parte. Clia- despachO.
mada. - Expedinte. Tdlegram
mas. Requeriment0 RCpTeefl-
the, 	 Atembro de commjao. 	Do Sr. PraflCiSC0 Gomes Ribel
cOnimncaca0. - DsCussao de rdj professor em disponibi1a

reqUer1t0. Pa-reCer 	 1B2. Ma segunda cadeira da escola mas-

part e. 	 1. discussäo do ëulifla de AyutUOCã, pedindo seja

projectO ii. 99. Desthq1 	
'govetno auctorizado a mandar:

discuSsao do projeCto n. 100• contar poi inteiro todo o tempo e

Emendas. 	 3. disdlSSao do 	
em

ojecto 	

due 0 teuereflte esteve 	 dispO-

pr	
1Q3 Emendas. Dis- nibilidade, Para o effeito de suS'

curso do s. 	 Machado.achado. - . aposeutador • . - A' commissao
1. discUã0 -do projectO. '. 94. de' Legisiacäo.

TJgeflCIa. RedccOCS finaeS.
- 

Of ficios
Ordem do dia. Do sr. Presidente do Estado do

_No melo dia, feita a chamaIa, Ceard, agradeCefld0 a comrnuflic
achdftiC' preSerltes os 	 Eneassrs. 	 çhod. eleicào do; Mesa. da Cama-
Camera, Euler .. Coelho, CamillO ra - Inteirada 	 -
haes Oladern 	 Da comiSSairo Ferreira, Ar- 	 -	 . - - 	 -
emir0 de -esetide Duque de Mes 0 promotora dasquita, Olyntho Martins, Gomes p. - omenagefls ao sr. presidente An-

eir, Euzebio de Britto Gomes torno Carlo em Juiz de Fóra,
Freire, Elpidio anna, Adol- 	

rec
btaVa 	

ndo a adhesao da Camara

pho -Viann, Iicio arrOO, 3el- aqula mesaS o
ieinflageflS . —

so Machado., Miguel Baptista, Fla- IdentiCo despachb.

yb Santos, Vivi-aflo CaidaS, Odj Soeie&'4 OpercvriC1 McricLflrteSG
Ion Braga, Ignacio . Murta, Paulo 	 -.sr
MenicUcci Pedro Laborfl, CordO- 

0 . GomCS FreiO manda a

vii Pinto Ce1ho, AgenoX Alves, Mesa uma repreSeflta0 da Socie-
Edelberto de Lellis 'Jsé Christia . dade Operaria MarIafln' -p
no, Rubens CamPOS, 3oão erai- d

.jnclO urn ucilio de 5 : 	 pa-Q0$OOO

do, Francisco Lesa, Aristides Co- ra - oçla , o 
eddici de sna

'jbr, Enrico Dtra, Le d- Pa- 	
de söcl . - A' COmmiSã0 ,d

LaurO de Almêida, Berardi- O?came0. -
no -Vielra, Añibal 	 P?' ,.. 	 Menbr05 de 0fl1S8

Martins prates, Adello MaCiel, R-

	

.beio dá Luz - Mello Franco- - 	
0 sr. Mello Frc&ncO pede a no-

Abre-Se a' sessO. 	 -	
.	 meacãO de dois membros interilTOS

Lida a acta Ia ahte deite a Par
a a commissão de Camaras Mu-

	

'mesma sern , debat aptrovada. 	lmè
-	 niCiPaeS. 	 -

	

- 	 Corn o assentn0 daCafl1ara,

0 st'. 1 . 0 . se
nta sho orneadoS os Sts. Lauro'

	

t0riO aprese 	
d

sguinte 	
A1neida e Duque de Mesqtuta

	

-Comrninicacao ........... .. 	 .	 Ernenda ii. 1 -	 -
- 0 Sr. Celso Machado communi- .- OMe convier.

e a Camara fica inteirada que
0 Sr. Agenor Canedo faltará ál- 	 Art... Fica, o governo auctori-
gumas Sessöes, por motivo de for- aado a, quando julgar coilveniente,
a maior. 	 - 	 - . . 	 fazer reverter a actividade, eth
Não ha arecerés da-- commis- comarca de qualquer entrancia, OS

	nem -proj ecto, requerimen- juizes de dreito - actu'althente 	 -.avul
tos, indicacôes,' interpellaçSes .. 	 SOS.	 -
mocöes a serern apresentados. 	 Sala das sessöes, 13- de -seternm

brô de 1926. - João Beraldô.- Discussdo do requerimentos
Einenda n. 2	 -

	

Par000?' n. 182	 -
tidO e submettido a discussão e - 	 Onde convier:
m debate approvado o parecer 	 Art... Os ji.ilzes de direito do

n. 182, que conclue em requerimen- quo trata o ai't. 302 dd lei n. 913,
to e . assim redigido: 	 ,	 - 	 dd 23 de setembro de 1925, que fi-

'A commissão de Representa- 'a revogado 3 são, desde jd, e Para
-çSes a Peticöes, a que foi presente todos os effeitos, considerados de
o recuerimento de Armando. Man- entrancia egual a. das comarças
So Vieira, escrivão de Paz de -Vii- fla g quaes tern exercicio
la do Areado, pedindo urn anno de --Sala das seSseS, -13 de setm
licenca Para tratar de negocios, e bro de 1926. - João Beraldo. --

- tIe parecer e requer que sejam so- 	 -
licitadas informacSes do Poder - - 	 Einenda n. 3	 - 	 -
Executivo." - - Envie-se ao go- 	 Onde convier: 	 -verno. . 	 -- 	 Art. 	 Fica o - goernb, desde já,

PARTE DA ORDEM DO DIA. auctorizado a applicar nas comar.
cas em que enten-der necessario e

- 8.' discussdo do pro5ecto n. 99 	 gejam sédes de estancias hydro..
Dispensada a leitura, a reque- - - rnineraes, o dispositivo do final do

rimento do Sr. Ignacio Murta, e art. 8.° § 1.0, n. 9, da letra f, da
submettido a 30 discussão o pro.. - 1ei745, de 20 de setembro de 1919,
jecto n. 99, sobre abertura de cre- - podendo arbitrar a respectiva
dito Para pagamento de addicio- verba. 	 -

- naes, que d sem debate approvado 	 Sala- das sess5es, 13 de setem-
e -remettido a commissdo de Re- bro de 1926. ---- João-Beraldo. -

- daccão. 	 -	 Lidas e apoiadas, são postas em
.0 sr. Ledo do Fci.ria (pela or- discussdo conjunctamente coin --
ern) pede, sendo approvado, que projecto.

desse projectà se destaquem os ar- --- - Encerrda 'a discussã, são ap-
tigoS 2.°,3.° e 40 e 5.°.a 90, Para provados o projecto e ernendas,quO
'Serem remettidos ao Senado como -. voltam a commiSsão de Orcamenw
proposiçSes distinctas. 	 -	 - to. : 	 -	 - - 	 - -

- 2. 0 discussdo do projeeto n 100 - 2. cUsciessdo do pro jecto n.'103,
A seguir, dispensada a leitura, 	 Dispensad a leitüra, a requeri-

a reque±imento do Sr. Inacio nento do sr. Ignacio Murta,
Murta, ésubmettido a 2. discus- - 'postó eñ disèussâo, em globo,
Sao, em globo, o projecto n. 100, a Iambem a reuerime'nto do mesm
requerimento do mesujo sr. Igna- sènhor, oprojecto n. 103, equipa-

- cio Murta, sobre dotácäo a Aca. rando os vencimentos do prepara-
deinia Mirteira de tetras. 	 I dbr dó laboratorios de Physica e

0 sr. Jodo Beraldo manda a Me
- sa as seguintes: 	

.J Chiniica da scola Normal Mode-'
1ie 'daCapital, aos, do.. fuñccionario



6.1:3

o SR. CELSO MACHADO -
Sr. Presidente, para justificar a
'emenda que acabo de Icr rião pre- c
cisarei mais que, em rapidas pale- Z

vras, repetir • o tjue todos procla- I
marn sobré a prernente necessida-
de de ser construido urn palacio
para aSecretaria da Seguranca e
Assistencia Publica.

Assim e que, no obstante o au-
-gmento ha pouco feito no predio da
antjga Chef ia de Policia, ainda

:contjni5.a rnàl accommodada, sob
tódos aspectOs, a importante re-
particão .queé hoje aquella Secre-
tarja de Estado.

Aliás,não fol gande o aceresci-
mopara urn departamento que su-
perintende Cs mais complexOs ser-
viçcs, ao qual foram recentemen4	

te
annexadas diversac secçSes da Se-
cretaria do Interior e outras re-

1particöes.
Entre essas esta a Directoria de

Hygiene, cuja subordinacão a Se-
cretaria da Seguranca e Assisten-
Cii Publica veiu, tanibem, dilatar!
os encargos desta, tornando mais
irnperiOsa a conveneflcia da con-
s€ruccâó, de inn edificio amplo, on-
de péssath os funccionarios me-
ihorinstalladOs, dar esernpenho a

zeseus 'affares scm preocCUPacão
defálta 'der conforto .-- o que.nãO
acöntecePreseemth nas aca-
nhadas dependencia de urn pre-
dio quc, adptado offrivelfliente

Publica, no terreuo disponivel ao
lado da -Secretaria da Agricuitura,
ficando, tainb.ern, auctorizado a:
vender em hasta public os pre-
dios onde funccionarn actualmente
aquella Secretaria e Commando
Geral da Forca Publica.

Sala das sessSes, 13 de setemJ
bro de 1926. - Celso Machado.

0 sr; Jodo Beraldo offerece a
seguinte:

Ernenda n. 3
Onde conyier:

Art. . - Applicarn-se a Facu-idade
de Pharmacia e Odontologia d
Itajubá as disposicSes do art. 24
cia lei n. 657, de 11 de seternbro dc
1915, e do art. 8.° da lei ii.
de 4 de setembro de 1926, revoga-
das as disposiçSes em contrario.

Sala das sessSes, 13 de :sem
bro de 1926. 	 JoãoBeraldo.

Lida e apoiada, -é posta em dis-
cussão conjunctamente Corn o pro,i
jecto.

0 sr. Olyntho Martins apresen-
ta a seguinte:

Ernendcc n. 4
Onde convier:

Art... Ficam equiparados aos
vencimentos dos professores de
sciencia os vencimentos da profes-
sora de educacäo physica da Es-i
cola Normal Modelo deta Capital.

Sala das sess5es, 13 dc setern-j
bro de 1926. - Olyntho Martins.1
- Euzebio dc Britto. - Adoiphol
Vianna. - Edelbdrto de Lellis.

Estando apolada pelo numero de
assignaturas, entra em disCussaol
Conjunctamente .com o projecto.

Encerrada a discussão, são semi
debate approvados o projecto e
emendas. - Voltani a cornnhissão
de Orcamento.

1. a discussdo do pro jecto n. - 94
Finalmente, é submettido a

discussão, depois de lido, o proje-
cto n. 94, auctorizando a constrif-
cção de uma estrada de autorno-
veis de Rio Branco a Vicosa.

A. c.-39

Seii 4ebate, é approvado o pró
jecto. - A' cornniissão de Obras
Publicas e Viação.

Urgencice

0 sr. Ignacio Murta (pela or-
dem, obtendo urgencia, apresen-
ta, pela cornrnissão de Redacção, e
pede, sendo concedida, dispensa
das forrnalidades regimentacs pa-
ra discussão immediata das se-
guintes

Pctrecer e xedcicco -final do pro-
jecto n. 99

(9. ' 1egisatura)
A comm. issão de Redacção das

Leis, a que £oi presente o projecto
n. 99, ja approvado em 3.

4 dis.
eussãO, .é dc parecer que ao mes-
mo seja dada a seguinte redacçâo
-finl, dde destacados os arts. 2.°
a 9.° pare constituirem proposi-
.cScs distinctas sob ns. 107 e 108:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes 4ecreta:

Art. 1.0 Flea o gpvçrno aicto-
rizado aabrir o necessario redi-
to, iara p 	 nipagaento da gratifi-
cação addicipiaida lei n. 425,de
17 do agosto de 1905, a qte tern
direito:

I - Ao Sr. desembargador Ho-
racio A .idradc, rJativan.ente ac
periodo de 18 le outubro de 1925
a 31 de dezembro do corrente an-
no, a importancia tie 2:668$247;

II - Ao Sr. descmbargador
Francisco de Castro Rodrigues
Campps, relativamente ao periodo
de 18 de outubro de 1925 a 31 de
dezembro do corrente anno, a im-
portancia de 2:349$321;

III - Ao sr. dr. Sabino de Al-
meida Lustosa, juiz de direito da
comarca de Lavras, relativamen-
te ao periodo de 26 de fevereiro de
1,923 a 31 de dezembro do corrente
anno, a iniportancia de 3:247$566;

IV - Ao sr. dr. Jose Leandro
Baracuhy, juiz de direito da co-
marca de Araxá, relativamente ao
periodo de 29 de junho de 1925 a
31 de dczembrp do corrente anno,
a importancia de 1:243$265;

612)

de egual ategori do Externato ha inuitos annos, vefl recebendo,
do Gymnasio Mineiro e contendo de tempos a tempos, acCrcsCimos

. 	
de urn e outro lado sm major pro-

outras medidas
0 sr. José ChristaflO 

éjiresenta veito - e corn visivel prejuizo de

a seguinte 	
sua esthetica.

Adernais, ninguern negard a

Einu1c n. 1 	
grande convenieriCia jue ha para

Onde convier: 	
a admifliStracão em serem reuni-
das, sob o mesmo tecto, variaS re-

Art... Ficarn equiparados O partjcöeS que obedecelTi a mesrna
vencirnentos do professor de de- djreccão, evitando-se, dest'arte,
senio da Escola Normal Modelo major rnorosidade nos servicOs -
de Bello Horizonte aos dos profes- o que, scm duvida, e de summa im-
sores de scienclas da mesrna escola. portancia para o publco, cu:io Con-

Sala das sessôes, 13 de setem- ceito sobre a burocraia e semPre
brode 1926. - José Christiano. 	

desfavoravel pela allegacao de re-

-

	

	
m dis- tardamento na solucão das variaS

Lida e apoiada, é posta e questöeS sub
cussäo conjunctamente corn o pro- 	

inettidas a sua apre-

j	
ciacãO.

ectO. Assim, pois, virá t enienda, que
11,.s,r ci COT1'

ra P------- 	 -ertida em Id, importantea servi-
osde urna repartic' que, em ra
ão de seu jntjniO contactO corn o
ovo, maiS sujeita es4á a sue cri-
jca.

Para consecucãt, portantO , de
eu firn, é de urgente e inadiavel
iecessidade dar-Ihe urna séde con-
ligna e a aitura das funccöes rele-
vantes que desempeflhará no ap-
pareiho admiflistrativo do Estado.

E' bern possivel que o govern)
não se utilize da auctorizacão con-
tida na segunda parte da emenda,
permittindoSe1 vender em has
ta publica os edificios onde fun-
ccionam a Secretaria cia Segurari-
ça e o Commando Geral. Mas, não
ha mel em que ella fique, de vez
que é simples auetorizacão, sendo
licito ao Poder ExecutiVO deixar
de aproveital-a, 5i assirn julgar
conveniente aos altos interesses do
Estado.

(Muito bern; rnvAto bern!)
Vern a Mesa, é lida, apoiada e

posta em discussäO conjunctamen
te corn o projecto a seguinte

Eme'ncla n.
Onde convier:

Art... Fica o Poder Executivo
auctorizado a despender ate a
quantia de 1.000:000$000 para
c6nstuccâ0 do palacio da Secre-
tartt da Segurafla e Assistencia
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V - Ao sr. Benjamin Flores,
professor do Externato do Gymna.
sio Mineiro, relativamente ao pe-
riodo de 28 de agosto de 1924 a
31 do dezembro de 1927, a impor-
tancia de 2:369$332;

VI - Ao sr. Americo Gomes de:
Sousa, funccionario da Imprensa
Official, relativamente ao periodo
de 31 de janeiro de 1923 a 31 de
dezembro de 1927, a importanCia.
de 2:587$616;

VII - Aos srs. João Libano
Soares e João Goursand de Arau-
jo, chefe de secçào e segundo of-
ficial da Socretaria das FinancaS,
a partir respectivamento de 14 e
1 . 0 de outubro de 1925 a 31 do,
dezembro de 1927, a importanCia

,de3:.52366l
• VIII - Ao sr. dr. Guydo Car
doso de Menezos e Sousa, juiz de;
direito da comarca de Itapecerica,

• relativamente ao periodo de 4 de
• maio do 1926 a 31 de dezembro de
1927, a iniportancia de 556950;

IX - Ao sr. Manoel José do
Carmo, director do grupo escolar
de Manhuassñ, relativamente ao
periodo de 10 de setembro de 1922
a 31 do dezembro de 1927, a mi-
portancia de 2:158848.

Art. 22 Revogam-se as disposi-
çöes em contrario.

Sala clas commissöes, 13 de se-
tembr de 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Adelio Maciel.

Estado, o approvado o dec. n.
7.356, de 6 de seteinbro de 1926.

Art. 2. 1 Flea o governo auctori-
zado a abrir, desde já, o credito
preciso para pagar a ajuda do
custo a quo se refere o art. 206,
da lei 912, de 23 de dezembro de
1925.

Art. 30 Flea o governo aucto-
.rizado a installar os termos judi-
ciarios de Perdöes, Manhumirim
e Guarany, creados pelas leis ns.
663, de 18 do setenibro de 1925 e
abrindo-se para esse fim os no-
cessarios creditos.

Art. 40 Revogam-se as disposi-
çöes em contrariO.
• Sala das Commissöes, 13 de se-
tembro de 1926. —Ignacio Murta.
—Adelio Macid.

Parecer e redaccão final do pro
jecto n. 108

(Constituido dos arts. 5.°, 6.°, 70,
8.0 e 9. 1 do projecto n. 99)

(9.' legislatura)
A commissãO de Redaccão dan

Leis, a que foi presente o proje-
cto n. 99, já approvado em 3. din-
cussdo, em virtude do reqLierimefl-
to de destaque, é do parecer que
aos arts. 5 •9 , 6.°, 70, 8 . 0 e9.' seja
dada a seguinte redaccão final:

0 Congresso Legislativo do Es-
t.ado do Minas Goraes decreta:

Art. 1.0 A partir de 1 . 0 do ja-
neiro de 1927 os dosombargadores
do Tribunal cia Relacão vencerão
annualmonte, inclusive a gratif i-
cação addicbonal da lei a. 425, do
17 do agosto de 1906, o ordenado
de 30:000000, o os juizes de di-
reito das comarcas do 4.' entran-
cia o os demenoreS, o de .......
15:600$000 ; os das do 3.' entran-
cia, o de 14:400000; os do. do 2.0,
o do 13:200 $000 , e os das do J.',
do 12:000000.

Art. 2.° São os seguintes, a par-
tir de 1.0 do janeiro do 1927, os

• vencimontos annuace dos juizes
municipaes :—de 4.' entrancia...
9:600$000 ; de 3', 8:400000; de
2.0 0 termos annexos, 7:200$000.

Art. 3.' Os membros do Minis-
terbo Publico torão, a partir de t°
do janoiro de 1927, os seguintes
voncimentos annuaes —Procura-
dor Geral do Estado, inclusive os
addicionaes da lei n. 425, do 17
de agosto do 1906, 30:000$000;
promotores de justiça das comar-
cas do 4.' entraneja, 8:400$000; os
de 3.', 7:200$000; dos de 2.' e 1.',
5:400$000.

Art. 4.° 0 Advogado Geral e o
Consultor Juridico do Estado per-
ceberão, a partir do 1.0 de janeiro
de 1927, os voncimentos annuaes
do 24:000$000, e o Ajudänte do
Advogado Geral do Estado, o do
12:000$000.

Art. 5•0 Revogam-se as disposi'
côes em contrario.

Sala das Commissöes, 11 do se
tembro do 1926. —Ignacio Murta.
—Adelio Maciel.

Dadas e submettidas a discus
são, são as mesmas, sem debate,
approvadas e vdo ser remettbdac
ao Senado.

0 sr. Presidente na fórma da
auctorização que lhe foi concedi-
da pela Camara convoca ama ses-
são nocturna para hoje, designan -
do para ella a soguinte

ORDEM DOS TRABALHOS
Primeira parte

Ate as 21 horas:
Leitura o approvação da acta.
Expediente:
Apresentação de pareceros de

commissöes.
Apresentaçao de projectos, re-

querirnentos, indicaçSes, interpel-
laçCes e moçöes.

Discussdo de requerimentos, in-
dicaçöes, interpellaçães e mocães.

Approvação do redaccöes finnes.
Segundo pcertc

Ate as 22 horas:
1a discussão do projecto a. 105,

declarando nulla a lei n. 91, vota-
do. pela Camara Municipal do S.
Domingos do Prata.

3.' discussão do projecto n. 70,
do 1925, sobre divisas do districto

de S. José da Lagoa, eom o mü
nicipjo de Antonio Dias.

1.' discussão do prcjecto n. 106,
auctorizando o govorno a prose-
guir na construccão do urn cáes
nas margens do Parahybuna, em
Juiz de Fóra.

Levanta-se a sessão.

1.' SESSAO EXTRAORDINARIA
(NOCTURNA), AOS 13 DE
SETEMBRO DE 1926

Presidencja do Sr. Enéas Camera
SUMMARIO: - 1.' parte. —Cha-

macia. —Acta. —Expediente._
Requerimento. - Officios, -
—Asylo S. Luiz. —Discurso do
Sr. Adoipho Vianna. —Apresen-
tacao do paroceres. —Apresen-
tação do indicaçao. —2.' parte.
—1.' discussão do projecto n.

• 105. —3.' do do n. 70, de 1925.
4' do do n. 106.—Urgoncia._

Apresentacao do parocer. —Dis-
cussao do mesmo. —Ordem do
cia.
A's 20 horas, feita a chamada,

acham-se presentes os ars. Enéas
Camera, Euler Coelho, Ca-
millo Chaves, Claudemiro Fer-
reira, Argerniro do Rezende,
Duque do Mesquita, Gomes Pe-
reira, Euzebio do Britto, Comes
Freire, Adoipho Vianna, Ignacio
Barroso, Celso Machado, Odilon
Braga, Ignacio Murta, Pedro La-
borne, Agenor Alves, Edelberto
Lellis, José Christiano, Ruben
Campos, Francisco Lessa, Aristi-
des Coimbra, Ledo do Faria, Lau-
ro do Almeida, Bernardino Vieira,
Annibal Assumpçao, Martins Pra-
tes, Adelio Maciel, Ribeiro do. Luz
o Mello Franco.

Abre-se a sessão.
Lida a acta cia antecedente é a

mesma sem debate approvada.
0 Sr. 1.0 secretar'jo apresonta o

seguinte
EXPEDIENTE

Requerimento
Do José Borges de Magalhães

Fllho, solicitanclo a decretacao do
uma lei que ihe permitta abrir

Parecer e redaccdo final do pro-
jecto n. 106

(Constituido dos arts. 2.°, 3.° e 40
do projecto n. 99)

(9.' legislatura)
A commissão de Redacção das

Leis, a que foi presente o proj ecto
a. 99, ji approvado em 30 discus-
são, em virtude do roquerimento
do destaque, é do parecer que aos
arts. 2.°, 3•0 e 4.' •soja dada a so-
guinte redacção final:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art; 1 .0 Flea fixada em......
8:000$000 a ajuda de.custo da pri-
meira installacão do Presidetite dr.



p atmaCia como pratico. —A'
comrniSsão do Saude Publica.

Of ficios
Dois do sr. Secretario do Inte-

rior, devolVendo, informados, os
requerimentos dos bachareis Jose
Nicodemos de Araujo e EuriCo da
Trindade, pedindo pagamento de
ajuda do custo a quo se julgam
corn direito. —A' comlflisSao de

Orcamento.

o sr. Adoipho Vic&nfla —Allis
sr. presidente, no alto daquella
grande serra, ha quasi melo se-
cub, a saita caridade christä do
nionsenhor orniflgos . vangeli5ta
Pinheiro levantOu urn tecto quo,
corno urn grande pallio aberto.
constitue, desde então, o UfljCo
abrigo sob o qual se recoihem as
pobres orphaTlzinllas que ficaram
desarVoradas e entregues a sorte
de si mesmas, quando mais neces-
sariOS eram 0 carinho e a prote-

617

Asylo de S. Luiz

o SR. ADOLPHO VIANNA :-
Sr. presidente, faco-ine interme-
diario de urna representacao que
recebi, neste momeflto, do revdrnO.
monsenhor Carlos de VasconCelloS,
director do Asybo de S. Luiz, da
Piedade de Caeté, pedindo ao Con-
gresso Mineiro a decretacäo de
urn dispositivo orcarnentab0, que
permitta ao ExecUtiVo pagar
aquelle estabelecimento o auxilio
pecuniario a que teve direito o
Asylo em 1925 e quo cahiu, en-
tretanto, em caducidade. Facto
este, sr. presidente, que resultOU
tao so de urna larneritavel COiflCi-
dencia: o de estar ausente, na Eu-
ropa, naquelle anno, o director do
estabelecimenito e não ser permit-
tido, por uma disposicäo burocra
tica, que os mandados permafle-
cam validos de urn para outro an
no na Secretaria das Finaricas.

Tao conhecida s as condicSes da
queue Asylo, quo prescindiveis so
riam quaesquer justifiCatiS en
torno da represefltacao que venh
encarninhar a Mesa, neste mo
mento.

Si mister fôra, porérn, adduzi
quaescluer consideracoes corrobc
radoras da justificati's2 da med
da, bastaria, sr. presideflte quo 0

evocasse, neste recintO, a mernOr
augusta daquelle santo velhinh
cuja vida, tao santamente vivid
se constitU, inteira, por urna S

ne ininterruPta de devotarneflt
a causa do bern.

Os srs. Ignacio Murta e Me

Franco: _ApoiadO..

Dalli, onde os accidentes physi-
os e moraes se consorciavam p01'

mtre os anfraCtos rochoSOs das
es1nontanhas e os gritos lancinaflt

clas infelizes desamParadas dalli,
onde o pauperismo da gente do
solo trasteia corn a grandeza do,-
horizofltes, cuja belleza pela ma-
gnitude d$s seus grandes circuloS
onginquoS, pareco indicar os pon-

tos onde o ceo e a terra se encon-
tram; dalli, daquelbe recanto mo-
destissimo da nossa terra mine1-
ra fez monsenhor Pinheiro o cen-
trb efficiefltissimo de sua beneme-
rita actuacào, recoihondo e ampa-
rando milhares de meninas pobres,
cujos desvios da fortuna teriam
acarretado, fatalmente, o desvio
de suas innocencias, Si não fôra a
santa e heroica missão quo a si
so impuzera aqtlelbe santo sacer-
dote. (Mvito bern !)

Sr. presidente si d certo que os
elementos do cooperaacS.o espon
tanea das actividades collectiVas
resultam do desejo de cada urn
crescer e progredir, nào é menos
verdade que, rareando, as vezes,
por sobre as carnadas hurnanas,
surgern eses verdadeiro s sup-

- homens, cjue outro fim não coIl1-
- mararn senão a crystabuizacã o dos.

idoaes quo sublimaram, na sua no-
a bre rnissão do amparar os fracos

contra as rajadas da vida quo Ihes
' reserva a propria ontingenCia hu-
' rnana. E dentro desses ideaes, eu
° não sei, sr. presidente, quern me-

Ihor haja êncarnado essa sublime
lo missão do quo o venerando mon-

senhor Pinhoiro, cuja vida, como

disso, se Constjtuiu, intoira, devo-
tada ao bern (apoiados)

Sem nenhum titulo politico, sem
bans do fortuna, mas s ao contra-
rio, pauperrimo, durante toda a
sua longa e benemerjta existencia,
elle conseguiu se fazer sacordote
invulgai-jssj0, pela grande sorn
ma de beneficios que prodigalizou
a collectjvjdad 0 mineira.

0 or- Mello Franco:—E' exacto.
Conhocj o monsenhor Pinheiro quo,
dentro cia contingencia humana, 	 Consjderando que ha pendentesera urn santo. 	 do discussão e votaçao do Con-

0 sr. Adolpho Vianna: —Pois grosso Mineiro diversos assumptos
bern, Sr. presidente. E' corn estas de alto interesso para o Estado,
pallidas consideracoes (ndo apoja- considerando mais que a presonte
dos geracs) quo eu venho, por-inter sessão estd prestes a encerrar-se,
medio de V. exc., fazer chegar d sem quo haja tempo Para a conclu-
commjssão de Orcamento da Ca- são dos nossos trabaihos parla-
mara dos Senhores Deputados mentares e para votação dos pro-
este podido, tao imprescindivel iectos e emendas em andamento
vida daquelle estabelecimento por, na outra Casa do Congresso, in-
quanto os cinco contos quo ao mes- djco quo seja prorogada por mais
mo são Consignados, annualmente oito dias a actual sessão ordina-
pelo Congresso Minejro, represon na do Congresso Legislatjvo do
tarn apenas 4$500 de auxiljo a Estado.
cada uma das cincoenta e tantas 	 Sala das SessOes, 13 de setem-orphans alli internadas 	 bro de 1926. —Euzebio de Britto.

Corifiado, pois, no espjrjto de —A' commjssão do Legislacao.
justiçaque preside sempro aos
actos da illustradacommjssão do 2 .'PARTE DA ORDEM DO DIA
Orcarnonto desta Casa, espero quo
não denegara ella acoihida ao po- 1. discusso do projecto n. 105
dido quo ora Ihe é envjado pm- 	 Dispensada a leitura, a roquori-meu intermedjo. 6 

(Muito bernl mwj- monto do Sr. Ignacio Murta, entrato bern !)	 em l.a discussão o é, som debate,
A' commjssão de Orcarnorito. approvado, o projecto n. 105, do-

clarando nulla a lei n. 91, da Ca-
mara Municipal do S. Domingos
do Prata, quo volta a commissão
do Constituiçao o Justiça.

missao de t'otiçOes aprosonta o se-
guinte: 	 J	 discussao do pro jecto n. 70,I	 de 1925Parecer n. 183

(9.' logislatura)
A commjssão do Roprosentacoes

o Petiçoes, a quo foi presonte a
poça protocollada sob n. 581, é do
parecor 0 requor quo sojani solici-
tadas informacoes ao govorno so-.
bro a assumpto constanto cia mes-
ma.

Sala das CommissOes, 13 de so-
tembro de 1926, —A. Gomes Frei.

re. —Ignacio Murta. —Martins
Prates. —A imprirnir-se.

Apresentaçao de projectos, indica
çOes e mocOes

0 Sr. Euzebio de Britto apre-
senta a seguinto:

Indicaçdo n. 10

(9a logislatura)

A presentaçdo de pareceres das
Comm issoes

Sr. Gornes Frejre pola corn- I

Em seguida, ontra em 3•a dis-
cussão o projecto n. 70, do 1925,
sobro divisas do distrjcto do S.
Jose cia Lagoa corn o rnunicjpio
do Antonio Dias, quo é, sern deba-
te, approvado.A' comrnissão de
Redacçao.
I. discussdo do projecto n. 106

Dispensada a loitura, a roquorj-
inento do Sr. Ignacio Murta, é pm-
to em l.a discussao e sem debate
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aqui, na capital do grande Estado, e .do grau de sen progresso e cul-
hinterland mineiro, no coração mi- tura.
neiro, o amor ao saber, a dedica- 	 E ainda mais: mesmo o recinto
çdo aos estudos constituem ver- onde funcciona a Camara dos srs.
dadeiro culto, verdadeira idola- Deputados nao off erece accommo-
tria, a que a mocidade generosa m daçöes, sempre que o povo é con-
entrega, elevando-se, dignificando- viclado a vir aqui. Ainda agora,
Se, e dignificando e elevando Mi- ao empossar-se o erninente estdis-nas Geraes. Estes rnotivos, e 0U ta Sr. dr. Antonio Carlos, no altotros, que adduzirei, estdo bern alto cargo que exerce, e exercerá corn
conclarnando que os edificios onde i1tenso brilho, patriotismo e corn-
funccionam as duas casas do Le- petencia mineiro illustre que é,gislativo Mineiro não condizeni Ja consagrado por toda Minas -
mais corn o grande desenvolvimen- viinos que, nem mesmo as commis-
to de Minas Gernese de sua for- s9 es, representantes das corpo-
mosa Capital e ndo preenchern, raçOes politicas administrativas,nern satisfazern aos seus fins. 	 industriaes, intellectuaes, etc., quo

Minas é urn grande paiz, pela Se disserninarn pelo nosso vastissi-
sua extensdo territorial, pelo seu rno territorio, e aqui vierarn tra-
progresso material, pela sua p0- zer o seu apoio ao nosso governo
pulacdo, pelas suas riquezas, pela -f-- nern elles puderarn, todos, as-
sua actuação patriotica nos des- sistir as solemnidades da posse.
tinos da Republica e pela cultura E o povo ficou Id fóra, deixan-
intellectual e civica de seus filhos, do, pois, devido a angustia de es-
e Bello Horizonte, a mais bella ci- Paco, de trazer ao governo novo as
dade do Brasil, e a mais forte ex- expressöes de sua solidariedade, as
pressão das energias e da alta Ca- demonstraqöes de suas melhores
pacidade dos governos e do povo esperanqas e ao governo quo sa-
mineiro. Ndo Se cornprehende, hia as seguranqas de sua esth-ua
pois, que, ao par dessas grandezas e gratidho. Ora, essa não co-par-
todas, dessas maravilhas todas ; ticipaqão do nosso grande povo as
permaneqarn, subsistam edifica- festas civicas, aos actos civicos.
çOes que, si ha dois lustros atrás que aqui se realizam - cousa é
satisfaziarn as exigencias e aos que dove encher-nos de desgostos,
motivos de suas proporqöes e crea- norque, motivos de ordem rnatrial
cöes - ja agora não n'o podem impecern que sintamos de mais
rnais satisfazer, pelo acanhado perto as vibraçöes enthusiastas e
daquellas proporçöes e a singeleza esuantes, e dernocraticas e gene.
de suas linhas, em doloroso con- rosas - da alma popular.
traste Corn a magnificencja da Ca. 	 J'arece que o palacio da Cama-pital, o esplendor de seu ceo e a ia dos Deputados Federaes fez-se
grandeza de Minas Geraes. 	 uaveinente. Dotacöes orçarnenta-

Yhjlto5 de alto valor e alto re- risr, reproduzidas em alguns ex-
norne aqui aportam, expoentes da qrciios, permittirani, corn relativa
alta adrninistraqdo, da alta cultu- suavidade, que a Camara Fe'leral
ra, em todas as modalidades do se installasse condignarnente.
saber humano, uns, de bern longe, i. Parece que poder-se-ia fazer 0
da culta Europa, da Norte Âme- mesino em Minas Geraes. Dota-
rica, da Asia, do Prata; outros, qOes de 600 contos, digamos, repe-
dos Estados brasileiros, e, Si VlSi- tidas em 3 ou 4 exerdicios, permit-
tarn-nos, a nOs, do Congresso Mi- tiriam ao patriotico governo do-
neiro, e do visa, avaliarn da mo- tar-nos e a Capital não do palacio
destia de nossas installaçöes - da Camara, mas do palacio do
constrangidos ficarnos, por certo, cngresso, e assim, esse cornple-
porque, do esplendor da Capital e niento a belleza de Belle Horizon .

-sua boa organizacão inferem elles te, esse factor do sen orgulho
lo valor ipesno de Minas Geraes rnaiqr -'-- viria preencher nina lacu- -

(pela

approvado o projecto U. 
106, an- quita, OiynthO Martins, Gomes Fe-

ctorizando o governo a prose 	 reira, EuzebiO de Britto, Gomes
na construcca° de urn cáes nas Freire, ElpidiO Cannabra, Adol-

argeflS do Parahybufl a, em IUiZ 
pho Vianfla, Ferreira Fires, Igna-

de Fóra. —A' commissão de Or- cio Bar 	
drOSo, Ceiso Machao, Mi-

çamento. 	
guei BaptiSta, FiaviO Santos.

Mrta Odi

	

T]rgeflC 	
ion Braga, IgnaclO u, Paulo

o 	
e esqUitct 	

MeniCucci, Pedro Laborne, Cordo-

ordem), obtendo urgencia, apre-sr. Duque d 	vii Pinto Coelho, Agenor Alves,
senta, pela commiSs0 Legisla- Edeiberto de Leliis, AlonSo Mar-
qão e Justica, e pede, sea atten- ques, Jose Christiano, Rubensdido, dispensa das formalidades Campos, Joào Beraldo, AristidesCoimbra, Enrico Dutra, Leão de
regimeflthe5 para entrar em dis- F aria, Lauro de Almeida, Bernar-

	

cuSSao 0 seguiflte: 	 dino Vieira, Annibal AssUmPcao

parecer n. 18*	
Martins Prates' Adelio Made1, Ri-
beiro da Luz e Mello Franco, fal-

(9. legislatura) 	
tando corn causa participada o sr.
AgenOr Canedo e, sern ella, es maiS

A comrnisSào de Constitujcao, Le- senhores.
ö.0 e Justica, a que foi presen- 	 Abre-Se a sessão.

te a indicacão n. 10, propondo a	 Lida a acta da anteCedCTt e, 6 agislac 
prorogacão cia actual se5São leg's- mesma sera debate apprevada.
lativa por mais 8 dias exami- EXPEDIENTE
nou-a attentam te e bern pejados 
os se motivOs determifl te5 e 	 Não ha expe
de parecer que seja ella approVa

	

	
thenth sobre a m

Appeflo

13 de
da.	 se- 0 SR. JOSE' CHRISTIANO

sa.

Sala das CommiSSöes,
tembro de 1926. .—Duque de Mes- 
quita.

	

	

Sr. Pdesidetite, ninguem ha
-Agenor Alves.

que nâo affirme destoarem os pre-
m discUsSão, e o dos onde funcciOflam as duas ca-

Lido e posto eo mandando ? sas do Congresso MineirO, do pro-
parecer approvad
sr. presidente clue

,
 se dê conhecl gressO e do desenVOivimt0 da Ca-

mento ao Senado.
0 a tratar, o Sr.

pital.

presidente encerra a sessào, desi- 	
Bello ITorizonte se distend e, e

Nada mais haven(
gnando para ordem do dia Seguin- do derredor da cidade, no BarrO'Preto, no Calaf ate, na Serra, pot
te a regimental. toda a parte, novas construccoes

28. SESSAO ORDINA 	
, AOS surgem em grande numerO, e no-

14 PB SETEMBRO PB 1926 	
Vos edificio s se constroem. Borda-
cia de palaCiO5 a cidade luz, a ci-

Presidencia do sr. Enés Camera 
dade verge1, a cidade das aveflidas

SUMMARIO 	
i. parte. - Cha- se ostenta dia a cia maiS donairo

macia. - Acta. - Expediente. sa, na esthetie seus edifiCiO
S ..ca d

DjscurSO do sr. José Christiano. nOS seus grandes melhoramentos,Mernbro de commissào. - Apre- na actuaco de seas administrado
sentacäo de pareeres de corn- res, comO o dr. FiaviO dos SantOS
missöes. - RedaCcäo final. - e na exteflsão de suas ruas e seus

Ordem do dia. 	
parclUes. Nem so por isso. A cul-
tura e a distinccäo de seus habi'

Ao meio dia l
 feita a chamada, tantes, o numero elevado de seuS

acharn-Se presentes os srs. Enéas estabelecjmentos de ensiflO - al-
Camera, Euler Coelho, Camille candoram a cidade de. Aff0fl50
Chaves, Ciaudemiro Ferreira, Ar- Penna as altitudes maOres e as
gemirQ de Resende, Duque de Mes- maiores culrniflaflC5, porque,



Parecer para 2.0 discu.ssdo do pro-
jecto n. 12, do Senccdo, de 1926

(9.' legislatura)
A cornmissão de Orçamento e

Contas, a que foi presente o pro-
jecto n. 12, do Senado, já appro-
vado em 1.0 discussäo, e de pare-;
cer que seja submettido a 2.0 e
approvado.

Sala das commissöes, 14 de se-
tembro de 1926 .- Ribeiro da
Luz. - Ledo de Faria. - Adol-
pho Vianna. - A imprimir-se.

0 Sr. Ignacio Murta, pela corn-
missão de Redacção das Leis, man-
da a Mesa e pede, sendo concecli-
do, dispense de formalidades regi-
mentaes, aiim de ser discutida na
presente sessão 0 seguinte:
Parecer e redacção final do pro-

jecto n. 70, do 1925

(9." legislatura)
A commissão de Redaccão das

Leis, a que foi presente o proje-
cto n. 70, de 1925, ja approvado
em 3.' discussão, é de parecer que
se adopte como final a mesma re-
dacção corn que foi approvado no
ultimo turno regimental.•

Sala des commissöes, 14 de se-
teinbro de 1926. —Ignacio Murta.
- Adelio Maciel. - Sobre a me-
sa Para ser discutido opportuna-
monte.

0 Sr. Ledo de Rena, pela corn-
missao de Orcamento, apresenta o
seguinte:

Parecer n. 185
(9.0 legislatura)

A comrnissäo de Orçarnento e
Contas. a que foram presentes os
requerimentos dos srs. drs. Ala-
rico Barroso, Rodoipho Rollem-
berg e Mario . Camara Brasil, re-
spectivarnente juiz de menores da
Capital, juiz de direito cia comar-
ca de Aguas \tirfuoass e juizmu-
nicipal do termo de - Sahara, pe-
dindo verba Para pagamento de
ajuda de custo do art. 206 da lei
n. 912, de 23 de setembro de 1925,
a que se julgam corn direito ç

considerando que já foram atten
didos pelo art. 2. 1 do pro)ecto ap-
provado nesta Casa e remettido
ao Senado sob o n. 107, d de pa-
recer e requer sejam as ditaspe-
ças enviadas a Camara Altado

jLegislativo Estadual Para se un-
tarem ao dossier do alludido pro-
jecto.

Sala das comrnissöes, 14 de se-
tembro de 1926. - Ledo de Faria,
relator. Ribeiro da Luz. -
Adolpho Vianna. - Alonso Mar-
ques. - A. Gomes Freire. - A
imprimir-se.

0 mesino senhor, pela mesma
commissão, offerece o seguinte:

Parecer e substitutivo pare 2. dis-
cussdo sobre o projecto n. 93 -
(Orca,mento)

•	 (9." legislatura)
A commissão de Orçamento e

Contas, examinando attentamente
o projecto n. 93, que orca a recei-
ta Para o exercicio de 1927, em
103.778:000$000, e fixa a despesa
em 103.530:314767, e já appro-
vado em 1." discussão, vem offe-
recer ao mesmo urn substitutivo
em quo, depois de acurado e rneti-
culoso estudo. prevê a arrecadacão
das rendas do Estado na impor-
tancia do 97.838:000$000, e aucto-
riza a desnesa no valor de........
98.548:243$997.

Conduzindo-se corn a cautela
aconseihacla por uma observação
tao completa, quanto possivel, do
niomento, não teve como desprezar
a media dos tres ultimos exérci-
dos. A meihoria cia situacão cam-
bial, decorrente da obra de restau-
racao financeira em que está em-
nenhado o governo da Republica,
ha de influir, como con sequencia
logica, sobre a cifra da receita. A
retracção monetaria já tern tido a
sua repercussão, assás accentuada,
no mundo do credito, deprimindo
o vulto dos negocios.

Os impostos de exportaçao e de
transm.issão da propriedade immo-
vel já denunciam o salutar pheno-
meno da rehabilitação do melo
circulant, 0 imposto de expot'ta.

621
620

na insistentemte rclama a- Laborat0os de pysiCa e Chirni

ra o melhor exitO de nossa miSSao a e 
His 	 aos

toria Natural da EscOla

de legislad0tes e para 0 OV° ml-
Otmai ModelO da Capital 	

do

neiO que oderia copartic1P

	

	 Gymflasio Mineirode fUcCi0rbo de egual tegoTia do

nosSa5 festas e atoS civic". Per- Externate do 	
.

rnita a iiustada comrni° de
	 Art. 2 . 0 Ficam tambem equiPa

pinancas que lhe dirija,uggestaa
corn as fado5 os venCimentos do professor

meihores esperacas a 
5	 e deseflho e cia profes5o de edu-

já exp0nd 	
Contitma a cacao physiCa 	

Normalciascola

comm'°' 
0greSSi5ta5 lllustres, odelo da Capital aos dos profes

e mocos chelOs de fé e de valor, e sores de scieneias da mesma Es-

que miS é que 
flreguemos a tO cola

nobres espiritos, e tao fornlOS
OS 	-

coacöes, a defeSa da causa a que
	

Art. .° Pica o governo autori

nOS repotam05?	000 0	 Secretaria cia Segu-

ado a desPender aé a quantia$000 Para a construccde

Não somoS nós, hum 	 istencia Publica
ilissimos re- i.ao

presenttC5 do 8.° districto, nesta
	 o palacio cia

casá do Legi5lato Mifleiro, quem ?afla e Ass
	

no

nos intee55amos aena5 pelo ob-
	 rend disPon 	 ao lado da Se-

jecto de que tao pa tra- ctetar da Agricultura, ficando
ta1O5. E' Bello I1oiizonte, o cora- tambem auctoriz0 a vender em
ção de Minas, queui pede. E' 

Ml- l4sta publics os predios onde fun-

nas Geraes que reclama. 	
dcioflam act1almt5 aquella Se-

(Muito bein; rniitO bein!) 	
dretãria e o Commando Geral da
Forca ptblica, abrindose 

Para is-

Meinbro de com1fla 	
so o necesSario credito.

0 sr. Ledo do Fc&rc diz que es- 	 Art. 4•0 Applicamse a Faculda

tando desfa1Ca a commissao de de de Pharmacia e nto10gm de
Orcamento, pede a nomeacäo de 1tajubá as dispoSicSes do art. 24
tres membros interinos, sendo no- da lei n. 657, de 11 de setembro de
meados os srs. AdolPh0 Vianna, 1915, e do art. S cia lei n. 919, de

Gômes Freire e AlonSo Marques * 4 de setembro de 1926.

ApreSeflt° de pareceres

	

	
Art. 5.° Ns auseflcia s e nos

des
eoS 	

edimOnt0, o director ds. Receita
erá 	 Uido pelo ubst1bstit 	 sdireCt0r

Luz, em no0 Sr. Ribeiro dcc 
me cia extinCta Directoria da Receita,

da co5O de Orcamt0, apre- ëic1anto aquelle cargo nào se ye-

senta e pede Pa
figUrat na or- gar, ,he cabendo, porém, a

del, do dia da proXima seS5 
° obigacã de chefiar sec e,5,cäO algil-

segUlflte

Pccrecer Para 3.

	

	 pia do
agraph0 UniCO. Na falta oil

dj5Oj5SdO 8Ob?ø

o pi.oiecto n. 103 	 4userkC 	 sub -director será o
directoi substituido pelo

,
 chef  de

(9." legislatU) 	
gecrijo quo for designado pelo Se-

A commissao de Orcamento e cretario das Financas.
foi presente 0 pro- 	 Art. 6.° 	

yogamSe as dispoSi-
Contas, a que
jecto n. 103, já approvado em 2. 	

5es em contrttrio.

discussão corn as enenda5 ao es- Sala das sessöeS, 14 de setembro
mo apresenta5 é de parecer que 
seja dado Para 3 e approvado de 1926. 	

Ribeiro cia Lus.
te

corn a seguinte redaccao 	
ão de Paria. 	

A imprirnirse

0 ongreS50 Lgislato do Es- Para ordem dos trabalhos.

tado dn Minas Geraes decreta 	 0 rnes'nW enhor, pela mesma

At. 1 .0
 Ficat eqi raclos o ëorniSSãO' manda ainda a Mesa o

y0
iet da peaiad°'5 doe .egiint
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çãO, que é cobrado adVa1or em , tivo q

ha de se reduzir no rnontaflte de 93, e
sua arrecadacao, a vista do pre

co cussac

em papel dos produCto5 qUe es-
coam do EstadO.

0 de transrnissao poT actosMt

ter-vivos", 	 zadoque occupa o segundo
logar no c omputo das nossas Ten- 1927

as, não pode escapr aos effeitosd

	

	 a	
,

da restriccão que já comecou de
nifestar nas operacöes em

torno da propriedade immovel. Os 
contc
mi

so ma 

impostO5 de industrias e profis-

sdes, d 	 pelae novos e veihos direitOS, rels)
etc., quo estãO sob o control s do

mesmO factor, nos 	
mafurtar0 a 

0tingeflC1a de urn decresCimo.
Nurn regimen de fixidez de re- teri

ceita ó comPativel corn a unidade 	
1)

de tribUtacão T160 
seriam attendi 	 2

I

tad(

veis os receioS que empolgaram a

commissao.Mas a nova escola economica
se ali 	

de

Henry Jeorge, que 	 cerca so- 102

bye o gravame da terra, n5.o pas- SK
-

sou ate agora, entre flóS da sua I

phase de ensaiO, nos moldes cxi-
guos da lei a. 746. 	 18

Si Para a previsada receita fol
mister que so ouvissem os dicta- -
mes da prudencia, Para o calculO
da despesa não foram menores as
cautelas.0 equilibrio orcamentalbo, di-
zendo da segura isäo do homein
publico de Minas GeraeS, que tern
a preoCcUPaca o de aão assumir en- 1
cargos e responsabu1s para
as futuras geracöeS, fol alvo da
rnelhor atteacão.

No emtanto, legado que nos vern
do dias remotoS e já está incorPO-
rado ao patrirnOnio das tradicSes
montanhe5, não logroti o equili-
brio orcamefltarbo achar desta fei-
ta a 	 ,

A proscriPcão do "deficit" nà
poude ser mantida, e eil-o que so
verifica na importaflern de......
710:243$992.

Mas, novos estudos anifliam a
commissa.0 da esperanca de se en-
contrarem recursos Para cobertU
ra da differenca contra a receita.

Attentas as razSes expostas, a
comnlissão da parecer aconselha
do a adopcào do seuinte substitU

ue offereCo ao proieCt0 n-
sua apprOvacao em 2a dis-

CAPITULO 11
rcmnt0 &v DesPC

1 . 0 E' o governb auctori
a desPe°' no oxerciCiO de
a imP0rt 	 ° .....i8:243 (noventa e ; to

pnhentP 5 e (1uarefltK e oito
s duzeflt e quareflta e tres
ovecentos e noventa e seten
corn os servicos do Estado

s quatro secretarias, na fr-
abaiXo- Pela Secretara do In-

or Subisidi0 aO presidente do ES-
), 60:000$
) Cabinet da presideflct
essOal, 62 :280$000.
Iaterial

, 40:000$000. SoTnma7

:280$000.
)

Despesa corn o PalaCi0 Pre-

eflCial
PesSoal, 48:000$000.
Material, 136:000000. Somrna,
4:000$000 ,
4) RepresCntecao do Vice- Pre

dente do Esoado, 3n:00000L
5) Subsiclio aos senadores.....

,6-800$000-
6) Secretari2 do Senado
PesSoal, 106,770$000-
Material, 17 :860$000. Soinma,

24:630$000-
7) Subsidìo aos depUtados
8) Secretaria da Cainara dos

Deputados, 453:600$000.
Pessoal, 140-623$992.
Material, 20--560$000- Somma,

161:183$992.
9) Ajuda de custO aos niernbro5

do Congresso, 72:000$000.
10) Secretaria do Interior
PessOal, 519-.900000.
Material, 80 :000000. SoiTima,

599'900$000-
11) ,Justica do 2.a instancja.
Pessoal, 406:626$984.
Material, 16:060000. Somnia,

422:686$984-
12) JustiQa do 1..instaflcia
Pessoal, 2.561:382$000.
Material, 97:000$000 	

SorniTia,

2.658:382$0W

13) Ministerio publico:
Pessoal, 689:046$000.
14) Ensino primario:
Pessoal 13.216:679$080.
Material, 2.450:000$000.
Subvençdes, 26:800$000.
Manutenção da Escola Maternal

da Capital, 60:000$000. Somma,
15.753:479$080.

15) Ensino Normal:
Pessoal, 254:949$000.
Material, 6:200$000. Somma,..

261:149$000.
16) Ensino secundario: 	 -
Pessoal, 562:889$000.
Material, 2 2 5 :307$080. Somma,

788:196$080.
17) Ensino artistico - Conser-

vatorio do Musica:
Pessoal, 114:400$006.
Material, 4: 000 $000. Somma,..

118:400$000.
18) Ensino superior:
Pessoal, 94:915$500.
Material, N:000$000.
Subvencöes, 235:0 00$000. Som-

ma, 355:915$500.
19) Ensino profissional - Es-

colas complementares:
Pessoal, 21:060$000.
20) Instituto São Raphael, da

Capital:
Pessoal, 43:950$000.
Material, 30:000 $000. Somma,

73:950$000.
21) Fiscalização do ensino e in-

specção medica escolar:
Pessoal, 540:666$000.
Material, 8:500000. Somma,..

549:166$000.
22) Fiscalizacão federal do en-

sib, 36:000$000.
23) Archivo Publico Mineiro:
Pessoal, 40:089$000.
Material, 6:400000. Somma,.

46:489$000.
24) Servico Eleitoral . ........

10:000$000.
25) Empregados em disponibi-

lidade, 100:000$000.
26) Publicaçöes e encommendas

na Imprensa Official...........
492:000$000.

27) Tranaportes e communica-
çöes. 72:000$000.-

28) SubvençSes, 16:O0$000.

29) Exercicios findos.........

	

20:000$000 . 	-
30) Eventuaes da Secretarla,..

80:000000.
Total, 24.578:313$636.
§ 2.° Pela Secretaria da Segu-

rança e Assistencia Publica.
1) Secretaria da Seguranca e

Assistencia Publica:
Pessoal, 506:624$000.
Material, 134:000000. Somma,

	

640-624$000. 	 -
2) Delegacias do Policia:
Pessoal, 799:850$000 -
Material, 15:000000. Somma,

814:850$000.
3) Diligencias policiaes........

100:000$000.
4) Guarda Civil:
Pessoal, 754:980$000 -
Material, 178:000$ 000. Somma,

	

932 :9 80$000. 	 -
5) Prisöes:
Pessoal, 195:744$000 -
Material, 886:000000. Somma,

1.081:744$000.
6) Penitenciaria:
Pessoal, 110:654$400.
Material, 155:500000. Somma,

266:154$40G.
7) Escola de Regeneracão:
Pessoal, 35:100$000.
Material, 100:000000. Somma,

135:100$000.,
8) Força Publica:
Pessoal, 8.466:305$500.
Material, 1.509000$ 000. Soni-

ma, 9.975:305$500.
9) Serviço de Hygiene:
Pessoal, 500:534$000.
Material, 202:600$000.
Prophylaxia rural, 500:000$000.
Serviço de lepra e doenças vene-

reas, 120:540$000.
- Serviço' permanents do hygiene
nos municipios, 81: 000 $000. Sorn-
ma, 1.404:674$000.

10) Assistencia a Alienados de
Minas Geraes:
• Pessoal, 331:437$200.

Material, 857:900$000. Somma,
.1.189:337$200.

11) Soccorros publicos.........
300:000$000.

12) Transportes e communica-
cCes, 181:500$000.

13) Subvencöes, 520 ;OQQ$000.



Material, 385:500$000. Somma
483:810$000.

10) Navegacão fluvial.........
50:000$009

11) Institutos agricolas:
Pessoal, 125:884$000.
Material, 292.:400$000. Somma,

418:284$000.
12) Ap.prendjzados agricolas:
Pessoal, 68:880$000.
Material, 172:000$000. Somma,

240:880$000
13) Escola Superior de Agricul-

tura:
Pessoal, 50:: 000$000.
Material, 450:!G().0$000 . Somma,

500:000$000.
14) Fazendas da Gamelleira, Di-

niz da Baleja.:
.Pessoal, 25:121$000.
Material, 190:260$0@0. Somma,

11:5:381$000.
15) Defesa agricola:
Pessoal, 51:600r$000.
Material, 30 :000$000. Somma,

81:600$000.
16) Serviço do Algodao.......

100:000$000.
17) SubvencSes e auxilios......

79:900$000.
18) Ror.tos florestaes:
Pessoal, 176:320$000.
Material, 1i5 :000$000. Somma,

291:320$000.
19) Acquisiçao do machjnas agri-

colas, 610:000$00o.
20) Mediçao edivisão de terras:
Pessoal, 473:980$000.
Material, 41:620$060. Somma,

'515:600$000.
21) Defesa de Terras e Mattas:
Pessoal, 49:847$000.
Material, 2:000$000. Somma,..

51:847$000.
221 Commissão Geographica e

Geologica:
Pessoal, 360:536$000.
Material, 77:500$000. Somma,

438:036$000.
23.) .Serviço Meteorologico:
Pesmal, 196.:290$600.
Material, 80:000$000. Somma,

276-:290$600.
24) Estancias hydroomjneraes:
Pessoal, 43: 880$000.
Material, 1.:200$000. Somina,..

45:080$000.

.25) Terrenos Diamantinos:
Pesoal, 11:760$000.
Material, 1:200$000. Somma,..

12:960$000.
26) Serviço do Minas e Rios:
Pessoal, 33:190$000.
Material, 9:000$000. Somma,..

42:190$000.
27) Defesa Pastoril:
Pessoal, 62:472$000.
Material, 470:000$000. Somma,

532:472$000.
28) Postos zootechnjcos........

60:000$000.
29) Importacao e selecão de re-

productores, 200:000$000.
30) Serviço anti-ophidjco.......

36:000$000.
31.) Propaganda e expansão eco-

nomica, 300:000$000.
32) Exercicios findos.........

20:000$000.
Eventuaes, 50:00.0$000.
34.) Serviço de Estatistica:
Pessoal, 136:000$000.
Material, 34:000$000. .Somma,

170.-000$000.
35) PublicacSes e encomniendas

na Imprensa Official, 95:000$000.
Somma, 32.176:444$500. Total

geral, 98.548:243$997.

CAPITULO II
Da receita.

Art. 2.° Para o mesmo exercicio
de 1927 a receita do Estado é or-
çada em noventa e sete mil oito-
centos e tI-inta e oito contos de
réis (97.838:000$009) provenien-
tes da arrecadacao de impostos a
outras rendas discrimjnadas nos
paragraphos seguintes:

§ 1.0 - Renda ordinarja.
I - Renda de impostos:
1) Direitos do exportacão:
a) ad-valorem, 35:000:000$000.
b) Sobre-taxa do café..........

1.800:000$000
C) Sobre-taxa do manganez.....

150:000$000. Somma ....... ....
36.950:000$000.

2) Imposto territorial........
5.500:000$000.

3) Imposto de lndustrjas e pro-
fissSes, 3.800 :000$000.

624
625

14) PtblicaceS e encommend 	
17) Restituicöes, 400:000$000-

	

na ImpreriSa Official, 50:000$000- 	
18) ExerciCioS findos..........

Total, 17.592:269$100.	 eSas eventunes.50 :000$000.
§ 30 - Pela Secretaria das Fi-	 19) Desp......

nancas.	
20:000000.

20) FisealiZacao da Loteria,...
1) Divida fundada: Divida interna, 2.851:580000. 20:000$000.
2) Secretaria das Financa	

21) TransPortes e commUnica

Pessoal, 977:337$000.	
.çöes, 400:430$000.

Material, 239:000000. Somma 	
22) AuxiliO para calcam

	

, 	
ento da

1.216:337$000.	
Capital do Estado, 240:000000.

3) Gabinete do dvogadO Gera	 23) Differenca s de 'cambio, ju-

do Estado:	
ros e descofltos, 250:000$000.

Pessoal, 64:250$000..	
24) Defesa do café...........

Material, 2:00

	

0000. Somma,. 	 6

	

. 	 .800: O00000.

66:250$000.	
25) Bola de 	 ndos e Camara

4) DelegaCia do ThesourO do Syndical, 7:200$O0.

Minas:	
26) RepreSefltacao ao Prefeito

Pessoal, 353:570$000.	 da Capital,. .18:000$000.

Material, 36:100 	 Somma, 	 Total, 24.201 :216$761.

389:670$000.§ 4.'i
	 Pela Secretaria da Agri-

5) Arrecadacão pela frontera:	 cultura.
Vencimentos, porcentagens e 	 1) Secretaria da Agricultura:

diarias, 964:518$000-
6) Fiscalizacão de Rendas e do	

Pessoal, 1..267-858$200. Somma,

patrimonio:	
Material, 149:000$000 .

Pessoal, 326 :955$000.	
1 .416:858$200.

Material, 1:500$000. Somma,.. 	
2) Obras Publicas

328:455$000. 	
Pessoal, 201:600$000.
Material, 4.350000$000. Som-

7) ImprenSa Official: 	 ma, 4.551:600$000.

Pessoal, 1-332:053$032.
Material, 986:000$000 Somma 	

3) Estradas de rodagem

2.318053$032. 	
Pessoal, 121:660$000.
Mat

8) CollectOrias:	
al, 2.100 :000$000. Som-

Pessoal, 2.974:036$000.	
ma , 2 .221:660$000. 	 Mineira

Material, 21:000$000. Somnla	
4) Rêde de Viacäo Sul 

2.995:036$000.	
Pessoal, 7.918:946$400.
Materi

9) EstradaS de Ferro:	
al, 6.699:963$900.

m sobre arrecadacão	
Caixa de Aposentadorias e Pen-

p0rcentage
do impostoS, i.800:000$000. 	

sS 	 6:973$400. Somea, 23ma.......
14.855:883$700.	 erro Paracat10) Junta Commercial:

Pessoal, 27:702$000.	
5) Estrada de Fñ

11) Feiras de gado:	
PessoaL 1.860:000$000.

Pessoal, 26 :400$000. 	2.600:000$000-
 Material, 740:000$000. Somnia,

Material, 10:040$000. Somma,	 6) Fiscalizacäo de Estradas
36:440$000 -

12) Aposentados e reformados 	
Pessoal, 113:430$000. Som

Aposentados, 808:775$050. 	
Materal, 3:000$000.	 nia, ..

116.430$000.
Reformados, 332.266$776 . Som- 	 7) TransPOrtes e commUflica

ma- 1.141:041$826.
13) JuroS de emprestimos, depo- 	

174:992$000.
8) Immigracão

sitos e caUCSeS, 1.490:503$903 Pessoal, 27 :370$000.
14) publicacSeS e encommendas Material. 395:000$000. Somma,

na Imprensa Official, 230:000$000 4215) Causas da Fazenda........2:37Q$000.9) Nucleos coloniaes
60-000$000 - 98:310$000.

116) 5egurO$, 80:000$000Pessoal, 
	 -



se verificar, nS.o sendo a receita
arrecadada sufficiente para as
despesas ordinari.s;

III -- A realizar, corno anteci-
pação de receita, operacöes de cre-
dito liquidaveis dentro do exerci-
cio, e não excedentes a terca par-
to da receita orcada.

Art. 40 As subvencöes e auxi-
lios constantes desta lei, que não
forem requeridas ate o primeiro
trirnestre do anno seguinte, fica-
rão caducas.

Art. 50 Fica o governo aucto-
rizado:

I. A despender, dos saldos quo
-forem sendo apurados, no corre
do exercicio ate a importancia de
19.400:000$000 corn os cervicos as-
sirn discrirninados:

a) apparelhamento da Rêde Sul-
Mineira, 7.500:000$000.

.b) construccão da E. F. Pa-
racatd, 2.500:000$000.

c) serviço geologico . ..........
450:000$000.

d) imrnigracão e fundaçao de
nucleos coloniaes, 2.000:000$000.

e) estradas de rodagern.......
3.000:0000$000.

f) ensino agricola -(novos esta-
belecimentos), 500:000$000.

g) serviço de navegação do São
Francisco, 1.450:000$000.

h) serviço de forca, luz e viação
da Capita', 2.000:000$000.

II. A regulamentar o pagarnen-
to das subvençöes a estabelecirnen-
tos de ensino e de beneficencia.

III. A entrar em accordo corn o
Banco do Credito Real de Minas
Geraes para ihe transferir o ser-
viço da Caixa Economica do Es-
tado.

IV. A reorganizar a Imprensa
Official, sern augmento de despe-
sa, podendo elevar as assignatu-
ras do "Minas Geraes" a 30$000
Tara os funccionarios,

V.A rever os contractos dos
Bancos de Credito Real e Hypo-
thecario, Agricola de Minas Ge-
raes de modO a que preencham
meihor os fins para que foram
creados, no tocante ao credito agri-
cola e territorial.

VI.. A expedir novos regula-
mentos dos serviços publicos, sem
augrnento de despesa..

Art. 6.0 Revogam-se as dispo-
siçöes .ern . contrario.

Sala das comrnissSes, 14 de se-
tembro de 1926. - Ledo de Faria,
relator. - Ribeiro da Luz. -
Adolpho Vianna. - Alonso Mar-
ques. -A. Gornes Freire. - K
imprirnir-se.

Não ha projectos, requerimentos
e indicacSes a serem apresentados.

DISCUSSAO DE REQUERI-
MENTO

Parëccr ii. 185
E' lido, posto em discussão e

sem debate approvado o pareer n.
185, assim redigido:

"A corninissão de Orçamento e
COntas, a que foram presentes os
requerirnentos dos srs. drs. Alan-
Co Barroso, Rodolpho Rollemberg
e Mario Camara Brasil, respecti-
vamente, juiz de menores da Ca-
pital, juiz de direito da conlarca
de Aguas Virtuosas e juiz muni-
cipdl do termo de Sabará, pedind
verba para pagamento de ajuda
de custo do art. 206 da lei a. 912,
do 23 de setembro do 1925, a que
se julgam corn direito, e conside-
rando que já foram attendidos
pelo art. 2.° do projecto approva-
do nesta Casa e remettido ao Se-
nado sob o n. 107, é do parecer e
requer sejarn as ditas peças envia-
das a Camara Alta do Legislati-
vo Estadual para se juntarem ao
dossier do alludido projocto."

Redaccdo final
Submettida a discussão, é sern

debate approvada a do projecto n.
70, de 1925, sobre divisas do dis-
tricto do S. José da Lagôa, que
vae ser remettida ao Senado.

Não havendo materia sujeita a
debates na segunda parte da or-
dem do dia, o sr. Presidente con-
voca uma sessão extraordinaria
para hoje, dando para ella a se-
guinte

621
26

4) impost0 de bebidaS 	 . 	 b) Estabe1eC1t05 agriC0la5

4.500 :O00000.
40-.000000. 

.transmisSão "in- 	
c) Estabelecjmentos

5) Imposto de 	
de assiStefl

5.900 :000000. 	
cia, 50 :000$000. Soitima,

ter viV0s", 	

......

issao "cU- 728:000000.
6) Imposto de transm 

samortis", 2.200000000. 	
19) Renda da loteria

e veihOS 	 a) ContribuicSes fixas........
7) Impost0 do novos 

direitoS, 2.000 :00000.
	

65o.000$000. 	 % do g lucrOS..
8) ImpostO de sello: 	

b) Quota do 60 

a)
Sello adlOSiV0 e por verba, 1.000:000000. Somma.........

2 	
L650:000$000.

.000:000$000
b) Sello de diveTSS ..........§ 2.° - 

Benda extraordin1

400:000$000. Sello de aguaS mineracs, 	
20) EmPrestimos

C) 	

diversOS

80 :O00000. Somma........., Juros de empreStimos 
1UT-

...

2.480 :000000 	
0jpáes 	 000 :000, 2.000.

9) ImpostO sobre passagens fer- m municipaes, 220: 000
b) AmortiZac0 de emPresti

roVia11a 5, 1.500:0()0$000.	
os	

000.

10) ImpostO de estatistica . ....
..c) Juros e amOrtiZacao do eni-

3O;000$000. 	

prest10S diverSos, 50:00000O
'Sonm, 2.270:001)$000.

.11) ImpoStos addiciofla0 	
21) Venda de machiflas agriCO

a) 10 % addicioflaes sobre no- las, sementes, vaccinas e mate-

oS e velhos direit3s, transmiss aO : riaes, 600:000$000.
'cauSarnortis, passagofls 0111 22) Venda de terraS, lotes cob-

tradas de ferro, indi_trias e pro-', niaes e proprios do Estado......
fiosSes, consurno de bebidas alcoo- 450:000$000.
licas e traflsrniSsao inter-ViVOS", 	

23) Quotas de fiscaliZac0,

1.940:000$000 	
70 :000000.

b) 1 % do taxa do iaçao ...... 	
24) Cobranca da divida activa

600:000000. 	
a) Orcamefltaria, 800:000$000.

Rendas Patrimo11e 	
b) Garantias de jul05........

.

etto de

	

	

.

terrenos 300:000$000. Somma . .........
12) Arrendam 	

.

diamarjtuT0S, 20 :000000. 	
1.100 :000$000.

13) t0 de pIOPTIOSArrendafl 	
25) RepoSicSeS, 450:000$000.

d Estado, 50:000000. 	
26) Indemnjac0es, 500:000$000.

14) Dividefldo do titulOS e jurOs 	 27) MubtaS, 300'.000$00("-

es perteflcent co Esta- sas, 500:000$000.
28) Entradas de origenS diver-

de apolic
io, 400 :000%000. 	

.

Ill - Rendas IndaStr1ae 	 $
29) ImpostO de defesa do café,

15) Renda da Redo SulMi1101	
6.80000000°. SOmma.........

13.000:000$000.
97.838:000000

CAPITULO Ill
16) Renda da Estrada de Fer-

ro ParaCatd, 15 '0:000$000. 
17) Renda da Imprensa Offi- 	 Disposiföes geraeS

cial "Minas Ge-
a)55ignatUrR do 	 tado auctorizado

Art. 3•0 E' o Presidente do Es-

reeg", 180 :000000b) Publicacoes pagas...........i - A abrir creditoS supple
220-.000$0()0- -
	

leCime 	
mentares as seguifltes verb do

c) ProduCcão 	 sido sufiCieflt0fdo estabe 	 art. 1 . , caso erifiqtte não terem

to, i.000:000$000 Somma...... 1 . 0 ns. 23, 37 e 39; § 2.°, s.
.111e 	 dotadas: §

1 . 400:000$000	5, 8, 9, 12, 18, 19, e § 3.°, ns.,	 . 
18) Renda de estabelecimentos 

do Estado: 	
7, 33.

a) Estabelecimentos do ensn, 	
- * lealiZ operacSes de

iO	 "deficit" que
638:000000. 	

I creditO para cobrar o 
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btDEM DOS TRABALHQS

Pr-inveirct pc&rte
Ate as 20 horas:
Leitura e approVacão da acta.
Expediente.
Apro5efltac.0 de parecereS de

cornrniSSoes..
Apre.sefltacäo de projectOS, re-

querimentOS, indicaçöes, Interpol-
laçöes C rnocöes.

DiscussãO de 	 AuerimentOS, in-
dicaQöeS, interpehacöes e mOcöeS.

Approvacão de redaccöes finaes.

segunda parte

Ate as 22 horas:
2." discusSãO do projecto n. 8,

do SenadO, de 1924, zauctorizando
o governo a rnandar erigir urn mo-
numento em homenagem ao frnado
--presidente Raul Soares (corn pa-
recer contrarW cia cornrnisao).

2.' discussão do projec.to n. 25,
do Senado, de 1917, elevando os
vencimentoS dos amanuenses da
Escola de Pharmacia -de Ouro Pre-
to e do GyrnnasiO Mineiro (corn
parecer contrario dcc cornrnissdO.)
* 2." discussão do projecto n. 89,
de 1921, auctorizando o governo a
entrar em accordo corn a Camara
Municipal de Ouro Preto para o
effeito de perdoar a divida da
rnesma ipara corn o Estado (corn
parceer contrccrio dcc cornrnissão)

-2." discussão do projecto n. 97,
de 1921, abrindo credito Para cuS
teio das despesas corn as festivi-
dades do 1 . 0 Centenario da Inde-
pendencia (corn pccrecer contrcvi'ic
dcc comrn'issdo)

2 . 0 discussão do projecto n. 2
do 1923, revogando a lei n. 833
de 1922 (corn parecer contrccri(
dcc coiniwissào)

2 . 0 discussão do projecto 11. 14
dc 1923, sobre rnudanca do deno-
minação do districto -de Mumbuca
municiplo de Tres Pontas (con
parecer contra'rio dcc cornrnissdo)

3." discusso do projecto n. 15
do 1924, abrindo credito Para
-cooperação do governo do Estad
corn o governo Federal na defes

do regimen c no .restabelecimeflt.0
da ordem (corn pareCer contrarnO
cia conv,n,jssdo).

3." discussãO do projecto n. 23,
de 1925, concedendo premios de
animacãO Para o fomento da pro-
clucção do Estado (corn pccrecer
contrario dcc cornrnissdo).

Levanta-Se a sOssãO

2 . 0 SESSAO EXTRAORDINA-
RIA, (NOCTURNA), AOS 14
DE SETEMBRO DE 1925

presidencia do sr. Enéas Camera

SUMMARIO 1." parte - Cha-
mada. --- Acta. - Apresenta-
çao de parecereS. - Apresenta-
ção de moçes. Discurso do sr.
Bernardino Vieira. - Appro-

vação de -moção. - 2.' parte.
- 2 . 0 discusSão dos projo to.s
ns. 8, do Senado, de 1924; 25,
do Senado, de 1917; 89, de 1921;
97, de 1921; 2, de 123; 14, de
1923; 15, de 1923; 23, do 1915.
- Ordem do dia.
A's 19 horas, feita -a chamada,

acharn-se presentes os srs. •Enéas
Camera, Euler -Coelho, Camillo
Chaves, Claudemiro Ferreira, Ar-
-gemiro de Rezende, Duque de -Mes-
quita, Olyntho Martins, Gomes
Pereira, Euzebio de Britto, Go-
mes Freire, Adol-pho Vianna, Igna-
cio Ba.rroso, Miguel Baptista,
Flavio dos Santos, Odilon Bra-
ga, Ignacio Murta, Paulo Me-
nicucci, Mario Mattos, Pedro
Laborne, Cordovil Pinto Coelho,
Agenor Alves, Edelberto Louis,
Alonso Marques, José Christiano,
João Beraldo, Aristides Coimbra,
Eürico Dutra, Leäo do Faria, Lau-
ro de Almeida, Bernardino Vieira,
Annibal Assumpcäo, Martins Pra-
tes, Adelio Maciel e Ribeiro da
Luz, faltando corn causa partici-
pada o sr. Agenor Canedo, e, sern
ella, os mais senhores.

-Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente, é a

mesma scm debate approvada.
Não ha materia do expedionte

sobro a mesa. 	 -

Zp,resentaqdo do parecereg dé corn
missöes

o sr. Euzebo do Britto, por par
to da commissão de Obras Publi.
cas, apresenta 0 seguinte:

Parecer parc!, 2.0 discussdo sobr
o projecto n. 94

(9•0 legislatura)
A cornrnissão do Obras Publica!

e Viacão, a que foi presente o pro-
jecto n. 94, já approvado em 1.'
discussão, é do parecer que seja
dado Para 2.' e approvado.

Sala das comrnissöes, 14 de Se-
tembro do 1926. Euzebjo de
Britto, relator. - Aristides Co-
imbra.

Pro jecto a quo so ref ore o parecer
supra

o Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:
- Art. 1.0 Fica o Poder Executi-

vo auctorizado a mandar construir,
anda neste anno, uma estrada de
autornoveis do Rio Branco a Vico-
sa, passando pela séde do districto
de S. João do Barroso, seguimen-
to natural da estrada de Juiz de
Fóra - Rio Branco.

Art. 2.0 Revogarn-se as disposi-
çöes em contrario. - A impri-
luir-se.

o sr. Ribeiro dcc Luz, pela corn-
missão de Orcamento e Contas
apresenta, e pede, sendo approva-
do, que as materias dos artigos
4•0, 5•0 e 6.° sejam destacadas
Para constituir proposicc distin-
cta, 0 seguinte:

Parecer para 3. 1 discusedo sobre o
pro jecto n. 100

(9•0 legislatura) 	 -
A commissão tie Orqamento

Contas tendo em vista o projecto
n. 100, já approvado em 2.0 dis-
cussão, corn as ernendas que ao
mesmo foram apresentadas, é de
parecer quo seja dado Para 3. 1, de
accordo corn a seguinte redacco:

A. c.-40

O Congresso Legislativo do Es-
tado do Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica instituida a dota-
cão annual de dez contos de réis a
Academia Mineira de Letras.

Art. 2.° Esta dotaçao serd des-
tinada a organizacao do urn con-
curso annual de obras literarias
em prosa e em verso, a criterio da
Academia.

Art. 3.° Sd serão prerniados es-
criptores mineiros ou cos que não
o sendo, tenham no emtanto, resi-
dencia em Minas.

Art. 40 Fica o governo aucto-
rizado a, quando julgar conveni-
ente, fazer reverter a actividade
em cornarcas de qualquer entran-
cia os juizes de direito actualmen
to avulsos.

Art. 5.° Os juizes de direito de
que trata o art. 302, da lei a. 912,
do 23 de setembro de 1925, quo fi-
en revogado ,sao desde ja e Para
todos os effeitos considerados de
entrancia egual a das cornarcas
nas quaes tern exercicio.

Art. 6. 0 Fica o governo auctori-
zado a applicar desde já nas co-
marcas em que entender necessa-
rio e sejam sédes de estancias hy-.
dro-mineraes o disposto no final
no art. 8.0, § 1.0, n. 9, letra f,da lei n. 745, de 20 tie setembro
do 1919, podendo arbitrar a respe-
ctiva verba.

Art. 7. 0 Revogam-se as dispo-
sices em contrario.

Sala das commissSes, 14 dose-
tembro de 1926. —Ribeiro da Luz.
- Alonso Marques. - A Gomes
Freire. - Ledo do Fari. - A'
imprirnir-se.

0 or. João Bercttdo, pola corn-
missão do Legislaçao e Justica,

e manda a Mesa o soguinte:
Parecer n. 186

(9•0 legislatura. ).'
A comrnissão tie Constituiçao,

Legislaqao e Justiça, a que foi pre-
ente o requerimento do d. Per-
entina Gomes da Rocha, solicitan-

lo decretaqao de urna lei quo per-,
nitta a inscripqâo da requerente
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na relacão 'dos peusioniSths da Cal-
xa Beneficeflte Miitar, é de pare-
cer d , Tequer que sej air', a respeitO,
solicita4as informacöes ao gover-
no.

Sala das commiss6es, 14 de se-
teñibro 'de 1926."- Jôão BeraldO.

Duque d6lMesquita. - Agenor
AWeY - Al imprirnir-5e.

Apresentacao de pro jectos, indiccz-
ç6es8 7900es

0 ' SR. BERNARDINO VIEI-
R'A: - Quem, neste pais, sr. pre-
sidente, deixará de dar os seus ap-
plailSoS ao illustre e digno presi-
dente de Minas Geraes, dr. Auto-
nio Carlos Ribeiro de Andrada?

A ella vida publica é carregada
dé' beneficiOs no sen Estado, a Pa-
tft' e dé feitos ihestirnàveis em
prol da RepubliCa, —para não di-
zer do su passado fulgurante, já
comb SecretarlO das 'inanca5 do
nO'SsO 

-Esta4O, já, 'como prefeitb
desta Capital, comb senador estä-
dual, comb MinistrO da Fazenda
oil comb snador da Républica,' on'
corno. repreSéritante do Brasil no

traflgeir0, 'é-me grato 'relem-
bar qui' 
energiCa cornó 'leader na Camara

ederal, no gdvéino do egreglo dr.
rthiir BerhaHeS, üando a re-

volta estãlbti fragOrosamente na
capital ,pau1ist elle soube sempre
corn altivez e- cordem, defender a
honra la Republica- do • Brasil e
d Minas, ihvctWànd0 "coin'pa1a-
vra de fogo, repaskdas' do mais
sincerO, domaiS' viv&'e 'puro pa-
triotismO,' a acção demolidora "e
nefasta dos inimigOS cia ordém e
malfeitoreS da' Patria

Sr'PreSideflte, iiz Latino Coe-
Iho, a il6tid é custosa rhercancia
que se compra quasi sempre a pre-
go de pungentès e dolorosas pro-
vaçbes. sun Ins é brilhantO co-
mb a scintiilacão do relrnpagO e
teflleroSa1 cotho o respleidor da
tetnpestade

A gIri. do illustre dr Anto
nio..Carlos conio 'clue vae ao encon-
tro do quo della fala o grande La

tino, porcine graças no son rarota
lento, 'ib seu caracter adanlaTltlflb,
e a sua vasta e olida cultura, o
nosso digno Presidente, em todos
os postos de governo o: onde tern
passado, vem deixandO urn rastrO
luminOSO' a sua gloria em vez de
ter a scintillacão do relampa go em
meio a tempesade, corno diz o ce-
lebre escriptOr, fulge, fulgura e
rebrilha corn luz cada vez mais in-
tensa, como que envolvendo a sua
individualidade attica e superior
nunia aurora refulgente e cheia
de promeSsaS..; 	 -

Descendente de uma estirpe ra-
ra e fina, politico perfeito, polido,cla sua força moralque captiva 
e pela superioridade de seu espi-'
rito, o di. Antonio CaHos tern se-
vero comprOmiSso corn o passado
porque o sangue que lhe corre nas
veins é o sangue' dos fundadóres da
nacionalidade, borbuihando em pa-
ginas immorredouras da historia
biasilcira! (Muto' bern!)

Sr. Pi esidente, todos nesta Ca-
• sapOr certb é lenibrain como foi
at sua posse no Senado' Federal.

RècebeU homenagens 4ue nunca
foram 'recebidas pelos seus pares,
sendO empossa4o por entre os ap-
plausOS do' povo..

0 banquete que lhe offerecerain
opoliticoS mineiros em 23 de ja-
uèirO è no qual elle leu a suó. mo-,

• numerital plataforma, foi mais do
queuma ousagracà0, foi urn des-
lumbraflleflto, uma verdadeira apo-
theose. A sua posse de Presidente
do Estado teve, como dizem todos,
brilio 'desusado.

Na sua brilhaflte plataforma,
sobre todos os detaihes da corn-
plexa vida moderna. pusou o seu
.olhar investigador e a todos estu-'
dou conveniefltemeflte. Eiifrentou'
os problemas da mais ,palpitante
actualidadé;' de cuj a sblução resal-
tarn beneficioS geraes. 0 proble-
ma financéiro no qual é profundo,
fol explanado magistralmeflte. No
sen programina' ha ainda uma par-
te bellissima e que me ece toda a
sympathia: é a consagrada ao"en-
sino nos seus muitiplos aspectos.

Ainida ha poucos dias, após a
sua' vihda da Europa, numa das
homenagens corn que o abracou o
povo de Barbacena, disse 'ium dis-
curso: "Para que o escolar de ho-
je actue amanhã corn forca econo-
mica, torna-se mister se ihe facili-
to o accesso ao ensino technico,
objectivando, primeiramente, a
agricultura, e a pecuaria, nossas
industrias fundamentaes e em se-
guida a manufactura e o commer-
cio. Os cursos te'chnicos, portanto,
si possivel, annexos aos grupos es-
colares, apresentam-se como indis-
pensaveis a realizacao dos fins que
se impbem aos pianos de educa-
ção modelados pelas exigencias da
vida contemporanea.

Sr. Presidente, as vantagens do
ensino technico nos são cabalmen-
'be demonstradas por paizes adean-
tadés como os Estados Unidos e a
Allemanha, tendo esta quasi' tra-
gado o mundo inteiro an confla-
gração européa de 1914, porque
,cada allemão pela su educacao
pratica e pela sna techiica 'perfei-
ta p6de, em qualquer, ramo da acti-
vidade humana ser comparado a
uma verdacjej'ra rnachina.

Muito bern disse ha poucos dias,
co tonmar posse da Secretaria do
Interior, a nosso 'illustre patricio
Francisco Campos, que o anaipha-
beismo pe6r é o anaiphabetismo
technico.''

Sr. 'Presidente, na dpoca que
atravessamos, 0 POVO que não se
appareihar technicamente para a
lucta universal, está sujeito a to-
dos os desastrés e mesmo I ao con-
pleto aniquillamento.

Como diz o poeta, sr. Presiden-
te:' 	 -
"0 nosso seculo é o dos rnechanis-

[mos,
B' o do estertor dos vastos machi-

-	 [nismbs,
De fdbre &agitacão. 	 -
)Da industria os' organismos são

[gigantes
Que ulularn, -vibrarn, ad am, offe-

- 	 [gantes
Frernindo em convulsAo!"

- Estamos, portanto, no seculo das
maciinaS e para nã erMos retrO-
gados e esmagados pelos povos
progressistas, temos que organizar
pessoal technico e appareihado pa-
ra manejal-as. (Mijito bern!)

Sr. Presidente, hoje todos os es-'
piritos concordam que -ndo é a va-
ga instruccão que devemos espa-
ihar; é a boa instruccão, instru-
ccão que fecunda o espirito huma-
no, que reconstitue a creatura, a
instruccão disciplina moral, a quo
se torna a seguranca do direito, a
garantia da justica, porque é a
unica que renova e que edifica!

B' natural, pois, a Orientação da
consciencia universal sobre o ensi-
no popular.

a escola pratica que temos
de cream,: a officina, 'a fabrica, o
campo do experiencia, a cultura
normal, a bibliotheca, a leitura pu-
blica, tudo emfim que concorrer
para a formacão de homens uteis.
E' preciso quo cheguemos a urn
tempo em que todoS os individuos
tenham a sua profissão, o seu olci-
cio e o sen empiego; em quo o
homem seja urn factor eëonomico
do utilidade para a coxnmunhão.'
(Muito bern!)

Sr. Presidente, no discurso que
proferiu no banquete de Juis de
Fóra, disse o eminente dr. Antô-
nio Carlos: Confesso que o exer-
cicio do poder me assusta, pois, a
semelliança do urn Andrada extin-
cto, eu o classifico como devendo
ser qual montanha sagrada, cheia
de oraculos divinos.

Sr. Presidente, quem corno elle
tern uma descendencia que se en-
nastra pela nossa historia como
raises vigorosas e pujantes da
nacionalidade; quein como elle tern
uma carreira brilhante, ch'eia de
fulgidas etapas, cada qual mais
rica de servicos a Patria; quem
soube coma elle escoiher para seus
auxiliares do governo, mocos de
cultura e talento reconhecidos pelo
paiz inteiro e quem como èfle ye
no poder esta inontaniha sagrado
cheia de oraculos divinos, não pre-
cisa se assustar corn o podèr.' "B
OS mineiros, Bois aos niernos



A commissão de Orcamento e
Contas, a que foi sujeito para ex-
ame, o projecto n. 25, de 1917, do
Senado, elevando Os vencimentos
dos amanuenses da Escola de
Pharmacia de Ouro Preto, do Ex-
ternato do Gymnasio Mineiro de
Bello Horizonte, e do Externato
do Gymnasio Mineiro de Barbace-
na:

considerando que a Congresso
Mineiro fez a revisão dos venci-
mentos dos funccionarjos publicos,
attendendo aos justos reclamos da
classe;

considerando que, tanto quanto
possivel, foram majorados todos
os vencimentos, favorecefldo.se
desse auxilio os funccionarjos be-
neficiados pelo projecto do Sena-
do;

considerarido, emfim, que a
accao legislatjva deve preservar-
se da desordem de attender, par-
celladamente, reclamos, justos ou
ado, mas deve verificar-se inspira-
da por uma visão de conjuncto, de
inodo a evitar se crêem despropor_
goes e so estabelecam in justiças -
corrigidas pela ultima revisao de
vehcim.entos;

E' de parecer que seja rejejtado
o referjdo projecto.	 Projecto a quo se ref ore o parecer

Sala das commissôes, 28 de ju-	 supra
Iho de 1924. —Sandoval de Aze- 	 0 Congresso Legislativo do Es-
vedo, relator. - Ignacio Barroso. tado de Minas Geraes decreta:
Rib eiro da Luz..- Christiano Ma- 	 Art. 1.0 Fica a poder executivochado. 	

S	 auctorizado a entrar em accordo
Projecto a qua Se refere o pare- corn a Camara Municipal de Ouro

cer supra: Preto para o effeito de perdoar a
sua divida para corn o Estado do
Minas Geraes, a parte referente
aos emprestimos contrahidos ao
tempo em que aquella cidade era
. séde do governo mineiro.

rão. - 0 2.0 Secretario, Gabriel
Santos. - Archive-se,
2. 0 discussdo do projecto n. 25, dc

•	 Senado
- E' lido e posto cxi 2.' discussão

scm debate rejeitado a seguinte:

Parecer sabre o pro jecto n. 25, de
1917, do Senado
(9.' legislatura)

Art. 1.. Ficam elevados a dois
cantos e oitocentos mil réis an-
nuaes os vencimentos dos amanu-
enses da Escola de Pharmacia de
Ouro Preto, do Externato do Gy-
mnasio Mineiro de Bello Horizon-
te e do Externato do Gymnasio de
Barbacena.

Art. 2." Revogam-se as dispo-
sicöes em contrario.

Paco do Senado do Estado de
Minas Geraes, em Bello Horizonte,
4 de setembro de 1918. - 0 Pre-
sidente, Levindo Ferreira Lopes.
- 0 1.0 Secretario, José Pedro
Drummond. - 0 2. 1 Secretario,
Gabriel de Oliveira Santos. —Ar-
chive-se.

2.' discussdo do pro jecto n. 89, do
1921

E' lido e posto em 2.' discussäo
e sem debate rejeitado a seguinte:

Parecer para 2.0 discussdo sabre
o projecto n. 89, de 1921

(9.' legislatura)
A commissão de Orqarnento e

Contas a que foi presente o proje-
cto a. 89, de 1921, já approvado
em 1.0 discussão, é de parecer que
seja a mesmo submettjdo a 2." e
rejeitado corn as ernendas a elle
apresentadas, visto já ter a Cama-
ra deliberado a materia nelle con-
tida.

Sala das commiss6es, 9 de se.
tembro de 1924. - Ribeiro da Luz.

Pinheiro Chagas. - Ledo de
Faria. - Christiano Machado.

Projecto n. 25, do 1917, do Senado
(7.' legislatura)

0 Congresso Legislativo do Es- I
tado de Minas Geraes decreta

632 	 633

ideaes, fortalecidoS pela mesma fé,
tendo inscripto nos seus coracöeS,
o lemma sagrado: Tt'do por Minas
Geraes, tudo para o Brasil", as
mineiroS tern o direito de esperar
delle e esperam urn dos seus me-
ihores, mais fecundos e brilhantes
governoS." (Muito bern! Apoia'-
do!)

(0 orador fui inuito cuinpri1flC71
tado e a,bracado por todos os seus
colic ga's)

0 orador, ao terminar, pede,
sendo concedida, dispensa das for-
malidades regimefltaeS para que
seja a mesma mocão discutida im-
mediatamelite.

Vem a Mesa, é lida e posta em
discussào e sem debate approvada
a seguinte

Moçdon. 7
(9,0 legislatura)

A Camara dos DeputadOS de
Minas Geraes felicita ao exrno. sr .
dr. Antonio Carlos Ribeiro de An-
drada por ter assumido a presi-
dencia do Estado de Minas Geraes
e applaudindo a sua acçäo politi-
ca e a administracão corn que en-
grandecerá o nosso Estado, affir-
ma-lhe inteiro, decidido, leal e
franca apoio. Para a realizacão
do. seu programma de governo con-
ta s. exe. corn a collaboracãO da
Camara que representa a pensa-
mento do povo mineiro ao assignar
Os termos desta moção.

Sala das sessöes, 14 de setem-
bro de 1926. - Enéas Camera,
Euler Coelho, José Christiano,
Claudemiro Ferreira, Lauro de Al-
meida, Annibal Assumpcão, Aris-
tides Coimbra, João Beraldo, Du-
que de Mesquita, Adelia Maciel,
Elpidio Cannabrava, V. A. de
Mello Frano .Lcão de F aria, Ribei-
ro da Luz, Eurico Dutra, Paulo
Menicucci, Viviano Caldas, Miguel
Baptista, Euzehio de Britto, Go-
mes Pereira, Ignacio Murta, Igna-
cio Barroso, Edelberto de Lellis,
Adoipho Vianna, Camillo Chaves,
Cordovil Pinto Coelho, João Hen-
rique, -Mario Mattos, Odilon Bra-

ga, Argemiro dé Rezende, PedrO
'borne, W. Pires, . Flavio dos

Santos, Rubens Campos, Bernar-
dm0 Vieira.
2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

2. 0 discu.98d0 do projecto n. 8, do
Senada

E' lido a posto em 2." discussào
e scm debate rejeitado o seguinte

Parecer pant re.jeicão do project a
n. 8, do 1924 (do Senado),

(9. legislatUra)
A commissão de Orcamento $

Contas, a que foi presente o pro-
ject, n. 8, do 1924, do Senado, con-
siderando que sabre o assumPto do
mesmo já dispöe a lei n. 874, de
23 do .setembro do 1924, art. 17,
e de parecer seja o referido proje-
cto rejeitado.

Sala das commiSsSes, 13 de agos-
to de 1925. .- Pinheiro Chagas,
presidente. - João Henrique, re-
lator. - OlynthO Martins. -
Enéas Camera.

Pro jecto a, que so ref era o parecer
supra, ii. 8, do Senado

Art. 1. 0 E' o governo auctori-
zado a mandar erigir, em homena-
gem no finado presidente dr.
Raul Soares de Moura, urn monu-
mento que tenha par principal mo-
tivo a sua acção energica na defe-
sa da legalidade.

Paragrapho unico. Esse nionu-
mento, a juizo do governo e de ac-
cordo, quanto possivel corn os de-
sejos da Famulia do morto, será le-
vantado em urna das praças publi-
cas desta Capital ou na necropole
em que foi sepultado.

Art. 2 . 0 Fica, pars esse firn, su-
ctorizado o governo a despender
W a quantia de duzentos contos
dc réis (200:000$000).

Art. 3." Revogam-se as dlspo-
siçöes em contrarlo.

Sala das sess5es do Senado M-
neiro, 12 de setembro de 1924.-0
Presidente, Diogo de Vasconcellos.
- 0 1 . 0 Secretarlo, Olympio Mou-
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Art 2 ° 
Esta lel entrara em da IndePe encla Nc10flal, neste

vigor 	 datadesde a 	
de sua publi- Estado, a 7 de etemb*0 de 19Z2.

cacao. 	
paragrapho UnICO.

orac 0
 program-

Art. 3 •0 evogam 	
as dispO ma dessa commemao obedece-

siçöes em contrario. 	
rá ao piano que ficar assent0

Sala das sessöes, 12 de agosto pelacommiss Executi 
das ter-

de 1921. - F. P. Rocha agôa tas do Centeflario, neste EstadO, e

Filho. - Oscar Velloso. 	
Igna- nomea pelo govern0 de Mm,

CIO Murta. -- Euler Coelho. 	
sujeito o ditc programma a apprO-

Moreira da Rocha. 	
RibeirO da vacao off 

I 15.1 e nelle aproVd1ta(

Luz. - Francisco Lessa. -Ann*'- jecto de
 Was l 3ust1f1catasCuc deste pro-

bal CamPos. - Argemi0 de Re- 	
e el, Para exeao do qua'

zende Costa. - Elpidio Can 	
fica. o Pres ente do stado . au-

va. - Pedro Laborne. - J05,0ctorizado a fazar enpedir osstruC
neCes

Antonio. - Miguel do Lanna. 	
sarlos regulamentos e inc0e:

Ignacio BarrOso. 	 -AdoiphO Vi- 	 Art. 2.° 
0vogamse as disPO

ann 	 essa. - Agostiflho do Sousa. 	
sicoes em con rai0.

Archive-Se. 	 -	 -
Sala das soeS 	

Camara dos

2. discttsS 0 	 ro cto	
ao 20 de agosto de

1921 	
1921. _Nelson de 5enna . __-Toa0

	

S	

Lisboa. - Bias Fortes. - Frail-

E' hdo e posto em 2. discussão cisco- Lessa. - Leäo
	

Ca
de Faria.

e sem debate reeitado o seguinte: M. do Lanfla. - Rubens rnModesti
P0S.

Miranda MaI1SO. -. 	 rbo

PreCO- pra . d	 san sobrO Goncalves _Joã0 flØ1o._Igna-

o prolecto r. , do 1921	 jo.MUrta. 	
Ignacio BarTOSO

	

97	
. -

(9.' legislatura) 	
Anflibal AsSumIcao ._Jose Chris-

-- 	 S	

tiano. _ P 	 Chagas

	

:inhe1T0 	 . -Vi-

A comrni5S0 do Orcarnento e viano

	

	 d10 Can
Caldas... Bunco Dutra.

Conths, tendo em v
ista .o projet0 Pedro Labonfle. 	

Eiina-

97, de 1921, 5á approvado em

	

	 car VelloS0.brava. - Eu Oscar Coelho. - Ribei-

l.a, 
discuSe0, con derafido ue a no da Luz. - s -

matera nelle coptid, iern 
de ter Alcides Goncalves. - Rocha La-

nerdido 00
rtunid0 foi. em tern- gôa. - Argemiro de Rezende Cos-

oDTOPT10, consubsta 	 da em lei, ta. 	 AdOIPhO Vianna. - Arch-

C de narcCe ou sejn o mesmo sub- ye-se.
mettido a 2.' di, 	 2.-e ne5eita 	

-

do.	
2.' disCuSsao do pro300tO n. 2, do

1923

Sala as comrnif05s 9 de so- 	
B' jido e osto em 2.' discusSä0

ternhvo de 192&_Ribeiro da Ln., e sem debate rejeitado o seguiflte

Pinheire Chsca- -- Leo do 	 2 discUS8
Fonia. - Christiaflo Machado. 	

Parr par,.	
0 sobre

oiecth a qe se refere o pare
cer supra-

	
03to n. 2, do 1923

Pr 	
-	

i	 (9.' 
legislatura)

omrni5
ProfretO	 97, do 1921 	

A c-° do LegiSlac0 e

JustiQa 	 f, a quo oi presriltO 0 PO3
0 Cone5 ° t,e is1aroES-cto n. 2, de 1923, considerafldo já

tado de Min?' Geroes decrota 	
ter a Camara deliberado sobre 0

Pica 	 o creito as 	
no proieCto n. 25, do

do 500 O0000 o Poder Exee-titi- corrente anno, e do :paT que

vo, sra 	 lieal-0 	
m serviCOS, seja_o mesm? submettld

o a 2. dis-

p nsteio d despesas corn cu°5 e rejeitadq.
festivid° 	 nmesgenS em 	 de 1924.

Sala das cornmlssoes, 6 de.

eommeiflOracão do 1 . 0 Centenanio tembro 	
- ElpidiO Ca

nabrava.. --- Odilon Bra. - 3.' Ei,scussjo do'rojecto' ii. 15 doAgenor Alves. 	 1923
Projecto ci quo so refere o parecer	 E' lido e potp en 3 discussAo

supra 	 è sem debate rejeitado-o s: eitifiA6 i
0 Congresso Legislativo doEs- Parecer para 3	 s8eussa sobretado de Minas Geraes decreta.:, , 	 o pro jecto n	

o

15, dé 1923Art. 1.0 Pica revogada a 1e1 n.
833,de 15 de setembro do 1922. 	 (9.' Legislatura)Art. 2.0 Revogam-se as disposi- 	 A commjssäo dè Orcaniento egoes em Contrario - 	

Contas, a: que fol presente o proje-
Sala das sessöes, 28 do junho de cto n. 15, já approvado em 2.'de 1923. - Paulo Menjcuccj. - discussäo, considerandoq1j00 _

Duque do Mesquita. - Viviano pendia a matenia - objecto de on-
Caldas. - Silva Fortes.. .- ..E1- tro projecto - é de parecer e re-
pidio Cannabrava. - Archvè-se. quer seja o de n. 15 lejeitado pe-

	

-.	 -.	 la Camara, em terceira discussâo.2. discussio do projecto ii. 14, do
1923	 Sala das commies, 2 do.. egos-

to de .1924. -_ PinheroJ}iagasB' lido e jósto em 2.' discusiAo presidente. -s Sandoval d:ezeve..e sem debate rejeitado o seguinte: do, relator. 	 Leao de Paria.
Christiano Machado.

Pare:e,-pai.a 2.

a discussto,sobre Projecte a quo- so refe 0 7'arer

	

o projecto n. 14P de 1923

(9 legislatura) 	 C) Congresco
,	

do Estado de Ml-
nas Geraes decreta -A eommlssao de Cameras Mn 	 Art 	 0 Pica o go 	 do Ps-niclpaes examlnando o projecto 	 verno
fdo auctorizado a abnir o creclito

je14. e de paecer, que se3aeUe re- que 5u1ar niece
	 iard ooe-itado por ja constar de out

ro pro ran corn o governo federal na do-3ecto a materia de que 0 Inesmo
trata. 	 fesa do regimen, no restabeleci_

mento cia ordeni e na interjdadeSale das commissöes, 25 de agos- cia Patria.
to de 1924. - Agenor Canedo...... 	 Art. 2.' Revogam..se as dfsp,..
Washington F. Pines. - Antenor c5es em contranio.. - Archive-Silva. Ise. 	 S

Pro jecto a quo so refore o par000r 3.' d€SCURSad do vrojeclo n. 23, dosupra 	 1915
0 Congresso LegisIatj0 do Es- 	 B Edo e posto em 3.' diseussQ

tado de Mines Geraes decreta: 	 e mm debate re3eitado o seguinte.
Art. 1.0 0 distnicto do Mumbu- Parecer parcs 3.' digcussâo gobre oCa, niunicipio de Tres -Pontas, vol.. 	 projeeto n. 23, do 1915ta a denominarse: districto de

Sant'Anna da Vargem. 	 -	 (9.' Legislatura)Art. 2.° Revoga 	 as dispo- I A comrnissâo de 
Orcamento esicöes em contrario 	 Contas. a que foi presente o pro-

s4 Christiano. 
-7z Ignacio B^rro 	 le

e de.0
parecer soja o refenido
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pr6jeOtQ ' rejeitado em 30 discus-

sao.
Sala das cornrnisSöes, 23 de agos-

to de 1924. - Pinheiro Chagas,
presidente. - Sandoval Azevedo,
relator. - Christiano Machado.
- Leão de Faria..

ProjectO a que se ref ere o pa'recer -
supra

projectO n. 23
0 Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes decreta:

TITULO I

Da industria agricolO

Art. 1 .0 Para o firn de fornen
tar a produccãO no Estado, o p0-
der execUtivO, snediante verba orca-
mentaria, concederá annualmelite
s seguinteS premicYS de animacO:

a) Urn premlo de 10:000$000
('dez contos de réis) ao major pro-
uctor de arros, bern como aos de

milho,' feijão,- assucar de canna e
tie cevados, e urn premio de

:000$000 (cincO contos de réis)
so de algodão.

b) Urn premiO de 5:000000
(CincO contos de réis) ao segundo
productor de arroz, bern corno ao
de milho, feijäo, assucar de can-
na e de cevados, e urn de ....
3:000$000 (ties contoS de réiS) a')
de algodão.

C) 1 rn premiO de 3:000$000
(tres contos do réis) ao tereiC
uroduccor, •de arroz, bern como
de milho, feijão, assucar de can
na e do cevados, e urn de .
2:000000 no de algdãO.

Art. 2. 1 Nenhum agricultor po
derá concorrer ao primeirO premi
do arroz ou de rnilho sern have
preenchido as seguinteS condicoes

a) - Quanto ao arroz:
1 . ,. haver cultivado uma aTE

minima de cern (100)' hectare
que poderá ser divida ern tres gi
bas no maximo, dentro da mesn

- 	 propriedade agricOla
2. 0 , haver ernprsgado a irrigac

e os proceSsos de cultura mecal

b) - QuantO no milho
11 haver cultivado uma area
inima de cento e vintie (120) he-
ares;
2.0 ter empregado os proceSs°5
cultura meCaflica.
Art. 30 Nenhum productOr ne-

i premiado mais do uma yea, corn
rernio da mesrna categOrla, refe-
ante ao mesmO producto.
Art. 40 0 concorrente a qual-

uer prernio de eereaes, assuCar de
anna ou algodãO, logo quo houver
erminado a plantacãO, far, corn-
a uniCacãO a Secretari a da Agri-
ultura da sua pretencãO, indican-

!O ,a area cultivada, os processOs
rnpregado5, bern corno a situacãO
lo.immOvel.Serneihante cornrnuflicacao far äo
Os concorreflte5 aos prelnioS de ce-
vados, referindo o logar em que se
finer a en go urn inca depois de
iniciada, bern como o numero de
suinOs, Os processos e a alimenta-
qão empregados, podendo ser fei-
ta duas engordas por anno.

Paragrapho unico. As cornniU
nicaçöeS referidas no prosente ar-
tigo deverão ser immediatarnente
publicadas, ties vezes consocutivas,
no orgão official do Estado, e re-
mettidas ao collector do rnuniciPio,
qu o as fixará em logar publico,
Para conhecirnento dos interessa
dos.

°At. 5. Para avaliacão dos pro-
d	 osucconcorrentes aos prernioS
dã conhecimento das quantida-
des obtidas, a Secretaria da Agri-
cultura, Para quo proceda na for-
ma do regulamento desta Id.

Art. 6.° Votada 'a verba orça-
montana, destinada aos prernios
referidos no art. 1., disto a So-
cretaria da AgricultUra dard urn-
rnediatameflte conhocimento aos in-
teressados mediante publicacão,
no orgão official tninta vezes con-
secutivas, não so do aviso como de
outros esclarecirnentos que forem
necessariOs.

TITULO II
Dos rnatadouros frigorificOs

Art. 7.° A's empreSaS ou aos
partieulares, que, corn o capital
minimo do duzentos contos de réis

fundareni matadouros frigorificc
destinados a abater o gado va
cum, suino e lanigero, em qua
quer dos seguintes logares: For
taleza, Curvello, Lavras, Uberab
Araguary, Tres Coraçoe g do Ri
Verde, Passos, Santa Rita de Cas
sia, Alfenas, Barbacena ou esta
cão de Sitio da Estrada do Fenr
Central do Brash, fica o Pode
Executivo nuctorjzado a concede:
os soguintes favores:

e) diroito de desapropriaqao do:
tria e profissOes, por espaço d
.seis annos;

b) reducqão, durante den annos
de 30 0 1 0 sobre os impostos de ex-
portacão das carnes verdes, des.
tinadas ao extrangeiro;

e) direito de desnproprjacao dos
terrenos necessaijos aos estabele-
cimentos, born corno aos pastos in-
dispensaveis no descanqo do gado
que se destinar aos matadouros
frigorificos.

Art. 8.° 0 governo do Estado se
obrigara:

1.° A inbervjr perante 0 governo
federal e as companhjas do estra-
das de ferro, quo intoressarem aos
matadouros, afirn do que forneçain
wagons do camaras frigonifjcas
Para o transporte de carnes.

2.° A interpor os seas bons offi-
cios perante os podores publicos
federaos Para que aos concessiona
rios soja dada isonção ou roducçao
do impostos Para todo o material
importado, quo so dostinar a con-
strucçdo dos m:atadouros e suas de-pendencjas.

Art. 90 Os favores roforjdos nosarts. 70 e 8.° desta lei, não podem
ser concedjdos a mais do cinco ma-
tadouros fundados no Estado.

TITULO 111
Dan estraclag de rodagem, princj-

palmente por automoveis
Art. 10. Ficam institujdos os

sellos especiass, denorninados taxa
de viação, a qual recahjrá sobre to-
dos os impostos estaduaes em vi-gor, e proporcjonalmente a sua
centesirna parte, não sondo, porem,
inferior a cincoenta réis.

Art. 11. 0 producto da taxa re-
fonda no artigo anterior, será ap-

,s plicado no desenvolvirnento dan es-
tradas do rodagem, principalmen-

1- tie em auxilios as construcqées das
por automoveis, quo directamente

i, beneficiem a oxportação e irnpor-
o tação dos municipios.

Panagrapho unico. Para fiel e
nigorosa observancia do disposto

o neste artigo, so fará escripturaqäo,
r em livros especiaes, do producto e
r da applicação da taxa, devendo no

fim do cada exercicio financoiro,
a Secrotania das Financas enviar
a da Agricultura, Industria, Ter-
ras, Viação e Obras Publicas, a
domonstraqao do saldo existente e

• das despesas effectuadas.
• Art. 12. Os auxilios a constru-

ccoes de estradas do rodagem por
automoveis, não exeederão do dois
contos do réis por kilometro, e so
sorão pagos por trechos do cinco-
enta kilornetros de estrada, em tra-
fego regular.

Paragrapho unico. Néo serão
subvencjonadas as estnadas por au-
tomoveis, cujo percurso for menor
de cincoenta kilometros.

Art. 13. Durante os dez primei-
ros annos da vigencia desta lei, si
os auxilios referidos nos dois arti-
gos anteniores, relativos a cada es-
trada, excederem de cincoenta con-
tos do réis, serão pagos por presS
taçOes annuaes, de modo que cada
prestação não seja superior áquel-
Ia quantia.

Art. 14. Nos pnivilegios concedi-
dos a particularos ou empresas, pa-
ra construcção, uso e goso de es-
tradas do rodagem por automoveis,
sorão observadas as seguintes dis-
POsiçOos:

a) 0 privilegio não excederá do
vinto annos;

b) 0 concessionarlo, dentro do
urn anno, contado da data da con-
cessao, aprOsentará a Secretaja
da Agricultijra, Industria, Terms,
Viaçao e Obras Publicas Os proje-
ctos e estudos dofinjtjvos da estra-da, organizados de accordo corn oseguinte:

1.0 planta geral da estrada na
escala do 1:4000, em que serão in-
dicados os rajos de curva o a con-
figuraçao do tenreno por curva de
nivel espacadas de tres metros,
bern como unia zona de cincoenta

ca;



Physica e Chimica, da Escola Nor-
mal Modelo da Capital aos do fun-
ccionariode egual categoria do Ex-
ternato do Gymnasio Mineiro e
contendo outras providencjas.

Levanta-se a sessOo.

29.' SESSAO ORDINARIA, AOS
15 DE SETEMBRO DE 1926

Prcsjdencja do sr. Enéas Camera

SIJMMARIO: - 1.' paste. -
Chamada. - Acta. - Expedien-

• te. - Apresentacao de pare-
ceres de commissOes. - Discus-
são de requerimentos. - 2.'
parte. - Discussdo de prefe-
rencia. - 2.' discussão do pro-
jecto ii. 93. - Emendas. -
Discursos dos srs. José Chris-
tiano, Duque de Mesquita, Igna-
cio Murta, Aristides Coimbra,
Edelberto de Lellis, Viviano Cal-
das, Paulo Menicucci, Ferreira
Pires, Miguel Baptista, Cordovil
Pinto Coelho, Argemiro de Re-
zende, João Henrique, Francisco
Lessa, Adoipho Vianna, Enrico
Dutra, Martins Prates a Euze-
bio do Britto. - Requerimento
de adiamento. - 3.' discussão
do projecto n. 103. - Emenda.
- Urgencia. - Redacçao final.
- Ordem do dia.
Ao meio cia, feita a chamada,

acharn-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Claudemiro Ferreira, Ar-
gemiro de Rezende, Duque de
Mesquita, Olyntho Martins, Go-
mes Pereira, Euzebio de Britto,
Gomes Freire, Elpidio Cannabra-
Va, Adolpho Vianna, Ferreira Pi-
res, Ignacio Barroso, Celso Macha-
do, Miguel Baptista, Flavio dos
Santos, Viviano Caldas, Odilon
Braga, Ignacio Murta, Paulo Me-
nicucci, Mario Mattos, Pedro La-
borne, Cordovil Pinto Coelho, Age-
nor Alves, Edelberto de Lellis,
Alonso Marques, José Christiano,
Rubens Campos, João Beraldo,
Aristides Coimbra, Ledo de Faria,
João Henriques, Lauro de Almei-
da, Bernardino Vieira, Annibal
.A ssumpcao, Martins Prates, Ade-
lb Maciel, Ribeiro da Luz,, Mello
Franco, Francisco Lessa e Eurico

Dutra, faltando corn causa parti-
cipada os srs. Agenor Canedo e,
scm ella, Cs mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente 6

a mesna sern debate approvada.

O SR. 1.0 SECRETARTO apre-
senta 0 seguinte

EXPEDIENTE
Officios

Dois do Sr. 1.0 secretario do Se-
nado, communicando ter sido 0 Sr.
Alfredo Si nomeado Para fazer
paste da commisscio Mista, incum-
bida da incorporaçdo das leis addi-
cionaes ns. 10 e 11 ao texto con-
stitucional a communicando egual -
mente ter sido approvada pelo Se-
nado a indicaçao n. 10, desta Ca-
mara, prorogando per oito dias a
actual sessdo legislativa. - A
Camara flea sciente.

Do 1.0 secretario da assernbléa
legislativa do Estado do Rio do
Janeiro, agradecendo a communi-
cacao quo lhe foi feita da eleição
da Mesa desta Camara. - Iden-
tico despacho.

Representaçdo
0 sr. Aristides Coimbra 10 e

manda a Mesa uma representaçao
do collector e do escrivão do muni-
cipio de Guaranesia, solicitando
medidas em favor da classe a que
pertenceni. - A' commissão de
Orcaniento.

Apresentaçdo de parecercs das
commissi5es

0 Sr. Paulo Menicucci, pela corn-
snissão de Agricultura e Industria,
apresenta o seguinte:

Parecer e redacçdo Para 2. dis-
cussdo sobrc o projecto u. 104

(9.' legislatura)
A commissão de Agricultura e

Industria, a que foi presente o
projecto n. 104, ja approvado em
1.' discusscio, é de parecer que o
mesmo seja dado Para segunda
discussOo e approvado corn a re-
dacção qua so segue:
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Relatarido a represefltacão de
inspectores e fiscaes de vehiculos
desta Capital, emque pedem re-
forma Para os que contarem mais
de 10 annoS de servicO, na confor-
midade do que foi estabeiecido Pa-
ra a 1.olicia, acompanhafl eie
pedido urn officio do 2 . 0 delegadO
auxiFar, dr. Mucio de AbreU,
de parecer e requer que sc3v-
46S Les documefltos affectoS ao go-
verno.

Sala das comrnissSes, 15 de se-
temhrc de 1926 - Ignacio Bar-
roo, relator. Edelberto do
Lellis. - Cel:o Machado. —Mar-
ti:1'3 Prates.

A imprimir-Se.
0 sr. Jodo Beraldo, pela de Le-

gislacão e .JustiCa, apreSeflt' c, se-
guinte

o CongreSso LegislativO do Es-
tado do Minas GeraeS deereta

Art. 1 . 0 Fica o governO do Es-
tado auctorizado a mandar fazer
os necessariOs estudos no noSSO
sub-solo, afim de nelle se verificar itsi existern jazidas de petroleO, seja
por conta propria do Estado, seja
de accordo corn o governo federal.

Art. 2.° Flea ainda o governo
do Estado auctorizado a entrar
em accordo corn os proprietarios
das terras onde se fizerem as per-
furacöes ou quaesquer estudos, bern
como o aproVeitamento das jazi-
das, da maneira que julgar mais
convefliente.

Art. 3.° Poderá o Executico
abrir Os creditoS necessariOs Para
a execucãO desta lei.

Art. 40 evogam-Se as dispo-
siçöeS em contrariO.

Sala das commissöes, 15 de so-
tembro de 1926. - Paulo Meni-
cueci. - Miguel Baptista.

A imprirnir.

Parecer para 2. 0 discussâo sobro
0 projeoto n. 105

( 9. legislatura)
A commissão de Legislacão e

Justica é de pareCer que o proje-
cto 11. 105,approvado em primei-
ra discuSSO, seja offerecido a s-
ghda e approvado.

Sala das comrnisSöe5, 15 de se-
tembro de 1926. - J,-to Beraldo.
- Odilon Braga. - Agenor Al-
yes.
Pro jecto a quo se ref ere 0 pareCer

supra

o CongreSsO Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta

Art.Igo UnicO. E' declarada nul-
la a lei n. 91, de 15 de dezembro
do 1922. votada pela Camara Mu-
nicipal de S. Domingos do Prata,
revogadas as disposicSes em con-
trario.

A irnprimirse.
o sr. RTheirO da Luz, pela do

Orcameflto e Contas, apresenta o
segUinte:

Parecer para 2. discussao, sobre
o projectO n. 93, da 7•0 legis-
latura (9. legislatura)

em transjto pelo Senado, d do pa
recer e requer sejam as mesma
remettidas áquelle ramo do Legis
lativo Para serem juntas ao dossie
do alludido projecto.

Sala das commissöes, 14 de se
tembro de 1926. - Ledo do Fa
na, relator. - João Hennique. -
Ribeiro da Luz.

A imprimir-se.
Não ha projectos, requerimen.

tos, indicacoes, interpellac6es e
moçöes a serem apresentados.

DISCUSSAO DE REQUERI-
MENTOS

Parecer n. 185
E' lido, posto em discussão e

sem debate approvado o parecer
n. 185, assim redigido:

"A commissão de Orqamento e
Contas, a que foram presentes o
requerimentos dos srs. drs. Ala-
rico Barroso, Rodoipho Rollemberg
rico arroso, Rodoipho Rollemberg
e Mario Camara Brasil, respecti-
vamente, juiz de menores da Ca-
pital, juiz de direito da comarca
de Aguas Virtuosas e juiz munici-
pal do termo de Sahara, pedindo
verba Para pagarnento da ajuda
de custo do art. 206, cIa lei n.
912, do 23 de setembro de 1925,
a que se julgam corn direito, e con-
siderando que ja foram attendi-
dos, pelo art. 2. 1 do projecto ap-
provado nesta Casa e remettido
ao Senado sob a. 107, é de parecer
e requer sejarn as ditas pecas en-
viadas a Camara Alta do Legisla-
tivo Estadual para se juntarem
no dossier do alludido projecto."

Envie-se ao Senado.

Parecer n. 186
E' lido e posto em discussão e

sem debate approvado o parecer
a. 186, assim redigido:

"A eommissão de Constituicão,
Legislaçao e Justica, a que foi
presente o requerimento de d.
Pergentina Gomes cIa Rocha, solid-
tando a decretacão deuma lei que
permitta a inscripqão da reque-
rente an relacão dos pensionistas
da Caixa Beneficente Militar, --

é de parecer e requer quo sejam,
a respeito, solicitadas informa-
coos do governo."

Envie-se ao governo.

2 . 0 PARTE DA ORDEM DO DIA
Discussdo do preferencia

E' annunciada a discussão de
preferencia entre o projecto n.
93, sobre orqarnento Para 1927, e
o substitutivo ao mesmo offereci-
do.

Encerrada, sem debate, a discus-
sao, é preferido o substitutivo que
entra em 2. 1 diseussão, em globo,
a requerimento do sr. Ignacio
Murta.

o sr. Lauro de Almeida apre-
senta 0 seguinte:

Emenda n. 1
Accrescente-se onde convier:
Ao Asylo do Invalidos D. Ma-

ria Adelaide, do Brasopolis, a do-
taqão annual do 2 contos de réis.

Sala das sessoes, em 15 do Se-
tembro de 1926. - Annibal As-
sumpcão. - João Beraldo. -
Aristides Coimbra.

Estando apoiada pelo numero de
assignaturas, entra em diseussão
conjunctamente.

o SR. JOSE' CHRISTIANO:
- Sr. presidente, a navegação do
rio Sapucahy, reorganizada pela
extincta Empresa Arrendataria da
Estrada de Ferro Minas e Rio e
por ella explorada ate setembro
de 1912, foi cedida no engenheiro
Francisco Feio, quo tern mantido
ate a presente data o serviço de
navegaqão fluvial no trecho de
105 kilometros, entre a estação de
Fama, rnunicipio de Paraguassu',
la ROde de Viacão Sul-Mineira,
arrendada no Estado; e Porto Car-
rito, nas proximidades da cidade
le Carmo do Rio Clare, realizan-
lo, por anno, cerca de 100 (cern)
riagens do ida e volta, entre aquel-
es extremos.
Ate a presente data, nenhum

'avor de qualquer natureza usu-
ruiu a referida "Navegacao",
lesde 10 de janeiro de 1905, data

o sr. lgncLCiO BarrosO, pela do
Peticöes, env'a a Mesa o seguinte:

Parecer n. 18T

(9.0 legislatura)
A commissão de Orcameflto e

ContaS, a que foi presente o pro-
jecto a. 93, da 

70 legislatUra, já
approvado em 1 . 0 discussão, é de
parecer que seja o mesmo submet-
tido a 2 . 0 e rejeitado.

Sala das commiSSöes, 15 de se-
tembro de 1926. - Ribeiro da
Luz. - João HenriqUe. - Mario
Mattos.

A imprirnir-Se.
0 sr. Ledo do Faria, pela mes-

ma colflmissao, apreSenta o se-
guinte

parecer i. 188
(9. legislatura)

A cornrnisSão de Orcameflto e
Contas, a que foram presentes as
pecas protocolladas sob ns. 599
o 600, considerando que o seu con'
teudo foi attendido no projecto a.
107, ja approvado nesta Casa e
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rio Sapucahy so extrerno daquella
Navegação.

§30 A conceder a refenida Em-
presa, a partir de 1.0 de juiho do
corrente anno, urns subvençao an-
nual de dezoito contos de rdis.. 

V

(18:000$000), paga em prestaçöes
smestraes, nos mezes de janeiro
e juiho de cada anne, corn obriga-
cão de rnanter a mesrna as duas
viagens redondas por semana, que
vern corn regularidade realizando,
nern o minimo favor da União, do
Estado ou das municipalidades,
desde 1912.

Sala das sessbes, 15 de setem-
bro de 1926. - José Christiano.
- Paulo Menicucci. - Miguel Ba-
ptists. - Viviano Caldas. - An-
nibal Assumpcão. - Lauro de Al-
rneida.

0 sr. Celso Machado, offerece
as seguintes

Ernenda ii. 4
Ao Hospital "S. João Baptis-

ta", de Rio Branco, para termina-
ção do edificio, cinco contos de
reis.

Sala das sessöes, 15 de setem-
bro de 1926. - Celso Machado.
- Rubens Campos.

Emenda ii. 5
• A' Casa de Caridade de Mar

de He'spanha, pars conclusão das
óbras, 10:000$000.

Sala das sessöes, 15 de setem-
bro de 1926. - Celso Machado.
.- Rubens Campos.

Emenda n. 6
Ao art. 1., paragrapho 2.°, n.

13, accrescente-se:
"A' Conferencia S. Vicente de

Paulo, 'da cidade de Campanha,
dois contos de réis (2:000$000)

Sala das sessöes, 15 de setem-
bro de 1926. - Celso Machado.

Rubens Campos.
Apoiadas, são postas em discus-

são conjunctamente corn o proje-
cto.

0 SR. DUQUE DE MESQUI-
TA: - Sr. Presidente, ha pouco
foi inaugurada,' em Ponte Nova, a

Estrada de Ferro Central do Bra-
sil.

Tern sido programma dos ulti-
mos governos do Estado fazer de
Bello Horizonte o p011th central do
cornmercio do Estado, construindo
estradas de nuodo a conduzir para
a Capital todos os interesses dos
rnunicipios mineiros. A linha da
zona da Matta, onde estão os mu-
nicipios de Palma, Muriahé, Leo-
poldina, Carangola e Manhuassii,
servida pessimarnente pela Estra
da de Ferro Leopoldina, não tern
a menor ligacao corn a linha de
Ubd, Viçosa e Ponte Nova, servi-
da per outro ramal inteiramente a
.parte. São municipios que não se
hgam pela difficuldade das corn-
niunicacoes, si attendermos a que
uma pessoa de Carangola, para in
a Ponte Nova, fas, na viagem, urn
angulo agudo, vindo a Recreio e
voltando áquella cidade, depois de
urns estafante viagem que se mi-
cia as 6 horas da rnanhã e vae as
10 horas cia noite.

Por outro lado, si qualquer rno-
rador cia cidade onderesido pre-
tender vir a esta Capital, tern do
viajar das 6 horas da rnanhã ate
Entre Rios e ahi aguardar o no-
cturno, aqui chegando ao rneio dia
do dia segainte.

Ora, coin a recente inaugura-
cão da E. F Central em Ponte
Nova, torna-se irnprescindivel a
ligacão de urns zona a outra e o
meio mais facil é a construcção
cia estrada que proponho na ernen-
da. Prestará o relevantissimo ser-
vice de, corn facilidade, pôr-nos em
communicacão corn a capital do
Estado, livrando-nos cia E. F.
Leopoldina e estabelecendo urn
contacto directo entre os dois mu-
nicipios, dos rnais importantes de
Minas - Ponte Nova e Carangola.
(Muito bern; rnwito bern!)

Vêm a Mesa, são lidas, apoia-
das e postas em discussào conjun-
ctarnente corn o projeeto as se- -
guintes:

Emeiadc,, n. 7
Accrescente-se onde convier:

Ao Hospital de Vicosa, a impor-
tancia de 10:000$000, correspon.
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da inauguracãO do servico reorga- corn regularidade, durante vinte
ñizado corn tarifas irnpressaS e ac urn annos, duas viagenS redondas
cordos de 	

afegomUtU0, para o por semana. silo estâs, sr. presi-
transporte de rnercadorias corn a' dente, as consideracöes que tinhaficatiVa5 da emenda,
Estrada de Ferro Central do Bra- a fazer, justi 
sil e as vias ferreas, que hoje con- certo de que a illustrada comrnis
stituern a Rêde de Viacão Sul-Mi são de Financas dispeflsará, coIn
neira. 	

o seü esciarecido espiritO de jus-
ica, as solicitacbeS de que a ernen-

Ern rnãos do Estado, poderá a t
"NavegacãO do Rio Sapucahy", da e expoente.
corn pequena despesa pars acciui- 	 (Muito bern! Muito bern!).

sicao de TIOVO e mais abundante-
material fluctuante - e pars, des- 	

Vem a Mesa, sao lidas e estan-

rn urn ou outro 	
do apo1ada3 pelo numerO de as-

obstruccãO e
do rio, fazer corn a maxima re- s

ignaturas entraIn em discussaO,

gularidade o trans
annual de conjunctarnente corn 0 pro3ectO as

doze mu toneladas, nos dois sen- seguintes emendas:
:idos, coin 	 pequeflOs reboca- 	 gmejula n 2
ores a vapor e outros tantos bar-

cos corn a lotacão de 20 a 25 jail 	
A' Associacão de S. Vicente de

"Kilos.

	

	
Paulo, da cidade de Campanha,

do o 5:000000 (cincO contOs de réis).
Poderâ tambern ser rnelhora 

servico detransPorte de passagei 	 Sala das sessbes; 15 de setem
ros corn material apropriado, bro de 1926. - José Christiaflo.
c1usIvament destinado a esse rnu- Paulo Menicucci. - Miguel Ba-

ter. 0 serVico misto, de paSsagei ptista. - Viviano Caldas. - An
ros e mercadorias, Jarnals agrada- nibail AssurnPcão.
ra aquelles por causa das demoras
inevitaVeis nos portos para carga
e descarga daquellas, desde que
baja movinuentO.

Logo que attinia a 12.000 tone-
ladas o transporte annual de mer-
cadorias, o ranual ferreo da foz do

o Sapucahy, ate cçnfrontar corn
:rto Carrito, deverá ser proloul-
gado sempre pela margem direita
daquelle rio, ate entroñcar coin
Rêde de ViacãO SulMifle1ra, na
estacãO de Josino de Brito, ser-
vindo as povoacbes de Ponte (ho-
je Itaicy), Congonhas, Campo do
Meio, Campos Geraes,V na margern
direita, Barranco Alto e Farna, na
margern esquerda.

Nao haverá necessidade de port-
te sobre o rio Sapucahy na parte
navegaVel, perdurando o servico
fluvial corno linha auxiliar da
"LigacãO Ferro Viaria Sul Oeste
de Minas", que o governO do Esta-
do está auctorizado a construir e
fazer trafegar. 	 -

A subvencãO annual de dezoito
contoS de réis, ora solicitada, re-
presentará uma insignificante corn-
pensacão a Empresa Navegacão
do Rio Sapucahy, pelos seus es-
orços e constancia, effectUafl0

Eunendct n.
Onde convier:
Art... Fica o Presidente do Es-

tado auctorizado

§ 1. 0 A conceder a Empresa
"avegaça0 do Rio SapucahY"
moratoria, , sem juTes, pelo prazo
de quatro annoS, para pagarnentO
do debito da inesma ao Thesouro
do Estado, conforme ficar apurado
at630 de junho p. p. Esse debito
será pago 

I por prestacöes sernes-
traes em J aneiro e juiho de cada
anno, na proporcão de doze e meio
por centO (12 112 0 1 0 ) do total.

§ 2 . 0 A adquiiir, logo que se
ache inaUgurada a "LigacãO Ferro
Viaria Viacão Sul Oeste de Minas"
(Formiga a Passos), Cu antes si
julgar conVefliente as installacoes
da referida Empress em Fama e
todo o seu material fluctuante pe-
is avaliacão já feita por enge-
nheiros da Rêde de Viacão Sul-Mi-
neira em fevereiro p. p., por de-
terminacão do governo do Estado,
para annexar o servicO fluvial a
mencionada "Ligacão Ferro Via-
na", construindo urn ranial de
cerca de 30 kilometros, da fos do
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dente ao auxilio do Estado, não
recebido de 1922 a 1926, sem pre-
juizo dos 2:000$000 constantes do
orcamento para o futuro exerci-
cio.

Sala das sess5s, 15 de setem-
bro de 1926. - Camillo Chaves.
- V. A. de Mello Franco. -
Duque de Mesquita.

Einenda n. 8
Disposicöes geraes

Art... Fica o Poder Executivo
auctorizado a construir uma estra-
da de rodageni apropriada ao
transito de automoveiS, ligando o
municipiO de Canrangola ao de
Ponte Nova, podendo de accordo
corn o art. 159 do decreto 6.446,
de 2 de janeiro de 1924, encampar
o trecho já construido ate o dis-
tricto do Divino, pela Companhia
Auto Viacão Carangolense, e a
abrir o necessario credito para es-
se fun.

Sala das sessöes, 15 de setem-
bro de 1926. - Duque de Mes-
quita.

Emendcs n. 9

Art... Denomina-se "Hospital
S. Salvador de Alérn Parahyba"
a casa de caridade existente na ci-
dade do mesmo nome.

Sala das sessöes, 15 de setem-
bro de 1926. - Duque de Mes-
quita.

Einendcs n. 10
Ao Hospital de Cataguazes, dez

contos de réis.
Sala das sessées, 9 de setembro

de 1926. - Pedro Dutra. - Du-
que de Mesquita.

Emendcs n. 10-A
Ao Orphanato D. Silverio, de

Cataguazes, cinco contos de réis.
Sala das sessSes, 9 de setembro

do 1926. - Pedro Dutra. - Du-
que de Mesquita.

Ernendc' n. 11
Acerescente-se onde convier ac

orçamento da Despesa. Subven
coes: 	 -

Ao Gymnasió 	 rnoleiiSe,.".
2:000$000.

Sala das sessées, 15 de setem-
bro de 1926. - Duque de Meso
quita.

o SR. IGNACTO MURTA: -
Sr. Presidente, pedi a palavra pa-
ra ter a honra de offereCer a es-
clarecida attencão da Ca-fraara a
seguinte emenda: (lé)

Manda, como ye a Casa, pagar
ao Hospital de TuberculoSos de
Arassuahy o auxilio de 1:000$000,
para sua manutencaO, e que deixou
de recober no 2 . 0 semestre do an-
no passado.

Trata-se, sr. presidente, de urn
lntjtutO digno de ser auxiliado
porquanto, ninguern ignora, pros-
ta os maiores e mais relevantes
servicos aos infelizes quo, naquella
região, são atacados do terrivel
mal, quo tanto dizirna a nossa p0-

pulaç5o.
Dirigido corn zelo, abnogacãO e

probidade pelo caritativo e vir-
tuoso sacerdote frei José de Haas,
verdadeiro apostolo da virtude, o
estabelecimonto a que me refiro
vae cumprindo religiosamente o
seu dever, Os pesados encargos que
pesam sobre si.

0 anno passado, por estar de
viagem o seu digno provedor, o vir-
tuoso sacerdote ao quel já me refe-
ri - frei José de Haas - e ter o
sou procurador, por esquocirnento,
deixado de requerer o pagamento
do auxilio, ficou sem receber a pe-
quenina quantia de 1:000$000, re-
lativa ao 2.° semestre, pequena é
verdade, na cifra, mae que, entre-
tanto, é grande, muito grande, na
mitigacão das dores daquelles que
procuram o respectivo estabeleci-
mento.

Ariprovando a emenda, a Cama-
ra dos cr5. Deputados terá prati-
cado urn acto do verdadeira justi-
ça, de yes que vae boneficiar urn
instituto que tern o seu nome co-
berto de bençäos, taes os sorviços
que elle presta, acolhendo em sen
eeio os infelizes atacados do tern-
vel mal - a peste branca - a

màior ceifadora, como jádisse,
da nossa populacão.

Por todas estas consideracSes,
entrego a consideracão da Casa a
minha emenda, contando, desde já,
corn a sua adopcao por parte del-
la. (Muito bern; muito bern!)

Vem a Mesa, é lida e, estando
apoiada polo numero de assignatu-
ras, entra em discussão conjuncta-
monte corn o projecto a seguinte:

Ernenda n. 12
Accrescente-se onde convier:

Pagan ao Hospital de Tubercu-
losos de Arassuahy 1:000$000 cor-
respondente ao segundo semestre
do anno passado, que nao fol pa-
go por não ter sido exigido em
tempo habil.

Sala das sessSes, 15 do setem-
bro de 1926. - Ignacio Murta. -
Ignacio Barroso. - Edelberto de
Lellis. - Pedro Laborne. —Alon-
so Marques. - Martins Prates. -
Agenor Alves. - Olyntho Mar-
tins.

0 sr. Gornee Pereira offerece as
seguirites:

Ernencla n. 13
Ao art. n...
Accreseute-se onide convier:
Eleve-s a 20:000$ 000 (vinte

contos do réis) a subvenção para
o Orphanato Santo Antonio, desta
Capital.

Sala das sessôes, 15 do setem-
bro de 1926. - Gomes Pereira. -
Alonso Marques. - Euzebio de
Britto. - Adoipho Vianna. -
Olyntho Martins. - Pedro La-
borne.

Ernenda n. 14
Aecrescente-se onde convier

Ao Asylo N. S. do Perpetuo
Soccorro de Santa Barbara, a
quantia de 2:000000.

Sala das sessSes, 15 do setem-
bro do 1926. - Gomes Pereira. -
Alonso Marques. - Euzebio do
Britto. - Adolpho Vianna. -
Olyntho Martins. - Pedro La-
borne.

Ernenda n. 15
Accrescente-se onde convier

Ao Asylo de Orphãos Desampa-
rados da Immaculada Conceição do
Jaboticatubas, 2:000$000.

Sala das sessbes, 15 do sotem-
bro de 1926. - Gomes Pereira. -
Alonso Marques. - Euzebio de
Bnitto. - Adoipho Vianna. -
Olyntho Martins. - Pedro La-
borne i-

Estando apoiadas polo numoro
de assignaturas, entram em dis-
cussão conjunctamente corn 0 pro-
jecto.

o SR. EURICO DUTRA: -
Sr. Prosidento, pedi a palavra pa-
ra offorecer ao projecto em deba-
te 4 emendas.

A primoira dellas d assirn redi-
gida: (le)

Esse hospital prosta não so a
população de Santa Rita corno ate
a Forca Publica do Estado os
mais relovantes serviços.

Posso affirmar a Casa, e os meus
dignos collegas da 9. circumscri-
pcão eleitoral não me doixarn men-
tir, o caso do cabo da Forca Pu-
blica, quo doveu, ao hospital de
Santa Rita, por uma melindrosa
operacão - laparatomia - a vi-
da de quo ainda gosa, tendo o in'
tostino oito vezes varado por bala
de fuzil quando em uma diligen-
cia a quo procedia.

0 ultimo pavilhão é para corn-
pletar a obra de bonernorencia,
creada por Delfim Moreira; por
meio de subscripcbos e esmolas,
edificámos o corpo central, corn-
prárnos material cirurgico, con-
cluimos o pavilhäo da diroita, corn
enfermarias para muiheros e ho-
mons, e a sala de operacSes, que
floe custou algumas dezenas do
contos do réis!...

E', portanto, razoavel que o Es-
tado, por moio da cifra de 10 con-
toe do réis, auxilie essa institul-
cão do caridade, que tanto e por
tantas o tao bellas manoiras assim
so recommenda, e extenda pelos
pobros o dosamparados da sorte,
pelos desherdados cia fortuna, os

A. c.-41



Pevo aëcreseritar, sr. Presiden-
te, que a cidade de Jacuhy, COme
optimo melo social, é dotada de
abastecirnento d'agua, luz electri-
ca, telegrapho nacional e de boas
estradas Para automoveis, que a
ligam, de urn lado, a proxima es-
tação da Biguatinga e de outro,
corn trafego normal de automo-
veis, Para passageiroS, correio, e
mercadorias a S. Sebastião do Pa-
raiso, passando por Thermopolis.

Assirn expostas, em synthese, as
condicoes do Jacuhy, é bern de vbr
sua razão em vir deante do Con-
gresso Mineiro pedir Justica.

(Mwito bern! Mwito bern!)
Vêm a Mesa, são lidas e, estan-

do apoiadas pelo numero de assi-
gnaturas, entram em discussão
conjunetamerite corn 0 projecto as

- seguintes:
Ernenda n. 21

Onde convier:
Ae hospital da Santa Casa de

Misericordia de Miizambinho,
2:000$000.

Sala das sessbes, 15 de setem-
• bro de 1926. - Aristides Coimbra.
• - Annibal Assumpcão. - A. de
Rezende Costa. - Lauro de Al-
meida. - Pedro Laborne.

Ernenda n. 22

Inclua-se onde convier
Serâo dispnsados do reforo de

suas fianças os collectores e escri-
vies dé collectorias que ainda não
o tenham feito, nos termos do de
creto quo baixou corn a ultima
classificacão dos exactores medi-
ante, porém, requerimento dirigi-
do ao Secretario das Financas, em
quo so proporão a recolher cma-
rial ou quinzenalmente os saidos
vrificados, a juizo do governo.

Sala das sessöes, 15 de setern-
bro de 1926. - Aristides Coim-
bra. - A. de Rezende Costa.
Duque de Mesquita. - Cordovil
1-into Coelho. - Lauro do Airnei-
da. - Pedro Laborne.

Ernendct n.
Accrescente-Se onde co.ivier:
Para a installacão, em janeiro

de 197, da comarca do .Tacuhy,
mantida pela ref orma judiciaria
de 1925 - 17:200000.

Sala das sessöes, 15 do setein-
bro de 1926. - Aristides Cohn-
bra. - Annibal Assumpcão.
de Rezende Costa. - Laura do
Almeida. - Pedro Laborne. -
Francisco •t cssa.

Ernenda n. 24
Onde convier:
Ao "Instituto de Pornicu1tuzi

Chacara da Conceição", de Silves-
tre Ferraz, 2:000000.

Sala das sessöes, 15 de setem-
bro do 1926. - M5stides Coim-
bra.

o SR. EDELBERTO LELLIS:
- Sr. Presidente, tenho a honra
de passar as inãos de v. exc. aiim
de que tenharn o destino regimen-
tal, duas ernendas. Estas emend-is
são concebidas nestes termos (le)

A prirneira, sr. Presidente, dis-
pensa toda e qualquer justifica-
çãø, pois a Camara ha poucos dias
ouviu a palavra eloquente do Sr.
deputado Adolpho Vianna, cuj o
norne declino corn a necessaria Ii-
cenca, o qual expendeu pondero-
sissimas razöes, mostrando o
quanto é digno de amparo some-
ihante estabelecimeflto cuja pobre-
za contrasta corn o aspecto mara-
vilhoso daquella montanha em cujo
sope está collocado. A pobreza
daquelle vetusto estabelecimeflto
de caridade e educação, sr. Pre-
sidente, impressiona mal os tou-
ristes quo alli vão constantemente
observar as bellezas naturaes da-
quella serra, urn dos pentos mals
altos da cordilheira central de Mi-
nas.

Para a nossa civilizacão, sr.
Presidente, é doloroso ver-se o es-
tado do penuria daquelle instituto
onde ha mais de meio seculo so
abrigam centenas e centenas de or-
phans desvalidas. 	 -
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A outra emenda, sr. Presidente, 	 0 sr. Viviano Ca1das - Assind a que diz respeito ao provjnjento é que foi creada a Secretari a deda comarca de Alvinopolis, ja ha Sogumanca e Assistencia Publica,muito restaurada, rnas que ate por sua su ggestão, abs Ultimoshoje espera anciosa essa medida dias do governo do Sr. dr. Mello
de inteira iustica, visto ser urna Vianna.
comarca de grande movjmeto fo- Foi urn niolnento feliz; foi urna
reuse e municipjo que grandes ren- inspiracAo felicissima essa da cre-
das fornece ao erarjo publico. Es- acão da nova Secretaria; e mais
Pero, pois, que a douta comn-ljssão feliz ainda a nomeacao do illustre
de Orcarnento e Contas acoiha corn nioço clue vae 

SUperjntendel.acarinho essas niinhas emendas que 
(apoiacjos geraes; muito bern), emerecem realinente as sympathiascujo talento, cujo passado brilhan.da Camara dos srs. Deputados. Le, cuja o perosjdade e capacjdade(Muito bern!) 	 cOflstjtuem affirrnativas segumas

do relevo que imprjrnjrá ao novoWm a Mesa, são lidas e estan- departamento 
adrninjstratjvo e dado apoiadas pelo nurnero de s!1- efficiencia gue deste se fará sen-gnaturas, entrain em discussao tir Para Minas Geraes 

(rnu,itoconjunctamente Corn o projecto as bern!)segujntes: 	
0Sr. José Christian0: -Ernencla n. 25	 ama figura brilbante
0 sr. Eurico Dutra:Accrescente ..se onde convjer: 	 lhantjssjma

Pica o governo auctorjzado a 0 Sr. Viviano Calcias: - Está,mandar prover a cornarca já res- Portanto, creada a Secretaria 
dataurada, de Alvinopolis, abrindo Segurança e Assjstenc;a PubijeaPara isso o necessarjo credjto 	 A liberdade do cidadão os inejos

Sala das sessöes, 15 de saLem- de assegurar a este a saude, certa..bro de 1926. 	 Edelberto de Lel- mente serao agora cuidados cornmais desvelo, Corn major carinhous. - Ignacio Murta. - Alonso
Marques. -A. Gomes Pereira. porquauto estão affecto
--Miguel Baptista.

to bend

s- - - a ._t1fl

 - lj-

Emenda n. 26
Ao Asylo do S. Lujz da Piedade

(Caeté), em vez do 5:OOC&j di-
ga-se 10:00000

Sala das sessöes, 15 de setem-bro de 1926. 	 Edelberto de Lel-
us. - Gomes Pereira. - Igna-
cio Barroso. - Alonso Marques.
- Euzebjo de Brjtto.

o SR. VIVIANO CALDAS.
Sr. Presidente, o illustre *'stacjjs..
La que ora Se acha a frente doscestjrj 	 do glorjos0 Estajo do 1121-nao Gernes houve por be-n rovigo
rar a lei que creava ama nova Se-
cretarja e revigoro 	 corn niodi-ficacoes benefjcas Para o Esta-
di) e Para os Servicos a ella affe-ctos.

o sr. José Christian

nova ecretarja, a urn novo depar..
Lamento, tao sómente creado Para
esse firn.

E e, por isso, Senhos-es deputa..
dos, que eu venho toinar parte na
discuso da lei magna que ora
occupa a attencao da Casa; é por
isso, senhores renresentantes de
Minas, que peço licenca Para vie
deslustmar (ndo avoiado3 geraes)
os debates desta Casa...

l7ozes: - V. exc. é sempre ou.
vido corn a major attencao

0 Sr. Viviano Caldas ..., de-bates sempre illurnjnados pelos ful-gores de ama eloqueflcj que etradicjonal e do urn patriotism0
quo flunca esrnoreceu e não esmo..
Cerá ilirnais, porquanto é 0 patrio-tisino minejro

Em tornancio parte na 2. a discus..são da proposta do orcamento darecejta e despesa Para o exercjcjode 1927, eu nab venho, propria..monte, apresentar urna ezuenda



---

Eu venho fazer urn appello a ii- t
lustrada commissão de FinancaS
pam que, depois de urn estudo ml- 3
nucioso, de urn estudo detido, pe- li
sando a situacão financeira do C(

Estado e prevendo as suas possi-
bilidadeS economiCas,d estine urna P
verba a creacãO de urn ou mals b
hospitaeS sanatoriOS para tuber- s
culosoS indigentes ou näo (apout- Ii

dos;inwito beni)
Na sessão de 1922, o obscuro s

represefltante do povo que neste d
Memento vos f ala...

Vozes: - Muito digno.
o sr. Viviano Caldcts..., apre-

sentoU urn projecto de lei em quo
auctoriZa 0 governo a cream urn -
ou mais hospitaeS sanatorios pa-
ra tuberculoSos indigeriteS ou não,
e a abrir para esse firn creditos
extraordinarios ate a quantia de
mu e oitocentos contos de réis, em
quotas annuaeS de trezentos con-
tos de réis, distribuidOs poles seis
primeiros exercicioS financeiroS.

Ora, sr. Presidente, parece-me
que as ideas condensadas no pro-
jecto de lei que tive então a honra
de apresentar a consideracãO des-
to ramo do Poder LegislativO bern
podiam despertar agora o interes-
se patriotico dos senhores mem-
bros da cornmissão de Orcaniento,
levando s.s. excs. a fazer algo. em
prol do assunipto.

Effectivamente, bern se podia
iniciar essa benefica e humanita-
na acção jd no orçamento do pro-
ximo exercicio vindouro (apoiccdos;
nuito been!)

Ao apresentar rneu projecto, ti-
ye ensejo de ler aqui estatisticas
que demonstraVain o interesse e a
attencão que todos os paizes clvi-
lizados prestarn ao magno proble-
ma da tuberculose.

Assim é quo na Allernanha já
existiarn naquella época 2.000 dis-
pensariOs, 170 sanatorios corn
17.600 leitos, 317 hospitaes espe-
ciaes, 120 hospitaes florestaes, 82
hospitaes de observacão, 9.500 lei-
tos em estabelecimentos reserva-
dos a creanças fracas.

Na Inglaterra existiam então
412 dispensarios, 6 colonias sani

nias agricOlas, 18.000 leitos nos
inatoriOs e hospitacS espeCiaes,
15 funcciorlaniOs ncarregado5 de
ictar corn a tuberculOse ("medi-
al officers of tuberculosis")

A Franca contava corn 425 dis-
ensariOs, 69 sanatorioS, 44 esta-
elecimentoS para tuberculose os-
ea ou gangliar e 2.000 leitos nos
.ospitaeS especiaeS.
A Escossia não ficava atraz: 96

anatorios, corn 2.144 leitos, e 17
Lispensarios.

A Argentina, corn pouco mais
lo dobro da populacão do Estado
Ic São Paulo, tinha 11 dispensa-
ios, urn hospital-sanatorio em
Buenos Aires, 3 pavilhöes espe-
eiaes no Hospital Muniz, urn sana-
torio maritimo em Mar del Prata,
1 pavilhão infantil, urn hospital-
sanatorio para creanças e muihe-
res em General Rodriguez, urn sa-
natorio em Cordoba, corn 684 lei-
tos.

0 Uruguay dispunha de 4 dis-
pensanios em Montevideo, 1 sana-
tonio diurno, urna escola ao ar Ii-
vre, 16 dispensarios nos departa-
mentos e 2 sanatorios.

Emfim, em todos os paizes ade'-
antados o assumpto era e continua
a ser cada vez mais amparado corn
o maxirno cariuho e coin a meihor
boa vontade.

E eu dizia, sr. Presidente (be):
"A creacão de hospitaes sana-

torios, nos moldes de inca pro-
jecto, terá como resultado: a re-
moção para este de tubemculOsos
dos nossos diversoS hosptaeS,
em promiscuidade nociva, yeses
jnitas, corn doentes de outras
inolestias 	 o afastaniento dos

OSSOS centros de populacão de
tuberculoses do Rio de Janeiro
e outros pontos, que para acm1
vêm em procuma de 110550 excel -
lente clima; a contmibuicão Do-
cuniaria dos doentes que podem,
dmminUindo as despesas do Es-
tado corn os doentes pobres ahi
intemnados; afinal urn passo Se-
guro no terreno de realizacöes
praticas no combate, nos liniites
do pQssiveI e do razoavel 1 a de-

vastaçã6 assustadora, sempr
crescente, da peste branca, di
tuberculose, que, pela multiplj-
Cldade dos seus aspectos, ndo
S' urn problerna medico, mas
tarnbem urn problerna social."
Eu me abstenho de entmar en

novas consideracoes em repetii
desta tribuna os argumentos j
adduzjdos, para ndo fatigar (nacapoiados geracs) a attençáo dos
nobres collegas.

o Sr. José Chrjstjano : - V.
cxc. não fatiga nunca e sim agra-
da .sernpre (apojacios geraes).

o Sr. Viviano Caldas: Mas,
no cumprjrnento de urn dever, pa-
ma mirn indeclinavel, prosegujno
isa rOta que a mim mesmo tracej
- de procurar, isa medida de mu-
nhas forças, defender os altos in -
teresses da sociedade, mormente
no terreno da minha especialidade
-- eu toniô parte isa discussão da
lei magna do Estado, pama fazer
urn appello a nobre conimjssáo de
Orcamento afim de quo esta, me-
vendo as paginas dos Annaes daCamara, de 1922, depojs do acura-
do Ostudo, veja sO pdde alguma
CouSa realizar em prol da causa
que aqui tenho esposado.

(Mu-ito bern! Mu-ito bern! 0 ora-.
dor 0 ccr.lorosq.rnen#e cumprjrnent
do).

o SR. PAULO MENICUCCI.Peth a palavra, sr. Presidenter,ara auresentar a seguinte enien.da: (10)
"Onde conyjer.

Art... Pica o governs do Esta-
do auctorizado a distrjbujr nelos
hospjtap s e estabe lecirnentos de ca-
ridade one so acharem regularte inStallados e funcc jonando nor-nialrnente, a irnportanj total da
renda da "Comnanhj de Loterjas
do Estado do Minas Geraes", pro-
porcjopa}niflte ao mov jmento dosmesmos"

V. exc. e a Camara sabeni, Sr.
Presidente, clue esse é o proced-
mento do govemno federal.

Quando se craou o imposto das
loterias federaes, o Poder Legisla-

tivo Federal só teve em mex.jte—et exclusjvamen - isto: distnibuir
- a caridade publica 0 beneficio que

advinia da adopçáo do jogo, coma
jogo da loteria official isa Repu-blica.

o Sr. Enrico Dutrc - lVluitobern.
o Sr. Paulo Menjcicccj: - Isso

se fez religiosan
Essa promessa Se cumpnju e ho-

je todos os hospitnes da Federa-
cáo Brasilejra que funccjonam me-
gularmente de accordo corn 0 seumovimento, de accordo corn 0 be-
neficjo que prestam a hunianjda,
de soffredora, de accordo corn 0
nurnero de doentes que tratani
quotidian arne 	 mecebern a quo-ta que Ihes proporciona o imposto
das loterjas federaes.

O Estado do Minas id desde
niulto tempo vern distnjbujndo pe-
los hospitaes que Se achnm disse-
minados polo sets vasto territorjo
o auxiljo insignifjca 0 de doiscontos de réis.

São concedjdos dojs contos a to-
dos os hospitaes que nao estejam
plantados na Capital do Estaijo.
Nesta, Sr. Presidente, o governo
faz construjr palacios para que
nelles se asylem os doentes e. a
taes estabelecjmentos concede, an-
nuallnente, uma subvencao grande
e valiosa.

o Sr. Adoipho Vianna: V.
exc. permjtte urn aparte? Os hos-
p itaes da Capital recebem doentes
do todas as parte g de Minas.o Sr. Paulo Menicjcccj: - Mas,
pergunto a . Camara dos srs. Dc-
putados: será possivel oue seja
enviado urn doente do S. Francis-
co, urn doente de Gráo Mogol, urn
doente de Salinas, urn doente do
extremo Norte do Estado aos hos-
pitnes da Capital, quando não te-
rnos vias do communjcacoes paris
onduzir taes doentes?
Os hospitnes da Capital 56 tra.

am dos doentes da Capital e sisal
ts podens comportar porque não ha
eitos para todos.
o sr. Cordovil pinto Coelho:-

erfe jtamento 0 hospital não po-
o receber mna joz numem de doen-



tende destinar, exciusivamente, a
importancia do 540 contos de réis
aos hospitaes, asylos, orphanatos,
a todos Os estabolecimentos que
porvontura oxistam no Estado e
que proporcionem caridade e assis-
tencia a populacão mineima.

Neste grupo estão tambem in-
cluidos os faustosos hospitaos da
capital mineira, corn valiosas sub-
vencôes.

Assim, venho corn as minhas pa-
lavras produzir urn arrepio do ca-
bellos em todos os membros da
commissão de Financas.

A minha emenda, quo ó a ernen-
da mais justa quo se possa ima-
ginar, foi recebida, dosde o inicio,
por urn movimento do manifesta
o clara opposicão pelos membros
da referida commissão. Mas, é
prociso que fique bern patontemen-
to claro quo o Estado estabeleceu
o imposto do loterias em benoficjo
dos desprotegidos da sorto o de-
ye, corn equidade e corn justica,
distribuir a totalidado dosso im-
posto aos hospitaes, aos asylos,
aos orphanatos quo rogularmento
funccionam em Minas.

Anteriormente, já a commissão
de Financas havia instituido urn
imposto novo, cujo producto dove-
na reverter em benoficio das en-
sas do caridado: - o imposto de
sello nas entradas das casas do
diversão.

Esse imposto, quo, a primoira
vista, parocia uma insignificancia
- pois era de 100 ou 200 réis ape-
nas sobro cada ontrada - sobe,
ontretanto, a somma bern conside-
ravel e ponderavel.

0 seu producto nao devoria ter
sido empregado em auxilios as Ca-
sas de caridade do assistencia pu-
blica ? (Apoiados)

Certamonte quo sim; entretan-
to, a minha emenda aponas so re-
fore no imnosto que advern das
Loterias do Minas o que deverá re-
verter em benoficio dos nossos
hospitaes.

Entrego a minha ernenda S Ca-
sa, certo de quo serS a mesma ap-
provada.

(Muito bern; muito bern! 0 orci-
dor e vivccmënte felicitado).

Vem S Mesa, é lida e estandé
apoiada polo numero do assigna-
turas, entra em discussão conjun-
ctamente corn o proj ecto a Se-
guinto

Emenda n. 27
Onde convier:

Art... Fica o governo do Es-
tado auctorizado a distribuir pe-
los hospitaos e estabelecimentos do
caridade que so acharem regular-
monte installados e funccionando
normalmente, a importancia total
da renda da "Companhia do Lo-
erias do Estado do Minas Ge-

raes", proporcionalmente ao mo-
vimento dos mesmos.

Sala das sossöes, 15 de seternbro
de 1926. - Paulo Monicucci. -
Miguel Baptista. - Viviano Cal-
das. - Cordovil Pinto Coelho. -
Annibal Assumpcão. - Lauro de
Almeida. - José Christiano.-
Eurico Dutra. - Washington Pi-
res.

0 Sr.. Mario Mattos offeroce a
soguinte:

Emenda n. 28
Accrescente-se onde convier:

Art... Fica instituida a dota-
çSo do dois contos de réis ao Hos-
pital de S. Vicente do Paulo da
cidade do Itailna.

Sala das sessSes, 15 do setem-
bro de 1926. - Mario Mattos. -
João Beraldo. - Odilon Braga.
- Duque do Mesquita.

Estando apoiada polo nurnoro
do assignaturas, entra em discus-
são conjunctamente corn o pro-
jecto.

0 Sr. Euler Coelho apresenta a
seguinte:

Emenda n. 29
Onde convier:

Ao Asylo do Serro (N. S. da
Conceicdo), 2:000$000.

Sala das sessSos, 15 do saLem-
bro do 1926. - Euler Coelho. -
Ignacio Barroso.

Apoiada, é posta orn discussão
conjunctamente corn o projecto.

0 SR. WASHINGTON PIRES:
- Sr. Prosiclente, trago ao alto
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t
pelos cofre

Euelie 	 e fei1 	 entrafli 	
dentro, pela

mente comporta. 	
mao cia lotefia de Mina

o sr. Paulo McncuCC - Os	
0 sr. Ledo do Faria - Ha urn

doentes da Capital são em excess0 engano. 0 orçameflto pre
y5 a re-

para serern asylados nos estabel 	
ceita do imPOStO de loterias em

ridade. 	
1.650 contOs.

o sr. Maas,	
0 sr. Paulo Menicucci

	

Mario MattoS: - Ali 	
- Aqul

cimentOS de ca ão, porque or,
	- está na propos

V . exc. tern raz 	
ta do orcarnOnto da

pitaes do interior são rnais regio- Receita e Despesa do Estado do

nacs. 	
Minas Geraes para o execiciO de

o sr. Paulo MenicuCCi - Con- 	 a pagina 8 (leW O) "Renda
1927, 

forme 0 
aparte do illustrado col- de loteria - contribUicöes fixas,

loga, cujo nome peco liconca para 650:000$; quota de 60 
% dos lu-

declinar, o sr. deputadO Mario cros, 2.000000000; total.......
Mattos, os hospitaes quo temos no 2.650:00000.0 governO
interior, aquelles quo se acham não aPrOS0ntaTa ao
espaihados pelo territorio minoiro, Poder LogiSlatiVo uma propOsta
funccioflafldo regularmente, corn mentirOsa.
seu corpo medico, corn suas consul-

	

	
Si ello declara, na proPosta, que
enda do i

tas de porta, corn suas salas de a 
r mpostO do loteria S de

cirurgia , - osses hospitaeS são 2.650 :000$, 
é porqUe, effectiva

iros hospitaes regionaes e mente, essaverdade 	
renda existo, é perrna-

Mute e perfeitamonte calculada
a injustica quo o Estado pratica 	

.
0 Sr. Ledo do Faria. Effecti-

para corn olles é grando e clamo-rosa, porque o hospital de uma varneflte, na proposta, essa renda

quena villa, que poucos doentes 
e calculada em 2.650000000.

r Entretanto, a commissão modifi
ocebo e vive a major parte do tempo corn as portas fechadas, re- cou essa verba porquo a Loteria

cebe a mesma subvencão que S con- de Minas tern hoje fortes concor-
cedida aos hospitaes rogionaes, is- rentes nas loterias do Espirito
to 5, clois contos do réis. 	

Santo, Santa Catharina e outros
Estados, do modo que a renda di-

Os nossOS hospitaes, que men- rninuiu consideraVm0nte.
digam as esmolas dos particUlar05 	

0 sr. Paulo MenicuCC' - Si a

nas cidadeS onde se acham estabe- Loteria do 	
ncoMinas tern corrotltos

lecidos e quo deviarn ser beneficia nas loteriaS do Espirito Santo,
dos pelo EstdO, vieram bater Santa Cathar jna, Rio Grande do
nortas do mesrnO e este, ouvindo Sul e outros Estados, devomOs re-
lhes o appellO. deu-lhOs urn peqUe- conhecer tambern quo ella sabe,como as demais, impingir sun met-
no obulo do dois contos do rSis. cadoria. Ella veneCreou-so depois a institUicão das 	

d, corno todas,

loterias - porcinehoie 0 jogo do o a rend ahi estd permanento, en-
azar está officialiZado - o pam 	 trando para os cofres do Estado.

que fim? 	 0 sr.
o
 Led 	 onC

o de Fccric&: - De-

Para o fim exclusiVo do benofi- crosco pr causa cia concoTr
ciar, cout o quo Se arrecadasse do 0 sr. Mario Matto8. - A va-

joo officializado, os hospitaes do riacão da ronda não invalida a ar-
assisténcia publica, os hospitaes do gurnentacão. MenicUcci: - Per-
carjdade.	

Osr. Paulo
Mas, infeljzmellte, isso não so feitarnente. Seja cival for a ronda,

verificoU o no' o vernos polo pro- ella sorá distribUida, em sua tota-j lidde, pelos hospitaes do EstadO,
ecto de orcarneflto para o anno doa

1927. 	
proporcionalmento a imp

ao son movimento, no
Ortan3a'

Aqui está em algarismos gor- dos mesmOs,
dos, em letras rodondas, no orça- numero de doentes quo recebeni.
mento dareceita: o Estado arre- E depois, sr. Presidente, 

T169

ada 
a insignificanto importancia vemos corn tristeZa, neste mesmO

de 2.650 contos de réis, que The projecto de orQamento, que se pre-
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3uiso da Casa, ainda 11ma emenda Os meus fi1hO, nab foi do cot

ao projecto do orçamentO da Des- fet , foi de seã0, fol de imPalU

pesa, e esta dis respeitO a constru 	
dismO eu sei que nãO trabalbo,

cção de urna ferro-Via no nosso que não
 pro( o que poderia

Estado. (MuitO bern) 	 to mas
produzir, 

o
nä o porque seja 1ndole

ser urn opilado ou urn

A politica tao alevantadamte 	
,	 pr

feita, em Minas, pelos ultimos go- mordido do barbeira.
	 e, assim,

vernos, teve, nos ultmo 	
£icará satisfeito a esPera

is tempos , 	 i

de no-

a sua maxima focalizacão no des- vas elecöes corn que nos elegará,
envolvimento que o illustre sr. a todos nós que formos goVernisas.
Sandoval AzevedO, exseCretanb0 

t

dos NegociOs do Interior, soube im- 	
0 sr. Joo Berldo - Amen.

prirnir as couSaS de instrUCcão. 
0 sr. Washington pireS: -

PodemoS dizer, sr. Presidente, quo Em materia de saneamento tudo
a politica da instruCcão Já es em está ainda por ser feito. Precisa
born camiriho. 	

mos muito, muitiSsimo, da instru

Tentámos, ainda o anno pssa- cção j
, struir cada vez mais, niaS

pOrqUe não instruir creanca s for
do, iniciar a pblitica do mineirO, e tes
esta Casa votoU pompoSament. 	

, porque apeflas grupos escola-

galhardaemnte. valentement.. 	
res e na tambeo	 m postos de pro-

() sr. Eurico Dutrcs: - 
Magna- phylaxia?

EuriCO Dutra.
nimame11t. 	

0 sr.	 . - Real-

0 sr. cishiflgt0fl Pires... 
yin- mente falta o enthusiasmo pela

te mil contos para a 5jderurgia. saude do 
mineirO.

ashsngton Pires:
Vinte mu contos Para a siderur- 	

0 sr. 	 -
0 capitUlo Ill do proectO do or

gia... fol o aviso quo de MinasmefltO auctoriza o goVerflO a ex-
partiU Para 0 paiz e Para o ex- ça
trangeiro de clue esperaremo s

 am- pedir noVOS regulamefltos dos seT-

da algumaS dezeflas d'anflos Para viços pub1ico5 sem augmento de
depois pensarmos na politica do despesa, a hygiene talvez ahi

cao ca- inca..

minha. si não é tempo ainda de 	
E' o ideal, 	 remos me-

srs. deputados, nÔSminerlo. Ora, si a mnstruchu
pensarmOs na pratica da siderur- auctOrizamos, nós que
rzia, precisarnos enfreritar os pro- Ihorar servicoS publicOS semblemas que mais se imp6em no gmento de despesas. Exigimos mu-
monleflto e certamente será boa a lagres dos nosSoS goverflaflte5.
politica da hygiene e a do trans- 	

Eu pediria aos Srs. deputados,
secundando as palavraS do illus-

Porte. 	 - Das To- 
tre deputado residente em Prados,

o sr. Joiio BeraldO 
dovias. 	

que, ao meflos no one diz respeito

o sr. ashingt0fl Pires: 
ao sanearnento, se levasse a seriO

Duas difficuldades maxirnas exis- o problema da saude, one se re-tern como entrave ao rogreSSo do tirasse do terreno da pilheria esSa

M	

questao quo tao de Porto affecta o
Minas: as grandes distanCias bre as rnaioreS distancias a sepa- nOSSO futuro e que cuidassemos

ray
 zonaS do Estado onde urn pouco mais da saude do serta-

Jeca desanimado. a pitar o sar ne5o encarandoo conlo factor eco-repi-
rento cigarro de paiha, leva a ima- nolnicO tomando-S

e a serio,

ginar qu stá sendo instruido pa- to, o problema da hygiene em Mi-
ra poder avaliar quaeS os formi- nas.

Sthmo, 	 Augmefltd
daveis perigos do ankvlO

	 nos os vencimefitOS

oUaes os preUizOS de advirao, a do Executivo, augmentamos, pou-
Nacão, do impaudismo. 	

co, é certo, tambem o nOSSO subst

0 Jeca. culto. se anerceber d , cer- dio, melharámos conSidera0
tamente, de ue o deixamos mor- to os vencimeflto

s da agiStrat

rer apóS vida de miseria, ma  con- ra; diseutimos, horas a fio, a de-
tente dirá cu sei do qu 	

o ordenmorreram fesa do café, 	 adO dos car'
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cereiros, a porcentagem dos col- 	 0 sr. Enrico Dutra: - Tern toda
lectores, trocdmos os nomes dos auctoridade.
nOSSOS arraiaes, creámos impostos 	 0 sr. Ignacio IJarroso: - Elle éPara as rinhas de gallos e no pe- do Sul.
sado labor de flOSSOS curtos dias 	 0 Sr. Joilo Berado: - Falou co-
de legislatura nos não sobra tern- mo fjnancista.
Po Para a hygiene... ella vae fj 	 0 sr. Ignacio Barroso: - Mas écando, vae ficando. Temos a im- do Sul.
pressão de que Minas e realmen- 	 0 Sr. Washington Pires: -
to uma terra maravjlhosa onde a quo prevê a resültante magnifica
natureza collocou os seus encan- de tal serviço. Sr. Presidente, avi-
tos, uns sobre os outros, Para que sado de quo a Camara dos srs. De,
a nossa gente viva feliz e dar gra- putados de Minas Geraes vae rece-
ças a Deus pela sua saude peren- ber a honrosa visita do sr. Presi -ne, saude estaclual, pois que das dente do Estado, interrompo a jus-
nossas endemias sabemos quan- tificaçSo que venho fazendo e re-
do o colono, o extrangejro, recla- queiro a v. exe. se  digne de sus-ma quinino e chenopodjo - 	 pender a sessão, afim de que so fa-

0 Sr. Paulo Menicucci: - Nes ça condigna recepção a tao honrosa
to seio de Abrahão. 	 visita. (E' deferido o requerjmento.

Reaberta a sessdo, após a viSita0 Sr. Eurico Dutra: - Seio de do sr. Presjdente do Estado, conti.
Sul-Mjnejra -
Abrahão, e corn leite, é a Rêde 

na o orador corn a palavra).
0 Sr. Washington Pires: 0 Sr. Washington Pires (cont

nuando): - Sr. Pres jdente Srs.Ora, senhores, eu, 
conhecedor do deputados Estava eu a justificaysertão, de onde vim, sei quo Para a emenda, cujo firn é armar o Po-que alli se possa faze y 0 sanea. der Executive dos meios necessa-mento, d preciso, antes de rnais

rios Para levar a effeito a constru.
nada, que alli se consiga chegar cção de uma linha ferrea de bite.

Precisamog abrjr estradas per- la do urn metro, entre trilhos, que,doae-me o chavao; precisamos re- partindo da cidade de Formiga e
petindo a expresSão do illustre Sr. passando por Ca petinga, vá entron.deputado Beraldo, rodovjar. E' por car-se na Rbde Sul-Mineira, na ci.isto, senhores, que venhopedjr i dade do Passos. Para isso en peç3
Casa a auctorizacao do 15.000 :000$ oue se auctorjze o Presidents dopam a construccão do urns fe yra. Estado a despender ate a quantia
via do Formiga a Passos. Este do quinze mil contos, podendo pam
serviço é urn daquelles quo se im este fim abrir credito e fazer aspoem, elle reduncla em augmento o peraçOes que julgar necessarias.do patrirnonjo do Estado, consti.. 0 sr. Francisco Lessa: - E. v.tuindo factor irnrnedjato de rends. exc julga que tal emenda passe?

acquisição de niais uma mobjJj 	 go. Sr. P 
hington Pires: - Jul.

residente. o tracado des.sumptuaria e luxuosa, é a constjtuj.. sa estrada, one está, na sna majorcão de novos elementos de augmen parte ja perfe jfamente estudado emto da receita, o que é bastante port. todas as suns feicOes technicas, re.
deravel em face do progresso fi- produz tracados já ves-ificados rnaisnanceiro one desejamos continua. de urns. yes, por mais de unia corn.do para Minas. 	

rnissOo, do quo tern feito parts as

Ndo será capital morto, não e a 	 0 Sr. Was 

o Sr. Ledo de Faria: - E' urna maiores canacidades da nossa en-desnesa reproductiva. 	 genharja. Coincide o trac0 sr. Washington Pires: -	 ado quo
E' fenbo a honra de propôr, nas silas

uma despesa reproductiva, Como linhas geraes, corn o que, entre oteIegantenien vern de a poiar-me o roesmos pontos extrernos. estCillustre presidente da Cornmissão tido no i1ano gerl do viacao fer-de Financas. 	
rca do Estado. Senhores, a zonao sr. Jodo Beraldo: - Que tern Sul-IV[jneira ira ter urn ponto dobastante auctoridade Para isto. 	 contacto mais facil c mais rapida



556-

corn o Oéste Mineiro, 0 corn a for-
mosa Bello Horizonte. A minha ci- 

I bern

We,
orrniga, que figura como o f err

ponto inicial da estrada de ferro 0
que vos peco, será apeflas ponto do Nor
transito. EsperO seja For iniga pa- do i
ra o futuro urn rnagnifico posto do tro
intercambio entre 	

ricS.S zoflas flae:
do EstadO a se ligarem por tal via feri
ferrea. 	

C
0 Sul de Minas, estabelecido o nas

contactO Trials jntirnO corn a Capi- cisc
tal do EstdO e corn todo o restan- (
te de Minas, será libertado da eua me
situacão de provirlCl.a paulista 	 (
(ApoiCUf0S inwito beiie!) 	 le

E' o Sul de Minas que vird pa- da
ra Minas; será Minas reve1and0S
a 51 rnesma na plena exhuberanc 	 fei
do progresSo estupendo que vae poT

aquella zona. (Muito bern! Mwito a
bern! Apoiad08)

o sr. Francisco Lessa: - POT N
modestia, no Oéste v. exc. nã
fala.cio sr. Washington Fires: -- Fa-
çarnOs o inicio da politica do trans-
porte, transPorte facil, transPorte 0

rapido, mais curto e maim barato. 	
1

Corn a devida venia, senhóres en-
tendidos em coisas 	 U

de econornia p0-
utica, certamente Mintas precisa
encarar o transPorte como factor
maxirno do sua econornia. Para que
i,roduzir si a impossibi1ida do
transpOrte aniquilla a produccão?

A rnaioria dos nossos productos
de lavours-, rnais do que estes
aquelles promanado s da mineracão.
tern a sua cotacãO presa, jungida,
asphyxiada pelo factor frete.

E' o frete que (16, valor ao noSSO
minerio, as nossaS rnadeiras o fre-
to onera tanto alguns dos nosO5
productos, dos mais vulgares, pue
exploralO s é do me. orientacão
cues valem rnerios que as exigen-
cies tarifarias.

Sr. Presidente . 0 TriangUlo vein
de extender linhas ferreas quo o
stãO integrando a Minas; o Sul

1 ecisa tarnbern desta integracão.
Foreiro commercialmente de São
Paulo cue vive, como que econonli-
eamente divorciado de Minas..-
IDensando so no café... fóra de Mi-
nas, que Minas não pOde pensar sO
no café. 0 Sul assini apartado de
nOS outrOS

sr. Ignacio BcurO$0 - E tarn-
o Norte precisa de estradas de

0.
sr. Washington Fires: - 0

tam sido a rnenina dos olhos
liustre e eminente actual Minis-
da ViacãO. Cada dia. os jor-

S notiCi uma jnaugurac-o
1oviaria no Norte de Minas..

sr. Ignacio BarrOSOl - Ape-
no Norte do valle do S. Fran-

10.
) sr. Ignario Murta - No co-
çø do Norte de Minas.
) sr. Olinth0 Martins - 0 

val-
do Jequitinh01' flão gosa am-
taos beneficio5.
O sr. Martins Prates'- Per-

tamente . 0 extrerno Norte e a
rte maiS necessitad5 16,nada se
Z.
o sr. Clcnudelnfr0 Ferreira: - C)
ordéste tern sido beneficiado tarn-
rn, não sO o valle do São Fran-
sco.
o sr. Washiflt0n PirS: - En-

ndam-5e V. v. excs. uns corn o
stros sobre esses diversOs Nortes,
que parS, mini constitUia.m urn
torte sO. Para min' o Norte seria
nico, essa vasta região, esse Eldo-
ado de riqueZS5 inapreCiav5 quo
a vasta faixa de Minas, de Goyaz
Bahia.
o sr. Ignacio BarrosO - V.

lisse que o Sul tern todo progres
o; entretanto, o Norte não tens

nenhum.
o sr. Washington PireS -

quo me riao cabe culpa, concordarO
V. exc. E' prodS0 então quo fad-
litamOs, por esta via ferrea quo
cu peco, os rneios do Sul manclar o
seu progresso no Norte e é seguifl-
do a no11ma11dd5 dos factos quo
havemos de chegar ate le..

o Sr. Jodo BeraIdO - 0 Sr. de-
putado Lessa poderia ajudal-0 el-
le 0 de DiarnantinS. em GuaxuPé

o sr. Washington Pires:_-E5t
rei inteiramente as ordens desse
Norte, que adniiro, para trazor ao
plenario qualqUer projectO de mc-
ihoramento para to merecedoTh
região e o farel, declaro a v. v.
xC5., corn 0 maximO prazer e en-

thusiasmo, corn niinha alma intel-
ra do rnineiro.

O sr. Ignacio f3arroso: - Fica
so no grande prazer, mas näo na
execUcão.

o sr. Washington Fires: - Exe-
cucào! Execucao! Ninguem veja
riesta palavra coisas quo digarn res-
peito no Legislativo.

o Sr. Enrico Dutrcn: - Muito
bern!

o Sr. Francisco Lessa: - 0 de-
putado Barroso agora jA nAo apar-
teará inais.

o sr. Mario Mattos: - E' pena.
o sr. Washington Pires: - Re-

lativamente a estrada de ferro cuja
construcção a minha emenda pro-
pugna, tenho aqui o extracto (mos-
trando) do Relatorlo que a ultirna
commlssâo...

o sr. Francisco Lessa: - Quo
cornmissão?

o Sr. Washington Fires (conti-
nuando): - ... nomeada polo go-
verno de Minas apresentou. Esse
Relatorlo é completo e estuda a es-
trada em questão sob todos os pon-
tos de vista technicos e econonilcos.

A' primeira vista dir-se-a, sr.
Presidente, que iião é em Minas
que so realizará esse tracado. Bas.
ta dizer a Camara quo na mais for-
te rampa que essa estrada de fer-
ro apresenta, a declividade maxima
.é de 1 010

o sr. José Christiano: - E' urn
traçado naturalissimo.

o Sr. Mario Mattos: - E' neces-
sario.

o sr. Washington Pires: .- A
curva minima é de 149 metros.

o Sr. Martins Prates: - E' so
raspar e botar trilhos.

o sr. Washington Pires: -
sO extender trilhos, diz v. exc. mui-
to hem, e peco a esta Cainara ape-
nas os trilhos.

o Sr. José Christiano: - V. exc.
pede pouco.

o sr. Washington Fires: - Ac
ceitarei, pordm, mais.

o sr. José Christiano: - Da mi-
nba parte encontrará o pedido do
v. exc. todo o assentirnento.

o sr. Ignacio Barroso: - Dc
certo, v. exc. é do Sul.

o sr. Wa.ihington Pire: -- Sob
o ponto do vista do tempo, cjue 0 a
consequencia immediata da kilo-

metragem, aqul cstão os quadrog
comparativos.

o sr. Jodo Henrique: - E o tem
po é hoje o factor mais importante
na vida do .homem.

o Sr. Washington Fires: - A
cada rnomero, pelos apartes dos
dignos membros da commissdo de
Financas, mais me fortaleco na
convieçào do quo you conseguir 0
que peco.

o sr. Ignacio Barroso: - Elles
são quasi todos do Sul.

o Sr. Washington Pires: - Exit-
minernos Os varios percursos qua
serão encurtados pela via ferrea
em questäo. Tornando por ponto do
partida Passos, a linda terra do
sr. deputado Bernardino Vieira,
dalli a GuaxupO...

o Sr. Jodo Beraldo: - A linda
terra do deputado Francisco Lessa.

o sr. Francisco Lessa: - Eu
sou de Diamantina.

o Sr. Washington Fires:—..., a
linda terra adoptiva do sr. deputa-
do Francisco Lessa, ternos 174 ki.
lometros; do Guaxupé a Campinas,
260; de Campinas a S. Paulo, 105;
dc S .Paulo a Barra do Pirahy,
386; do Barra do Pirahy a Bello
Horizonte, 528. Total, 1.453 kilo-
metros.

Via Cruzeiro: - Dc Passos a
Cruzeiro, 608 kilometros; de Cru-
zeiro a Barra do Pirahy, 145; do
Barra do Pirahy a Bello Horizonte,
528. Total, 1.281 kilometros.

Via Tres Coraq5es-Lavras:
Passos a Tres Coracdes, 438 kilo-
metros; Tres Coraqöes a Lavras,
96; Lavras a Formiga, 152; For-
miga a Divinopolis, 128; Divinopo,
us a Bello Horizonte, 156. Total,
970 kilornetros.

Via Lavras-A. Mourão: - Pa-
sos a Tres Coracoes, 438 kilome-
tros; Tres CoracOes a Lavras, 96;
Lavras a A. Mouräo, 58; A. Mou-
rdo a Divinopolis, 152; Divinopolis
a Bello Horizonte, 156. Total, 900
kilometros.

Agora vejamos o tracado quo en
proponho e que fica muito abaixo,
em extensão, de qualquer desses a
que acabo do me referir:

Via Capetinga: - Passos a For,
miga, 190 kilonietros (provaveis)
Formiga a Divinopolis, 128 (con-
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vindo salIentar: urna yea concluido
o trecho do itapecerica a Formi-
ga); Divinopolis a Bello Horizon-
te, 156. Total, 474 kilometros. Co-
mo então näo so pugnar em prol
de similhante realizacäo?

o sr. José Christ2ano: - V.
exc. tern toda a razão.

o sr. Washington Fires: - Es-
tou convencido do quo, effectiva-
mente, assim é.

o sr. Francisco Lessa: - 0 do
putado B. Vieira nada dia...

o sr. Washington Fires: - Sr.
Presidente, sendo esth, provavel-
mente, o ultimo dos meus trabaihos
nesta Casa, p015 quo está a findar-
se a legsilatura, eu desejaria que a
Camara, na sua grande, sampla, ge-
nerosidade, fortalecesse esta minha
despedida, corn que, estou conven-
cido, prestou sorvico ao Estado.

o sr. Duque de Il'lesqaita:—Dis,
posiqöes do ultirna vontade.

o sr. Washington Fires: - Por
isso mesmo, disposicôes que v. v.
excs. deverão respeitar como sa
gradas, a solidariedade humana
quer sempre respeitadas as ultimas
vontad, maxirne quando urn em
documnento publico, em documento
legal. .. disposiqöes quo por si mes-
mas attest am a integridade mental
de quern as fez.

Dou-lhes, em troca, srs. deputa-
dos, a minha desvaliosa affirma..
tiva...

Vozes: - Muito valiosa...
o or. Washington Fires: —

do que os milhbes de mineiros berie.
ficiacios pelo grande serviço que
deferido, não se esquecerão dos srs.
deputados quo, visando o bern do
Mina, certamente apoiarào corn os
seus votos a ernenda que tenho a
honra de passar as mãos de v. exc,
sr. Presidente. (Muito bern! Mui-
to bern!)

Vêm a Mesa, são lidas e, estandc
apoiadas pelo numero de assigna
turas, entrain em discussão, con
junctamente corn o projecto, as se
guintes:

Ernenda is. 30
o Congresso do Estado de Mi

nas Geraes decrete:
Art. 1.0 E' o l'residente do Es-

tado auctorizado a mandar con-

struir uma linha ferrea do bitola
de urn metro entre trilhos que, pars
tindo da cidade de Formiga, e pas-
sando por Capetinga, vá entron-
car-se na Rêde Sul-Mineira, na ci-
dade do Passos, podendo despender
para este fim ate a irnportancia de
quinze mil contos (15.000:000$),
para o que poderá abrir creditos e
tazer operacdes de credito que fo.
rem necessarias.

Art. 2.° Revogam-se as disposi-
çöes em contrario.

Sala das sessSos, 14 de setembro
de 1926. - Washington Pires, José
Christiano, João Beraldo, Aristi-
des Coimbra, Annibal Assumpcão,
Lauro do Almeida, Bernardino Vi-
eira, Adelio Maciel, Paulo Meni-
cucci, Eurico Dutra, A. do Resen-
de Costa, Duque de Mesquita, Ma..
rio Mattos, Francisco Lessa.

Emendci is. 31

Ernenda a alinea:
Ao envez de 10:000$ 000, diga-se

50:000$000 a Escola de Odontolo,
gia e Pharmacia da Capital.

Sala das sessbes, 15 de setembro
do 1926. - Washington Pires,
Paulo Menicucci, Eurico Dutra,
Cordovil Pinto Coelho, Flavio dos
Santos.

Emenda n. 32
Flea o govorno auctorizado

pdgar a Casa de Caridade de For,
miga a quantia do 6:000$000, de
subvenqão que não recebeu, depois
de provada a sua existencia e regu-
lar funccionarnento.

Sala des sessbes, 15 de setembro
de 1926. - Washington Pires, Pau.
lo Menicueci, Eurico Dutra, Cordo-
vii Pinto Coelho, Flavio Santos.

0 sr. Pedro Laborne apresenta
a seguinte:

Emenda n. 33
Aecrescente-se onde convier

A' Conferencia de S. Vicente
de Paulo de Cordisburgo, rnunicipio
de Paraopeba, fica concedido o au-
xilio do 1:000$000.

Sala das sessSes, 15 de setembro
de 1926. - Pedro Laborne, Edel-

berto de Leliis, Ignacio Murta, Eu-
zebio de Britto.

Estando apoiada pelo numoro de
assignaturas, entra em discussão,
conjunctamente corn 0 projecto.
- 0 sr. Alonso Marques offerece
a segumnte:

Emenda n. 34
Accresconte-se onde convier:

Ao Gyrnnasio D. Silverio, de Se-
te Lagoas, fica concedido o auxi-
Ho de 5:000$000.

Sala das .sessSes, 15 de setern-
bro de 1926. - Alonso Marques,
Ignacio Murta, Edeiberto de Leliis.
Pedro Laborne, Euzebio de Britto

Estando apoiada polo nurnero de
assignaturas, entra em discussão
conjunctamente corn o projecto.

0 Sr. Ignacio Barroso apresenta
as seguintes:

E?nenda n. 35
Ao projecto substitutivo do or-

çamento accrescente-se - a Casa
de Caridade da cidade do Peqanha,
dois contos do réis.

Sala das sessSes da Camara, 15
do setembro do 1926. - Ignacio
Barroso, Miguel Baptista, Edel-
berto do Louis, Comes Pereira,
(Jelso Machado, Alonso Marques,
Claudemiro Ferreira, Euler Coe-
iho.

Enleflda n. 36
Ao projecto substitutivo do or-

camento accrescente-se - a Casa
do Caridade da cidade de Gua-
nhães, dois contos do réis.

Sala das sessSes, 15 de setern-
bro de 1926. - Ignacio Barroso,
Miguel Baptista, Edelberto de Lel.
lis, Gomes Pereira, Celso Machado,
Alonso Marques, Claudemiro Fer-
reira, Euler Coelho.

Estando apoiadas polo numero do
assignaturas, entrain em discussão
conjunctamente corn 0 projecto.

0 SR. MIGUEL BAPTISTA:-
Sr. Presidente, passo as mdos de
v. exc. as seguintes emendas (ld).

Em sessão do anno passado tiye
a opportunidade do inipotrar a esta
Casa os favores consubstanciados
nas duas prim eiras emendas, as

quaes nao foram converfidas eiii
lei por motivos quo a Camara bern
conhece.

Volto, hoje, novamente, a exo-
rar a sua solicitude aos reclamos
do uma grande instituiqão do Ca-
ridade, quo tao assignalados ser-
vicos ha prostado a cidade de Que-
luz, e cuja existencia é uma pa-
gina aberta de amor e abnegaçao,
de trabaiho e sacrificio pela causa
dos quo soff rem as injurias da sor-
to, dos que, vergastados polo inf or,
tunio, vdo bator as suas portas em
busca de urn leito, onde possam en-
contrar 0 carinho da sciencia para
minorar os seus males e initigar as
suas dores.

Attente a Camara nas minhas
palavras e deilas não perceba sinão
o echo longinquo dos quo soffrern
as torturas da miseria e que pore-
corn, as mais das yezes, desajuda-
dos de todos os recursos scientifi.
cos.

0 hospital do Queiuz, estabeleci-
mento modelar, corn as suas clini-
cas bern installadas, corn urn cor-
po medico abnegado e trabaihador,
não dispOe do recursos amplos para
satisfazer o grande numero do doen-
tes quo para alli affiuem. So a
dedicacão scm par ao trabalho per..
severante do iliustre scientista quo
o dirige - o dr. Victor Bhering,
- e ao auxilio que ihe presta uma
pleiade briihante de abnegados me-
dicos se devern os grandes servi,
cos de assistencia publica que exis-
tom naquella cidade.

Justas, portanto, sr. Presidente,
são as pretencbes de sua directoria
em pleitear a incorporaqão ao patri-
rnonio do hospital, do veiho predio
em quo funcciona o grupo escolar
da cidade do Queluz, desde que so-
ja installado o rnesmo no edificio
recemetemente construido polo Es-
tado.

0 augmento da subvenqão d ou-
tra medida quo se impbe. E' fla-
grante a injustica quo o Congresso
vem praticando, annualrn.ente, na
distribuição de auxihos as casas de
caridade. A verba de dois contos
do rdis, consignada no orcamento,
contrasta evicienternente corn Os
serviqos prestados pelos mesmos.
Assimn, näo se comprehende que urn
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hospital como o de Queluz, onde se
praticam mais de 300 intervencöeS
cirurgicas e se recebern milbares
de doentes por anno, tenha o mes-
mo auxilio que se confere a certos
asylos e pequenos hospitaes, cujos
servicOs são insignificantes ou corn-
pletamente nullos.

A distribuicão do auxilio polo flu.
mero de leitos, medida mais justa
e eciuitativa, viria corrigir essa
anomalia e dar maior estimulo as
instituicbeS quo mais trabaiham.

A ultirna einenda que tenho a
honra de apresentar a Casa, não
precisa ser justificada; os meus
coliegas reconhecern a necessidade
da sua conversão em lei. Trata-se
de prover varias municipalidades
do recursos financeiros para que
possarn realizar rnelhorarnefltOS lo-
eaes. Estou certo que a Camara
dos srs. Deputados, corn a mesma
plenitude moral que tern resolvido
Qs problernas mais complexos da
rossa vida administrativa, clentro
dos imperativoS do urn patriotis-
mo nobre e elevado, virá satisfa-
zer as pretencbes justas de muitos
dos municipioS mineiroS, .ue ainda
não contrahirarn emprestirnos corn
o Estado. Tenho dito. (Muito bern!
Muito bern!)

Vêrn a Mesa, são lidas e, estan-
do apoiadas pelo nulnero de assi-
gnaturas, entram em discussãO con-
junctamente corn o projecto as se-
guintes emendas

Emenda a. 37
Art. Pica o governo do Esta-

do auctorizado a doar a Santa Ca-
ca do Misericordia de Queluz o
predio em que funcciona o grupo
escolar - Domingos Babiano -
daquella cidade, logo que seja o
mesmo installado no predio recen-
temente construido para esse fim.

Sala das sessbes, 15 de setembro
do 1926. - Miguel Baptista, Vi-
viano Caldas, Paulo Menicucci
Annibal Assumpcão, Odilon Bra-
ga, Ignacio Barroso, Alonso Mar-
ques, Euzebio de Britto.

Ernenda a. 38
Onde convier:
Art. A subvericâO estdual

Santa Casa de Misçricordia da ci

dade do Queluz fica eleada a 5
contos de r6is,augmentando-5e a
verba 13, § 2.°, do art. 1. 0 do or-
çamento da despesa do mais 3 con-
tos do réis.

Sala das sessöes, 15 de setem-
bro de 1926. - Miguel Baptista
Viviano Caldas, Paulo Menicucci,
Annibal Assumpcão, Odilort Bra-
ga, Ignacio Barroso, Alonso Mar-
ques, Euzebio do Britto.

Ernencla n. 39
Art. Pica o governo do Esta-

do auctorizado a despender a
quantia de 4 mil contos do réis,
em einprestimoS as Camaras Mu-
nicipaos, do accordo corn a lei n.
546, de 27 de setembro do 1910.

Sala das sessöes, 15 de setem•
bro do 1926. - Miguel Baptista,
Viviano Caldas, Annibal Assum-
pção, Ignacio Barroso, Alonso
Marques, Cordovil Pinto Coelho,
Pedro Laborno, Olyntho Martins,
Ignacio Murta, Duque do Mesqui-
ta, Washington Pires, Euzebio
de Britto.

0 SR. CORDOVIL PINTO
COELHO: - Sr. Presidente, te-
nho tres emendas a offerecer ao
projecto em debate.

A primeira auctoriza o governo
a restituir a Camara Municipal do
Manhuassü os saldos que so von-
ficarom no acerto do contas por
occasião da rescisão do contracto
de emprestimo que o Estado man-
tern corn o munieipio

Em 1913, Manhuassi contrahiu
urn emprestimo do 200:000$000,
tendo, apenas, recebido a quarta
parte - 50 e tantos contos - e 0
Estado, fazendo a arrecadação, re-
tinha o juro e a arnortização dos
200:000$0 00, o quo ropresenta urna
grande injustica para o rnunicipio,
quo tern urn saldo não pequono
receber do Thesouro estadual.

A minha emenda, ref erente ao
assumpto, é assim concebida (Id).

A outra einenda diz (ld)
Auctoriza o governo a abrir os

necessanioS creditos para mandar
construir uma estrada de automo-
veis de Manhuassd a Abre Campo.

Actualmente o Estado estd con-
struindo uma enti-e a estação de
Ferros e Abre Campo. Ora, deter-
xninando elle a factura de uns 60
kilometros, quo é a distancia entre
os municipios que me keferi, o
quo peco na emenda, beneficiara
uma região importantissima, zona
muito povoada, que tern contribui-
do extra ordjnarjamente para o des-
envolvimento da nossa riqueza pu-
blica e,- talvez, a major productora
de café - o nosso principal produ-
cto do exportacão. 	 Onde eonvier:

Assim, o Estado beneficiaria a Art. Pica o governo auctorjza-
rogião, ligando-a a estação do Per- do a abrir o necesarjo credito e
ros, já em communicacao directa, mandar construjr uma ostrada do
pela E. F. Leopoldina, corn Ponte automovel do Manhuassd a cidado
Nova, quo está hoje tambem ligada do Abre Campo.
a Capital pela E. F. Central. 	

Sala das secedes, 15 do sotom-A outra ernenda d assim conce-
bida (Ic). 	 bro de 1926. - Condovil Pinto

Coolho, João Beraldo, Paulo Me--0 Lyceu de Artes e Officios do nicucci, Viviano Caldas, Miguel
Ouro Preto mantern, corn muito sa- Baptista, Odilon Eraga, Agenor
crificio, diversos cursos, como, pOr Alves, Duque de Mesquite
exernplo, os do composição typogra-
phica, oncadernação, dactylogra 	 0 SR. ADOLPHO VIANNA,phia, escola nocturna ferninina, mu- Sr. Presidonte, tenho a honra de
cica, born corno o do ethnographia. submetter a consideracão cia Cama..
ainda não funccionando per falta ra duas ernenclas. A prilneira diz:
de recursos, :nessas condicoes estd 	 "Accrescenteso onde conner:no caso de receoer urn auxilio do 	 Pica o governio auctorjzacjo a pa-Estado.- 	

gar ao Asylo São Luiz, de 	 ,Esporo que a douta commissao do 	 Caeté
a importancia de 5:00000, cor-Finanças receoa corn sympathia as respondento a subvonção quo cabe

emendas que tenho a honra de áquello ostabelecimonto, relativa noapresentar ao projecto 93. (Muito exercjcjo de 1925, e cahida em Ca -born! Muito bern!) 	
ducidado, porque não reclamacla emVêm a Mesa, são lidas e, ostando tempo".

apoiadas polo numero de assigna- Relativarnente, sobre osta omen-
turns, entram em discussão conjun- cia, Sr. Precidente julgo dosne-
etamonte corn o projecto as seguin- cessanio additar quaesquer conside-
tes: racdes dquellas que tivo opportu

nidade do expender, quando porta-
dor me fiz da repreSentacão do di-
rector daquelle estabolecjmento

A segunda emenda está assim
redigida:

"Acci-escentese onde convier:
Flea o governo auctonjdo a con,

cluir a estrada de automovel quo
iigará esta Capital a cidade de
Conceicao, abrindo, opportunamen,

o necessarjo credito.
Sr. Presidents, quando, ha seis

annos, em dias limpidos do inez do
n1aio de 1920, approve a confiança
dos nossos chefes confenjr_me a

pal do Manhuássd o rnJdó quo so
verificar no acerto do contas, po
occasião da reseisão do contracto
do emprestimo quo o Estado 'lo
Minas mantom corn o municipio.

Sala das sossdos, 15 do seteni-.
bro do 1926. - Cordovjl Pinto
Coelho, Agenor Alves, Duque do
Mesquita, Celso Machado e Olyn-
tho Martins.

Ernencla n. 42

Ernenda n. 40
Onde convier:
Art. Ao Lyceu de Antes Offi-

dos do Ouro Preto, 2:000$000.
Sala das sessdos, 15 do setem-

bro de 1926. - Cordovil Pinto
Coelho, Flavio Santos, Washin-
gton Pires, Agor Alves, Duque
do Mesquita.

Ernenda a. 41
Onde convier:
Art. Pica o governo auctoriza-

do a restituir a Camara Miinici-
A. c.--42



Accrescente-se onde envier:
Fica o governo auctorizado a

concluir a estrada de automovel
quo Iigara esta Capital a eldade do
Conceiçao, abrmndo, opportuname!i..
to o necessarjo credito.

Sala das sessbes, 15 de setem-
bro do 1926. -- Adoipho Vianna,
Gomes Pereira.

E'menda n. 44
Accrescente-se, onde convier:
Pica o governo auctorizado a pa-

gar ao Asylo São Luiz, de Carte, a
importancja do 5:000$000, corres-
pondente a subvericão epic cabs
áquelle estahelecimento, relativa ao
exercjcjo do 1925, que cahiu em ca-
ducidado, porque nao reclamada em
tempo habil.

Sala das sessoes, 15 de setembru
de 1926. - A'dolph& Vianna.
Euzebio do Britto. 	 - Comes Pe-
reira.

Apoiadas, são postas em discus-
São COlijunctarnente corn o prOje-
eto.

Onde COflyjer:
Art. Flea elevada a 4;000000 a

subvenpão concedjda no "Hospital
do Pocos do Caldas".

Sate das sessoes, 15 do setembro
de 1926. •--- Jodo Beratee.

Apoiadas, são postas em discus-
são con junctamente corn 0 proje-
cto.

o SR. ARGEMIRO DE RE-
ZENDE: - Vou ter ahonra, sr.
Presidente, de enviar a Mesa, afiin
do sorem submettjdas a consjdora
cão da Camara e especialmonte no
estudo da commjssão do Orcamen-
to, duas emendas que redundarn,
afinal, ens urn so objective,
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honrosa incumbència de ir a Con-
eeicäo do Serro, especialmente pro-
mover e ultimar urn accordo poli-
tico entre os tres partidos que se
degladiavam naquelle municipio.

o sr. Francisco Lesscc: - La
existiam tres partidos?

o sr. Adoipho Vienna: - ...,
impunha-se-me, sr. Presidente, urn
dever de olediencia, e parti.

Apenas attingida, porém, entre
anfractos de rochas, a Serra do
Cipó, quiz a natureza maravilhar-
mc o espirito contemplative, na
majestatica belleza de urn panora-
ma inedito que dafli se descortina,
naquelle planalto immenso, circum-
dado, Id, muito no longe, pela orla
azul da abobada infinita

Alma sensivel, que se debruça,
As vezes, no altar do mystico e da
phantasia, imaginel, Para logo, sr.
Presidente, como seria egualmente
immenso o soffrinentd dos filhos
daquella boa terra, eujos anseios
do crescer e progredir, coincidiriarn,
scm duvida, corn aquelle espectacu-
lo grandioso, quo tees proporciona-
vain aquellas mesmas cordilheiras,
soberanamente bellas, é certo, mas,
cruelmente, convertidas, talvez, em
bstaculos quasi insuperaveis ao3

alevantados ideaes daquella nobre
gente.

De facto, oito dias apenas do
intima convivencia entre os filhos
daquella cidade serrana, bastaram
Para me convencer de que me não
illudiam os meus vaticinios.

Dest'arte, Sr. Presidente, impu-
nha-se-me, Para ilidir o litigio, aca-
lentar os mesmos ideaes que ani-
mavam aquelles tres grupos quo SE
degladiavam, não porque Ihes me-
nos merecessem as pessoas dos nos
sos dirigentes, mas tao so porquf
animados pelo memo anhelo dE
bern servirem a terra conceiconen
se. Facil, portanto, so me afiguroc
a tarefa, dantes revelada difficil
ate irrealizavel pelos quo me ha
viarn precedido em egual empresa

Interpretanto, pois, corn fideli
dade, o largo programma politico
ãdministrativo, superiormente on
entado pelo benemerito dr. Arthu
Bernardes (muito bern!), tive ec
então, sr. Presidente, opportunida

de de dizer sos filhos daquella ter-
ra:

"Meus amigos!
Vêde essas pilhas de tijolos que

aqui estão amontoadas, ac lade de
uma das prillcipaes ruas e preci-
sam se alinhar, em breve, nas pare-
das dos 1argn salbes do grupo esco-
lar desta cidade, de onde sahitão, a
proclamar a vossa benenlerauCia e
a escrever Os vossos moines, coca
penna de ouro, os v03505 pequeni-
nos filhos; attentae Para essas pon-
tes que, baqueac.aS forarn jelas
grandes cheias cia ultii:ia cstação
invernoSa e preisaii1 set recoastrUi-
das; finalmente, olhae, mais além,
aquelle pequenino trilho, estreito e
quasi apagado, quo serpenLein per
sobre o dorso da Serra do Cipó, e
que precisa ser alargado nurna Os-
trada ampla e capaz de cornprrtam,
satisfactoriameilte, sahida da pro
duccão omnimoda deste grande mu-
nicip.io

Taos, srs. conceicioflenses, disso
eu eiitão, as bonancosaS espectati-
vas quo vos reserva a palavra do
pazque nie trouxe a este inurucipio.

"Ao envez do glaciio quo empu'
nhaveis ate a vespera, nas luctas
eleitoraes, tereis as charruas sul-
cando mansamente esta terra da-
divosa e boa, sempre compensadoma
de esforcos intelligentes e, por so-
bre os rios quo vadeaes a pé, le-
vantar-Se-ao as pontes e corn ellas
a estrada ampla a seguirdes em di-
recçao a Capital mineira!"

Be como assim o disse, sr.
sidente, a Paz se fez, sobre bases
solidas, seguras e quasi indetru-
ativeiS.

o sr. Francisco Lessa -- li as
pontes e as estmadas forain feitas
tambem?

o sr. Adoipho Vianna: --- !)est'
arte, sr. Presidente, e desde então,
assumi Para commigo mesfllo o corn-
promisso do envidar o meteor dos
meus esforços per que se roalizas-
cern, urns- a urna, as promessas fei-
tas áquelie grande e bondoso povo.

Reconstruidas todas as pontes.
installs-do o grupo escolar, r.sta,
apenas, a conclusão da estrada do
automoveis, em que se empenharalli
já tres governos, successivameflte
do Arthur Bemnardes a Mello Vian'

ma, cacla qual fazendo, corn o me-
lhor do s-eu esforço, tudo quanta
possivel Para ligar, definitivaman.
te, Conceição do Serro it Capital
rninejra. A' henernereicja do dr.
Antonio Corks q isizeram os dsi,
gnios da Providencia juntar mais
esta as innumeras gkrias roses-va,
das no sou governo, que era so mi-
cia sob os inelhores auspicios.

B foi, sr. Presidente, Para que
se não perdessem esses serviçoc
assim iniciados, sob tao patriot
cos intuitos, que eu vim trazer a
minha hurnillima ernenda a consi,
deracão desta Casa ma elaboracão
da qual - a fragilidade do patro,
no (ndo apoiccdos geracs)

Vozesf.—Ao contrario; esté mui-
to hem patrocinada.

0 sr. Adoipho Vienna: - B
bondade dos meus collegas.

bern o evidencia - me mao
podiam ditar, outros sentimentos
que os de bern servir a grandeza e
a prosperidade de Minas Geracs,
'Multo bern! Mu2to bern!)

Wm a Mesa as seguintes:
Ernenda n. 43

o sr. Jodo Berceldo apresenta
as seguintes:

Ernenda n. 45
(ride conVler;
Art. A' Santa Casa de Silviano-

polis, 2:00000o.
Sala das sessöes, 15 do setembro

eEc 1926. -- João Berald.o.
Ernenda n. 46

Onde convier;
Art. A Escola Profissjonai

"Delfirn Morefra", de Pouso Ale-
gre, em yes de 2:500000, diga-se
10:000$000.

Sala das sessdes, 15 de setem-
bro do 1926. - JoAo Beraldo.

Ernenda n. 47
Ondi convsor;
Art . A' Santa Casa de ltajubã,

10:0O0Opp.
Sala das sessbes, 15 do seteni.

bro de 1926. - JoSo Beraido.
Emencia n. 48

Oride convier;
Art. Pica elevada a 5:00000tj

S subvençdo concedida a Associa-
o clas Dams-s do Caridade de

Nos do Calcias.
Sate (las sessbes, 15 de soternbro
1926. -- João Berajdo.

Ernendct. n. 49
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No art. 5. 0, letra g), do proje-
cto em debate figura uma verba
destinada ao servico de navegacãO
do rio S. Francisco. Eu proponho
que se accrescente "e ParacatU
elevando-se a mesma verba que e
dc 1.450:000, a 1500:000$000.

Isto no caso de pretender o go-
verno tornar official esse servico,
como é nosso desejo. Nesta hypo-
these, torna-se-á desnecessaria a
segunda ernenda, assirn redigicia
(lé):

"Na verba 18, da tabella expli-
cativa do orcamento, onde diz:
"Servico de Navegacão Fluvial,
50:000. diga-se "Servico de Na-
vegação Fluvial, sendo 30:000$
para o rio Paracatü, 50:000$000."

Serão esses 30:000$ concedidos,
como auxilio, a empresa de nave-
gaçto desse rio, caso o governo
n0o tome a deliberacdo de officia-
lizar tad servico.

Cumpria-me dar esta explicação I
para esciarecimento da Casa e da
commissão que, assim, ja fica on-
entada para se pronunciar sobre
as minhas ernendas, depois do es-
tudo que das mesmas fizer.

Ainda ha pouco, no memoravel
discurso pronunciado em Barba-
cena, s. exc. o sr. Presidente do
Estado affirmou que a navegaçdo
fluvial occupava o segundo logan
no seu programma de meihoramen-
tos que visam o desenvolvirnento
economico de Minas Geraes.

Effectivamente, bern sabemos
que a navegacão fluvial constitue
urn elemento poderosissirno para a
solucão do magno problema de
transportes entre nós, problema
de que depende o desenvolvirnento
da agnicultura, do commercio e das
industrias, quo SãO OS verdadeiros
factores do progresso economico
do Estado.

o sr. Ignacio Murta: -- Muito
bern!

o sr. Argemiro de Rezende:—.
Quando occupa1a a presidencia do
Estado o exmo. sr . dr. Arthur
Bernardes, veiu a esta Capital urn
grupo do paracatuenses, corn o
fim especial de solicitar o amparo
do poder publico ao desejo legiti-

mo e justo que nutrern todos o
filhos daquefla zona, de se apro-
veitar essa via de transporte na-
tural, quo nos foi dada pela Divi-
na Providencia. S. exc. promet-
Lou aquelles cidadãos envidar to-
dos os esforços no sentido de se.
rem attendidos os seus reclamos e
realizadas as suas esperancas.

De facto, tempos depois, en
trouxe a esta Camara uma emen-
cia concedendo auxiliO a empresa
quo se propuzesSe a fazer a nave-
gacão do rio Paracatci. Tive o
prazer de ver essa emenda transi-.
tar victoniosameflte pela Casa, me-.
recendo a approvacão do Congres-
so e sèndo, afinal, convertida em
lei

Isso, porém, foi como quo urn
incentive áquelle povo que, corn os
seus recursos particulares, não ob-
stante os pareceres de technicos,
que affirmavarn ser impossivel a
navegacão, adquiriram o vapor
"Paracatd", iniciando desde logo o
serviçO.

As conseqUeflcias beneficas des-
sa iniciativa não tardaram em ap-
parecer, traduzindo-se nos mais
animadores resultados - 0 commer-
cio teve urn poderoso incrementO e
industrias novas surgiram todos
os dias, evidenciando a actividade
o o espinito ernprehendedOr dos fi-
lhos da região. 	 I

Assim é que, em pouco tempo,
foram fundadas corca do 18 fa-
bricas do nianteiga e elernentos va-
liosos e influentes nas industrias
congregararn-Se para o estabeleci-
mento do uma grande xarqueada.

Para logo se fez sentir, pois, a
necessidade de intensificar o ser-
vico de navegacão, afim de ser cia-.
corn sacrificio, os seus pequenos
industrias que se rnultiplicavam
e, para isso, novarnente accorre-
ram os particulares, que reunirani,
corn sacrificio, Os seus pequenos
recursos afirn de que fosse adqui-
rido, na Allemanha, mais urn va-
por, cuja montagem importou em
cerca de 300 contos

Assirn, Sr. Presidente, fol inicia-
cia essa navegacão florescente, qud.

jãd sóthOnte aO mOu municipio velu
heneficiar, mas a uma zona muito
mais extensa e mais vasta, por-
quanto estabelece urna nova liga-
ção directa do todo o sul de Goyaz
corn esta Capital.

o auxilio que o Estado concede a
respectiva empresa ci insignificante
o não corresponde, absolutamente,
aes grandes servicos quo ella pies-
ta e as elevadas despesas que tern
de custear, sobretudo Si conside-
rarrnos quo o menor accident oc-
corrido corn o material fluctuante
importa en prejuizos vuite;ss
attingern a cuantia muito supe-
rior a da subvencao recebida.

A Camara não pcide, portanto,
set' indifferente a sorte de uma
empresa que tanto concorre para
O nosso desenvolvimento econo-
mico.

o sr. Ignacio Murta: - Muito
bern!

o sr. Argemiro do Rezence: --
A proposito, seja-me ainda permit-
tido evocar, neste memento, urn
eutre topico do brilhantjssimo dis-
curso a quo ha pouco me referi,
proferido pelo exrno. sr . Pre-
sidente do Estado, em Barbacena,
Não obstante o seu amer áquella
cidade, a que s. exc se acha tao
fortemente ligado e a que muitos
de nós devemos tambem o mais
profundo reconhecirnento, porquan-
to alli recobemos os prirneiros en-
sinamentos quo nos deviam appa-
reihar para a lucta pola Vida , s.
exc. affirrnou quo não se prendia
a preconceitos do regionalismo.

Seguindo, pois, a larga visão do
egregio cidadão, que, entre os ap-
plausos unanimes do nesso peve,
acaba do assumir a suprema dire-
cção do Estado, devernos amparar
todas as iniciativas que tenham
por objectivo o progresso do Mi-
nas, sem preoccupaçoes de regio-
nalismo (muito bern!)

Si se trata do uma empresa util,
quo vao prestar boneficios ao po-
vo e fomentar o nesso desenvolvj-
mento econornico, pouco nos impor-.
ta quo ella so ache installada na
região do Norte ou do Sul, de Lés-

to ou de Odste, porque todas es-
Sas regiöes se acham integradas
no territorio mineiro e, por isso
mosmo, são todas egualmente di-.
gnas da attenção desvelada do p0-
der publico (apoiados; .rnuito
born!)

E não é so, Sr. Presidente, ndo
é so no campo pacif ice e serene cia
actividade industrial que a em-
presa de navogação do Paracatü
tern prestado relevaiites serviços
ao Estado: quando OS rebeldes in-
vadiram a regiãe do Norte do Mi-
nas, foram, desde logo, requisita-
dos polo governo es vapores dessa
empresa o, per espaco do tres me-
ZOS, OS meus bravos conterraneos
prestararn seus services ci. causa
da legalidade.

E' born de ver quo taes services
não rovertiam em heneficio exclu-
sivo daquelle rnunicipio. -.

o sr. Mello Franco: - Erarn
prestados no Brasil inteiro.

o sr. Argemiro do Rezende...
dies eram prestados no Brasil L1-
teiro, corno diz o meu iliustrado
ceilega do districto, o sr. Mello
France.

Pois bern: apesar dos esforcos
quo ternes ompregado afim do so-
rem, ao menos, retribuidos Os sa-
larios do possoal do bordo. - -

o sr. Mello Franco: - E' uma
indernnização.

o sr. Argemiro de Rezende...,
inclemnizando-se a empresa pelas
despesas effectuadas, nada ainda
conseguimos.

o sr. Jodo Beraldo: - Isso 6
urn facto quo so verificou pot' toda
a parte.

o sr. Argemiro do Rezende: -
E' urn facto que se verificou pot'
toda a parte, diz x. exc. mas, ac-
cresconto eu, em SO tratando do
empresas officiaes, cujo material
fluctuante é do propriedade do go-
Verne.

No case concrete do que me occu-
pe, a ompresa é particular, tendo
side fundada gracas, unicamente,
a  sacrificios e aos esforços de urn
grupo do patriotas nossos, verda-
deiros patriotas, que não trepida-
ram em ernpregar as suas peque-
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S. S., 15 deaetembro de 1926
- Camillo Chaves.

Ernenda is. 54
Accrescente-so onde convier:
Fica concediclo ao Hosp ital Sã

José, de Ttuyutaba, o auxillo de 10
contos de réis.

S. S., 15 do sctombr:, do 192.6.
Camillo Chores.

Apoiadas, são postas em discus-
são conjunctamente corn o proje
cto.

o sr. Comes F'reire offerece as
seguintes:

Ernenda n. 55

Onde convier:
Ficam elevados it .SOO$000 oz

vencimentos mensaes rio cada urn
dos alienistas do Institute Rau
Soares, desta Capital.

Sale das sessoes, 13 do setembro
de 1926. - A. Comes Freire. -
Gomes Pereira. - Abase Mar-
ques. - Rubens Campos. - Cor-
dovil Pinto Coelho. - Miguel Ba-
ptista.

Ernenda n. 56

Oncle convier:
A' Sociedade Operaris do Mari-

anne fica concedido urn auxilio de
5:000$000 pars. a conclusão do pre.
dio que ihe servird do sdde naquel-
la cidade,

S. S., 15 (be setembro de 1926.
-- A Comes Freire. - Alonso
Marques. - Euzebio de Eritto.

Estando apoiadas polo numero
do assignaturas, entram em dis-
Cussão conjunctamente corn o pro-
jecto.

0 SR. JOAO HENRIQIJE:
Ao projecto cm discussão aprcsen-
to as seguintes emendas (10)

Parece a primeira vista, or.
presidente, que na qualidade de
menibro da commjssão de Finan-
ças, na qual todos aqui vêm, ua
expressão de illustre collega, urn
cerbero dos dinhciros publicos, eu
não deveria aprcsentar, entre as
emendas que you passar as mãos
dev. exc., essa em que solicito

a importancia de dois mil contos
para a construccão de urn lepro-
sario modelo.

A presente sessão da Camara
nos offerece urn aspecto dos mais
interessantes, quo ao observador
imparcial é facil estudar e ana-
lysar.

Vemos quo a major parte das
emendas foram apresentadas pelos
deputados que exercem, nos seus
municipios, a profissão de medicos
o quo por isso mosnio, estão cm
contacto diario c direéto corn o
povo, corn a gontc que soffre e que
necessita dos cuidados da caridade
publica e do amparo do governo
do Estado.

Ha, a primeira vista, uma certa
contundencia entre o devor da
commissão do Orcamento e Con-

• tas e o ideal aqui defendido pelos
srs. medicos; mas, si born atten-
tarmos. verificarernos quo ema
contundencia não cxiste, porque a
comrnissão do Orcamento e Contas,
sabondo embora mantor o equili-
brio necessario ao omprego dos
dinheiros publicos, é a primcira
a rcconhecer one os serviços do
hygiene, no Estado, se acham
muito aquern não sO das clamoro-
sas necessidades quo so notarn por
todos Os sons recantos, rnas ainda
muito áquem da situação prospe-
rs., quer financeira, quer econo-
mica, do Minas Geraos -

0 problema da lepra, or. presi-
dente, carece ter, no Congresso

- Mineiro, uma voz quo Sc levante
para ostudal-o, desejoso de resol-
vel-o; entretanto, eu não preten-
do ser essa voz, porquc sei quo a
discussão do assumpto, posto que
scja en medico. está muito alérn
da minha capacidade (ndo avaioa-
dos geraes), comu profissional.
Ello 0 urn desses problemas de
saude publica, cuja solucão é ne-
cessario que so faca ja.

Não oc trata, aponas, do uma
obra do caridade; não se trata, tao
sOmento, o que seria nobre c per-
foitamente justificavel - de so-
ccorrer os infelizes portadores do
mal do Lazaro.

0 sr. Ledo de Faria - E' uma
obra de defesa social.

nas econOrnias em urn comrnetti- do quer quo ellas se apresefltern
mento cujos resultados cram du- rnuito bern!)
vidosOS e incertos, urna yes que a Assim pensando, sr. Presiden-
navegacão do Paracatü havia sido to, passo as rnos de v. cxc. as
do antemãO condemnada por te- ernendas que forrnulei, certo de
chniCos, que a consideravam pe- que serão as mesmas born acoihi-
rigosa. 	

des pela cornmiSsãO de Orcernento

Entretanto, a coragem, a auda- e approvada
s pela Casa.

cia e a tenacidade dos meus bravos 	
(Muito bern! Mvito bern!)

conterraneos tern levado de vencida Vêm a Mesa, são lidas e estan-
todos os obstaculOs e. a navegacão do apoiadas pelo nurnero de as-
do Paracatü é feita corn toda a re- signaturas, entrarn em discussão
gularidade, não se podendo apon- conjunctarnen te corn o proj ecto, as
tar a respectiva empreSa urna so seguintes
falta, desde o sell periodo inicial 	 Ernenda n. 50

ate agora.
Já eu salientel os eervlcos clue

ella prestoU a legalidade, a cuja
causa sacrificou seus rnaiores inte-
resses, deixandO cm Paracatd, sob
a immiflencia do enorrnes prejui-
zos, urna iniportarite xarqueada quo
se via, de urn momento para outro,
impossibilitada do fazer transpor-
ter Os seus productos.

o sr. Mello Franco: - Xarquea-
da, alias, que pertenCia aos pro-
prios incorporadores da ernpresa de
navegacaO.

o sr. Argern'trO de Rezende: -
Perfeitarnente. EntretantO. sr .
Presidente, apesar do todos os
meus esforcos, aciuella ernpresa
não consegulu ainda receber o pe-
queno auxilio por nós votado aqui
o enno passado, poruanto esse re-
cebimento depende da redacção do
urn contracto que, on pelos defei-
too da burocracia, oil polo excesso
de trabaiho do ex-SecretarlO, não
so transforrnoU em realidade.

Tenho pare mirn epic urn dos oh-
jectivos primaciaeS do legislador,
eomo represerttantO do povo, 0 ir
ao encontro das iniciativas parti-
culares (rivoctdos), exteridendo a
mao. indistinctamerte, áouelleo
one luctam em prol da grandeza e
do prosueridade do Estado em e-
ral, oem a preoccunncão estreita
do zonas, de 1 mi i-dos. de dlistri-
otos ou de localidades (rnuito
bern!)

E' dover nosso acudir A s, inicia-
tivas dos nossos compatriciOs on-

Ao art. 5., letra g), servico do
navegacãO, accrescente-0e "e Pa,
racatd", elevando-se a verba.

Sala das sessbes, 15 do setembro
le 1926. A. do Resende Costa.
- Camillo Chaves. -- V. A. de
Mello Franco. - Jo5.o Henrique.

Einenda ii. 51
AccrescentO-5e onde convier:
A' empresa de navegacão que,

corn regularidade, mediante contra,
cto corn o Estado, so propuzer a fa
eer 0 sorvico do navegacãO entre Os
oortos de Pirapora, no rio São
Francisco, e Burity, no rio Pam-
catil, 30:000$000.

Sala des sessbes, 15 de seteinbrc
do 1926. - Camillo Chaves. - V
A. de Mello Franco. -- João Hen
rique.

Ernendct ii. 52

Accrescente-S0
Na verba iS da tabella oxplica-

tiva do orçamento, onde ciiz: Ser-
rico de NavsgaàO Fluvial -
50:000$000, diga-se Servico de Na-
vegação Fluvial, sendo 30:000
para o rio Paracatu', 50:000$.

S. S. 15 de setembro de 1926.
- A. de Rezende Cost' - João
Henrique.

0 sr. Camillo Chaves apresenta
as seguintes

Emenda n 53
Accrescente-5e onde carrier:
Fica concedido a Casa do Misc-

ricordia de Uberabinha o auxilio
•de dez contos de réjo.
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O sr. Jodo Henrique - Trata-
Se, como bern diz o meu collega,
de uma obra de prophylaxia, do
uma obra de defesa social; e nós
devernos ter a coragem e a energia
precisas para realizal-a convert1-
entemente.

Nào será por meio de pecuenos
cstabelecimentos, oride o leproso
fica deshumanamente segregado
dos beneficios da vida do ho-
mom civilizado, que levaremos a
effeito uma tal realizacão, mas re- Iunindo os doentes em leprosarios,
modelos, que serão verdadeiras pe-
quenas cidades, corn sua vida pro-
pria, dispondo de todo o conforto
da civilizacão. Sómente assim at-
tingiremos a esse ideal de hygiene
e humanidade - que é ø conibate
ao rnal de Lazaro - sem, corntu-
do, augmentar a infelicidade dos
seus desgraçados portadores; -
e, si assim não o fizermos, confor-
me a opinião auctorizada dos
maiores hygienistas de nossa pa-
tria l dentro de 1100 annos, seremos,
intoirarnente, urn paiz de leprosos.

Por isso, Sr. presidento, eu Os-

pero que essa emenda, auctorizan-
do o governo a desponder ate a im-
portancia de 2 mil contos corn a
construccão do urn lepros:ario mo-
delo no municipio de Araguary,
terá, corno as dernais omendas quo
apresehto, a devida acceitaqão do
meus illustrados collegas de corn-
missão e do todos os srs. deputa-
dos, acabando-se, de uma vez, por
todas, corn esse mal entendido em
virtude do qual se pensa quo a
commissão do Orçarnonto e Con-
tas, tern como unico escopo impe-
dir systematicamente quo so gas.
tern os dinheiros publicos, quando
o quo é certo 6 quo a verdadeira
defosa do erario do Estado não
consisto nisso, mas em fazer corn
quo esses dinheiros sojam sompre
empregados na roalizacão do obras
productivas, das quaes resultern
beneficios ao mesmo Estado e a
sociedade. 	 -

(Muito bern! Muito bern!)
Vêm a Mesa, são lidas o estan-

do apoiadas polo nurnoro do assi-
gnaturas entrain em discussão

conjunctarnente corn o pro5ecto as
seguintes

Emenda n. 57
Ondo convier:
Fica o governo auctorizado a

despender ate a importancia do
2.000: 0 0 0$000 para a construcqão
de urn leprosario rnodelo, no muni-
cipio do Araguary.

Sala das sessbes, 14 de setem-
bro do 1926. - João Henriquo.-
Mario Mattos. - A. de Rezende
Costa. - Camillo Chaves.

Ernenda n. 58
Onde convior:
Ficam equiparados os ernolu-

nentos dos oscriviies do paz e of-
Nciaes do registro civil aos dos ta-
belliães nos casos- communs aos
lois officios, como 50mm: buscas,
ertidbes, rasas, diligencias, con-

clucçöos, citaqbes, averbacbes, ter-
mos 0 outrcs.

Sala das sessöes, 14 do sotem-
bro do 1926. - João ilenrique.
- Mario Mattos. - A. do Re-
zende Costa. - Camillo Chaves.
- Celso Machado.

Ernenda n. 59
Onde convier:
Fica elevado a 200$ 000 rnonsaes

o auxilio ao juiz do direito do Ube-
raba para aluguel do casa.

Sala das sessbes, 14 do setem-
bro do 1926. - João Honriquo.-
A. do Rezende Costa. - Camillo
Chavez.

Ernenda n. 60
Ondo convier:
Fica concedido ao Asylo da So-

ciedade do S. Vicente do Paulo de
Sacramento o auxilio do ........
2:0)0$000 annuaes.

Sala das sessbes, 14 do setom-
bro do 1926. - João Henrique.-
A. do Rezende Costa. - Camillo
Chives.

N. 61
Fica concedido ao Asylo da So-

ciodado do S. Vicente do Paulo,
do Uberaba, o auxilio de 2:000$000
annuaes.

Sala das sessbes, 14 de setein-
bro de 1926. - João Henrique.
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- A. de Rezende Costa. -Ca- oncontro eiivolvjdo nas suas pa-millo Chaves. 	 1Iavras e urn principio attontatorjo
não so de conhecidas regras dou-O SR. FRANCISCO LESSA: trinarias do direjto commercial,- Sr. prosidente, ao projocto fl. como, ainda mais, do normas con-93, ora em debate, offereço a so- 1 substanciadas em nosso direito po-

guinte omonda (lé) 	 sitivo.O art. 50 da lei a. 841, do 5 Fi-ocura-se croar o imposto dodo outubro do 1922, a quo so refe- transmjssão do propriedade immo-
ro a emenda, é o quo considerou as ye!, quo ira onerar a transferen-
acqbos do sociedades anonymas co- ct do acqöos, e polo calculo corn-
mo propriodade immovel, para os j plicado do quo dá noticia osto dis-
ffeitos do cobranca do imposto positivo, as acqbes sorão divididasdo transmissão do propriedade. 	 em quotas para quo uma quota re-Na occasião em quo votarnos es- presente a propriedade immovol

sa lei, quo é a lob do orcamento
I vortida no capital social o outrado exorcicio do 1923, uma vez an- 1 quota tenha outras reprosontaqbes;ctorizada so bovantou nesta Casa, reprosentara dinheiro, bens mo-

protostando contra o dispositivo do veis ou semovontes.artigo 5,0, 
o essa voz era a do dr. Fica, portanto, a accão da socio-

Gudesteu do Sá Fires, então do- dade anonyrna sendo urn titulo hy-
putado, e hoje illustro e honrado brido, em quo ao mosmo tempo
do. 	 niSocretario das Financas do Esta- en vojo qualidades do hens oveis

o attributos do hens imrnovejs.Satisfazendo os intuitos do men Ora, Sr. prosidente, é transpa-
collega, u Sr. Ledo do Faria, you I rente, porque consta do direitobr o artigo 5.°, da lei n. 841 escripto, quo a acqão do cornpanhja(16) 	

. 	 I ou sociedade anortyma, 6 consido."Art, 5,0 
Quando a transrnjssao rada born movel para todos os fins-inter-vivos, do toda ou parte do de direito.

propriedade ou immovol situado i. Em soguida, lou a Camara dos
no Estado so fizer sob a fórma do srs. Deputados o dispositivo do
transferencia do acqdes do socie- artigo 191, do Codigo Commercial
dade anonyma on do outra ospecie, assim redigido (16):
O calculo para 0 pagamento (10 	 "E' unicarnonte considerada
imposto devido sorá baseado no cantil a compra e venda do effei-
valor da parte do immovel repre- 1 tos movois ou somovontos ., para ossontado Per cada acqäo segundo rovender por grosso ou a retalho
o ultimo balanco publicado na so- na mesma espocie ou manufactuciedade." 	

. rados, ou para alugar o sen uso;
Contra somelhante disposiqao so comprehend ondose na classe dos

rnariifeztou, como já disse, o então prirnoiros a moeda rnotalljca e o
deputado Gudosteu Fires, quo pro- - papol mooda, titubos de fundos pu-nunciou bollissima allocucao. 	 blicos, acçdes do Companhia e pa-0 Sr. Martins Prates - Pa ii- peis de credito commerciaes, corn-cenqa? V - exc. conhece.. . 	 tanto quo as referidas transacqoeso Sr. Francisco Lessa -- Nós o comprador ou vendedor sojanão conhecomos nada. 0 quo en commerciante"
sei é quo a argumontaqao do dr 	 Lou, depois, o art. 271, do mes-Gudesteu Fires foj muito forte e rno Codigo, assim rodigido: (16)della you me waler para justiiicar 	 "0 contracto do penhor, poloa niinha omenda. qual o devedor ou urn terceiro porSr. presidento, eis o quo aqui elbo, ontrega ao crodor unia cou-djsse o ex-doputado Gudesteu Pb- sa rnovel, em soguranca e garan-res, contra a disposjcao do art. tia, do obrigacão commercial, so5.°, da lei n. 841: (16) 	 pode provar-se por oscripto assi-"Si me for permittjdo Sr. pre- gnado por quem recebe o penhor.sidente proceder a uma ligeira 	 Portanto, o nieu collega deanalyse deste preceito, o que en 1 Theophilo Ottoni para não ter pre-
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juizos corn essas transferencias
continuas, diarias, que se fazem Ia
no sen municinlo, procure i.nventar
outra tributacão e não venha corn
esse imposto de transmissão in-
t.er-vivOs ewe, per soy ate illegal,
foi combatido aaui pelo ex-deputa-
do o sr. Gudesteu Pires.

Tamanha iniquidade contém o
art. 5 1 . cuja sunnressão poco, da
lei n. 841. quo. ate hole, o seu dis-
positivo nan fol pocto em vigor.

o sr. Martins Prates Não
apoiado. Declaro a v. exc. quo
foi posto om execuçao.

o or. Francisco Lessa -- Mas
nan fol cobrado.

o sr. Martins Prates - Foi,
sim, nor despacho do secretarlo
Joo Luir Alves.

o sr. Francisco Lossa Quan-
do esta lei foi feita João Luiz Al-
yes já ern. ministro do Tnterior.
Sr. nresidente, de accordo corn as
considerooöes quo exoendi von en-
viar a Mesa a minha erneuda

Trata-se do Lima. niateria c.ujo
ossumpto estC exottado no traba-
Iho que acabo de 1ev. e, além disco,
do nina disposicão de lei quo n5.o
foi nosta em vigor.

Tim or. donutado - Trata-se do
urna disposicao de mi orçamenta-
via que no estC mais em vigor.

o rr. l'rancisco Lessa - Eta
men iniuito, r presidente, nan
anresenfar medido al gunia ao or-
carnento, mesmo pornue o substi-
tutivo accusa urna deficit, o quo
significo one é inufil toda e qual-
cuer coilaborocão da Casa na lei
de rneios do Estado.

o or. Francisco Tessa -- Não
o

Toda e qualquer ideia que par-
ta dos senhores depnados - seja
do urna estrada, i. a ponte, urn
servico util se esbarra deante da
rigidez da proposta de orçamento,
deante da feitura da id, sempre
do ante mao combinada.

E tanto isso é verdade é one
sempre vemos a commisão do Or-
camonto declarar que, apesar da
sua boa vontade, não pode acceitar

• a maioria das ernendas aqui apre-
sentadas, taT o horror do decresci-
mo das rendas publicas, taT o me-

dar superO

Luz: - Isso

sr. artins prates: - E' o
born sense mineirO.

0 sr. Francisco Lessa: - Ape-
zar de tudo isso, sr. Presidente,
come no orcamentO fol esquecido
urn auxilio ao Asylo de S. Vicen-
te de Paula do Guaxupé, venho
apresentar uma emenda pedindo
2:000000 Para elle.

São essas as consideracSes que
tinha a fazer.

(Mu'ito bern! Muito bern!)
Vêm a Mesa, são lidas, apoladas

e postas em discussãO conjuncta-
monte corn 0 proj ecto as seguin-
tes:

Emenda n. 62
Fica concedido o auxillo do

2:000$000 ao Asylo de S. Vicente
de Paulo, da cidade de Guaxupd.

Sala das sess5es, 17 ce setern-
bro de 1926. - Francisco Lessa.

Ensenda ii. 63
Flea revogado o art. 52, da lei

n. 841, de 5 de outubro de 1922.
Sala das sessöes, 17 de sotern-

bro de 1926. - Francisco Lessa.
0 sr. Annibal AssumpQdo apre-

senta as seguintes

Einenda.n. 64
A' Associacé.o do S. Vicente Ce

Paulo de Jacutinga, 2:000$000.
Sala das sessSes, 17 de setem-

bro de 1926. - Annibal Assum-
pção.

Emendcs n. 65
Fica augmentada para........

4:0008000 a subvencão a Casa de
Caridade de Paraisop oils.

Sala das sessSes, 17 de setern-
bro de 1926. - Annibal Assurn-
pcão.

Ernendcs n. 66

Fica augmentada para. .......
4:000000 a subvencão ao Hospi-
tal de Misericordia de Caldas.

Sala das sessöes, 17 de setem.
bro de 1926. - Annibal Assurn.
pcão.

Apoiadas, entram em discussão
conjunctamente corn o projecto.

O SR. MARTINS PRATES:
Sr. Presidente, tenho a honra de
passar as mãos do v. exc. e de
pedir a benevolencia da honrada
commissão de Orcamento e Con-
tas Para as duas seguintes omen-
das. unica que ouso apresentar ao
projecto n. 93, ora em discussão
(lê)

o Sr. Francisco Lessa: - V.
exc. devia primeiramente expor
cm que condiöes está esse hospi-
tal Para depois pedir o -auxiljo,

o sr. Martins Prates: - V.
exc. tenha naciencia; nada me
custa justificar as emenda.s que
mel acabo do icr, podendo fazel-o
em poucas palavras e corn a segu-
ranca do men testemunho que jul-
go ser de alguma valia.

Creio, sr. Presidente, quo seria
desnecessarjo essa justificaçao,
dado o objectivo dos dispositivos
das emendas, quo encerram provj-
dencias das mais justas. Todavia,
pare fazer tal iustificação, quan-
to a prirnejra dessas emendas, a
que estaboiece o auxilio de 5:0008,
pare o "Hospital Santa Rosalia",
do Theophilo Ottoni, basta accen-
tuar dois motives poderosissimos,
dignos, scm duvida, da atfenção
da illustrada cornmjssão de Finan-
gas e da Camara dos Deputados.
prirneiro, que o municiplo de Then-
nhilo Ottonj é mais populoso do
Estado,..

o Sr. Francisco Lessa: - Não
é rnais; foi dividjdo em tres.

o sr. Martins Prates: - Não
obstante essa trepastiçao a quo se
refere o iliustre collega, continua

l)soy 0 mais pouloso, e so esta con-
sideracão bastaria pare justificar
o auxiljo que era pieiteio, pois não
C justo, nem equitatjvo que se equi-
narem os auxiijos prestados peio
Estado C urn munjcjpjo como este,
de população hole calculada em
150 mu habitantes, aos do outros

corn populacäo iacomparavehnente
inferior.

0 sr. Francisco Lesscn: - A
menos quo seja elle o tutor dos ou-
tros municipios.

o sr. Martins Prates: - V.
exc. parece quo está apaixonado.
O aparte quo ihe del ha pouco,
quando discutia a revogação da
disposicão da lei quo creou o im-
posto sobre a transferencia do
acçöes do sociedades anonymas, não
teve o intuito de combater ou irn-
pugnar essa providencja. Apenas
podi urn esclarecimento, lembrando
urn case nue conheço, embora exce-
pcional. V. exc. não tern, pois ra-
zão Para tanta hostilidade.

Mas, continuando, sr. Presjden-
te, direi ainda em abono das emen-
clas, ouo a municinjo do Theophilo
Ottoni C dos rnais assolados por
ossa ondernias - paludismo, am-
kvlostomiase, lepra e outras a nue

se referirarn es illustros colic-
gas que me precederarn na tribu-
ne, e a grande malona dos doen-
tes atacados desses males, são tm-
tedos corn o maior desvelo e earl-
obe no hospital cue deseio benefi-
ciar corn a emenda apreseptada.

Acoresee. ainda, outra cireum-
senea diana do neditada atten-
r'ao dq cornmissão do Orearnonto:

o facto do se' o municiplo de
T5' eanhPo Otto p j limitronhe corn 0

de. Eahie, zone pauperrima,
donde nroeede grande numoro do
doent,-c, one Procuram o Hospital
cleouella edade, o cival ,jCmais Ihes
recusou sue assjsten&a. soccorren-
do-os com a mesma dodicação.

F' como hem se v, urn estaheIe-
cirnento em situacão excepelonal,
"io o colloca entre as maic diqnios
de p"oteceão. 5jpao o rnais digno
clo°' foorq do Estodo.

O s. Francis-n Lessa: - V.
no nOde fojsr cssn nornue

oao conhece os outros. Veto con-
trn a emeoda.

0 or. Martins Prates: -- V.
cxc. 'em liherdade de rotor como
enfender, emboma convencido da
nvocedenc;a das minhas pondera-
c5es.

do do orçarneflto não
vit.

0 sr. Ribeiro da
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roacs servicos, educando rnocas po-
bres, habilitando-as, rnorcê da ap-
plicacüo intelligente dos mais pro-
ficienteS methodos de ensino to-
chnicO, a ganhar honradamente os
meios de subsistencia. Ndo é pre-
Ciso repetir aqui os argumentos do-
monstrativos da convenioncia da
creacão e do estirnulo do ensino te-
chnico entre nós, conveniencia
brilhanternento focalizada pelo dr.
Francisco de Campos, digno So-
cretario do Interior em uma ma-
gistral oracão proferida sobre as-
sumpto do tao magna importancia.

E' de tanta relevancia o ensino
technico que no Congresso Nacio-
nod so cogita de tornal-o obrigato-
rio em todos Os curses secundarios.

Finalmente, sr. Presidento, tra-
tarei da quarta emenda, assirn re-
digida: (lê)

Refere-se ao Collegio Bello Ho-
rizonte, fundado e dirigido nesta
Capital por urn pedagogo distintis-
sirno, quo já exerceu, corn desusa-
da compotencia, o rnagistorio pu-
blico como professor primanio, ern-
penhando depois sua actividade
corno inspector regional e prestan-
do sempre ao Estado os mais pre-
ciosos servicos.

Como vêrn v. exc. e a Camara,
sr. Presidente, é muito pouco o
quo peco em relacão a importan-
cia a despender-se, mas é muito
pelo grande beneficio do que puder
resultar as subvencOes pedidas,
pelo quo conto corn a bonevolencia
dos rneus distinctos collogas.

(Muito bern! Muito bern!)
Vêm a Mesa as soguintes

Ernenda n. 69
PIca o governo auctorizado a

mandar instaflar o terrno de An-
tonio Dias, comarca do Itabira,
abnindo para isso o necossanlo
credito.

Sala das sossOes, 17 de setern-
bro do 1926. - Euzebio do Britto.

Ernenda n. 70
A' Escola Profissional Fernini

na, da Capital, 10:000000.

Sala das sessOes, 17 de seteni-.
bro do 1926. j- Euzebio de Bnitto.

Ernenda n. 71
Ao Hostdtai do Sagrado Cora-

ção do Jesus da Lagoa, em Ita-
bira, 2:000000.

Sala das sessOés, 17 do setem-
bro do 1926. - Euzebio de Bnitto.

Ernendcs ii. 72
Auxilio ao Collegio Bello Hori-

zonte, da Capital, 5:000$000.
Sala das sessOos, 17 de setem-

bro do 1926. - Euzebio de Britto.
Apoiadas, são postas ern discus-

são conjunctarnente corn o proje-
cto.

o sr. Ledo de Faria pela corn-
missão do Orcaniento, offerece o
seguinte: 	 -

Requerimento
A cornrnissão do Orçamento e

Contas requer seja adiada per 24
horas, a discussão do projecto n.
93.

Sala das sossOes, 14 de setem-
bro do 1926. - Ledo do Faria.-
João Hennique. - Ribeiro da Luz.
—Mario Mattos.

Lido e posto em discussão é o
requenirnento approvado, pelo quo
é adiada, por 24 horas, a 2." dis-
cussão do projecto n. 93.
3. cliscussão do pro jecto ii. 103

Finalrnente, é lido e posto em
3.' discussão o projocto n. 103,
equiparando os vencimentos do
preparador dos laboratories de
Physica e Chimica, da Escola Nor-
mal Modelo da Capital aos do fun-
ccionario de egual categonia do
Externato do Gymnasio Mineiro e
contendo outras providencias.

0 sr. Celso Machado apresent
a seguinto:

Einenda
Accrescente-se in-f ine do art.

8.° do projocto n. 103, o seguinte:
e abrindo o nocossanio credito pa-
ra esse firn."

Sala das sessöes, 15 de setem-
bro de 1926. - Celso Machado.-
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quo torna difficeis as dilIgenciaS,
e portanto, quasi impossivel a boa
distribuicão da justica.

A segunda emenda é assim con-
cebida: (lê)

Trata-se de urna intitUic5-')
creada e mantida em S. Jose da
Lagoa, Itabira, pela AssociacC
das Damas do CoracO-o de Jesus.
Está legalizada, já é pessoa Jurl-
dica e, por consegUirite, digna de
ser incluida entre aquellaS, da sua
natureza, que o Estado auxilia.
Tern prestado os rnelhoreS servicOS,
tratando do rnuitoS doentes pobres,
embora para tal se envidern esf or-
ços no sentido de afastar difficul-
dades quasi insuperaVeis, dentre as
quaes prepondera a carencia do re-
cursos para a subsistencia da in-
stituicdo. Agora, que o esciareci-
do estadista quo dingo o Estado
tanto desvello tern patenteado pela
meihoria das condicOes de seguran-
ça e da saude dos nossos concida-
d9os, a ponto do crear urn depar-
tamento adrninistratiVo exclusiva-

Auxilio a Unio Operaria Be- I rnente destinado a prover a essas
neficente "Deus, Unido e Traba- duas prementes necessidades so-
Iho", de Theophilo Ottoni, para a ciaes - a Secretaria da Seguran-
constrUCcCo do predio destinado a ca e da Assistencia Publica—, con-
séde da Associacao, 5:0000000 	 fiando-a a clarividencia de urn es-

Sala das sessOes, 17 do setern- pinto de escól que é o exmo. dr.
bro de 1926. - Martins Prates. Bias Fortes,—não é demais quo

Ernendct n. 68
Ao Hospital "Santa Rosalia",

de Theophilo Ottoni, auxilio para
construccaO de uma sala de ope-
raçbes, 5:000$000.

Sala das sessOes, 17 de setern-
bro do 1926. - Martins Prates. Manda ella que se conceda o au-

0 SR. EUZEBTO DE BRITTO: xilio de 10:0009000 a Escola Pro-
Sr. Presidento, tenho a honra fissional Feminina, desta Capital.

de apresentar a consideracãO dos Estou convencido de que säo intei-
meus collegas desta Casa quatno rarnente dispensaveiS, sr. Presi-
emendas ao projecto orcamentariO, dente, quaesquer consideracOeS
das quaes passe a expôr a justifi- tendentes a sa atar a justica do
caç.o. 	

dispositivo contido nessa emenda,

Diz a prirneira: (lê) 	
poruant0 é sabiarnente conhecido
da Camara dos srs. Deputados o

Para mostrar a sua - razão de excellente renomo do instituto que
ser, lembrarei aponas que a séde procuro favorecor pela concossão
do termo de Antonio Dias dista da do auxilio referido na emenda. B'
séde da respectiva cornarca 66 ki- esse urn, estabelecimento, fundado
lometros, e do seu extrerno, 120, 0 ha sete annos, que tern prestado

A öutra emenda, sr. Pêsidente,
concede urn auxilio de 5:000$000 a
União Operaria de Theophilo Ot-
toni, para a construccão do edif 1-
cio destinado a sua séde social.

Justificando esse pedido de au-
xilio direi apenas que näo se tra-
ta de urna associacão de classe que
so preoccupe exciusivamente corn
as falazes reivindicacöes sociaes;
é urna aggremiacão honesta, de le-
gitirna benernerencia e de legitima
efficiencia na realizacão de nobres
e altos objectives de beneficencia,
que vem prestando reaes e extraor-
dinarios servicos a classes opera-
na de minha terra.

Estd tarnbem, como ye a Cama-
ra dos DeputadOs, em condicöes de
rnerecer o auxilio do poder publico.

(Muito bern! Muito bern!)
Vêm a Mesa, seo lidas, apoiadas

ë postas em discussäo conjuncta-
mente corn 0 proj ecto as seguintes:

Emencla ?i. 67
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Duque do Mesquita. - Rubens
Campos.

Estando apoiada pelo numerO
de assignaturas, entra em discus-
sao conjunctamente corn 0 proj e-
cto -

Encerrada a discussão sem de-
bate são approvados projecto e
emenda. - A' commissão de Re-
dacção.

Urgencia
0 sr. Ignacio Murta (pela or-

dem) obtendo urgencia, apresenta
e requer, sendo concedida, a dis-
cussäo immediata do seguinte:

Redacçdo final do projecto n. 103

(90 logislatura)
A commissão de Redacção a quo

foi presente o projecto n. 103, já
approvado em 3.' discussão, corn
uma emenda, é do parecer que ao
mesmo seja dada a seguinte reda-
cc.äo final:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:
1. 8--4Qucv

Art. 1.° Ficam equiparados os
vencirnentos da preparadora dos
Laboratorios do Physica e Chimi-
ca e Historia Natural da Escola
Normal Modelo da Capital aos do
funccionario de egual categoria do
Externato do Gymnasio Mineiro.

Art. 2. 1 Ficarn tambem equipa-
rados os vencirnentos do professor
de desenho e da prof essora do edu-
cação physica da Escola Normal
Modelo da Capital aos dos profes-
sores de sciencias da mesma Es-
cola.

Art. 30 Fica o governo aucto-
rizado a despender ate a quantia
de 1.000:000$00 0 para a constru-
ccão do palacio da Secretaria da
Seguranca e Assistencia Publica
no terreno disponivel ao lado da
Secretaria da Agricultura, fican-
do tambem auctorizado a vender
em hasta publica Os predios onde
funccionam actualmente aquella
Secretaria e o Commando Geral
da Forca Publica, abrindo para
isso o necessario credito.

Art. 4•0 Applicarn-se a Facul-
dade de Pharmacia e Odontologia
do Itajubá, as disposicdes do art.
24, da lei n. 657, do 11 de setem-
bro do 1915, e do art. 8 . 0 da lei
n. 919, de 4 do setembro de 1926.

Art. 5.° Nas ausencias e nos
impedimentos, o director da Recei-
to será substituido polo sub-dire-
ctor da extincta Directoria da Re-
ceita, emquanto aquelle cargo não
se vagar, não Ihe cabendo, porém,
a obrigacão de chefiar secção al-
guma.

Paragrapho unico. Na faltd ou
ausoncia do sub-director, será o
director substituido pelo chefe de
secção que for designado polo Se-
cretario das Financas.

Art. 6.° Revogam-se as disposi-
cOes em contrario.

Sala das commissOos, 15 do se-
tembro de 1926. - Ignacio Mur-
to. - W. Pires Ferreira. - Ade-
ho Maciel.

Lida o posta em discussão 0 oem
debate approvada a referida re-
daçäo quo vae ser remettida ao
Senado.

Nada mais havendo que tratar o
sr. Presidente convoca para hoje
as 19 horas, uma sessão nocturna,
dando para ella a seguinte:

ORDEM DOS TRABALHOS

Primeira porte
Ate as 20 horas:
Loitura e approvacão da acta.
Expediente.
Apresentacão de pareceres de

cornmissOoS.
Apresentacão do projectos, re-

quorimentos, indicacOes, interpel-
laçOos e moçOos.

Discussäo do requerimentos, in-
dicaçOos, interpellacOes e mocOes.

Approvacão do rodaccOes finaes.

Segundo porte
Ate as 22 horas:
2 . 0 discussão do projecto n. 12,

do Senado, auctorizando o paga-
mento de vencimentos a guardas
civis que estiverem em servico mi-
litar obrigatorio.

SIJMMARIO: - I.a parte. -
Chamada. - Acta, -- Expedi-
ente. - Apresentacao de pare-
ceres. - Discussão do emendas
do Senado. - 2.0 parte. - 2.0
discussOo do projecto n. 12, do 	 Addite-se ondo convier:Senado. - 2.0 do de n. 84. -- 	 Art... A sdde do districto deEmendas. 	 Discurso do sr. Japore, do municipio do Manga,Martins Prates. - 30 

discus- fica rtansforjda do povoado do S.são do projecto n. 100. —Emeri- Caetano para o de Inhauma.
da. - Ordem do, dia.

Paco do Sonado do Estado do&'s 19 horas, feita a chamada, Minas Geraes, em Bello Horizon-acham-se presentes Os srs. Enéas te,aos 15 de sotembro de 1926.Camera, Euler Coelho, Camillo - 0 presidente, Francisco Riboj -Chaves, Duque do Mesquita, Go- ro do Oliveira. - 0 1.0 socretames Pereira, Euzoblo de I3ritto, rio, Olympio Mourao. -- 0 2.°
Adoipho Vianna, Ignacio Barroso, secrotario, João Jacques 

Montan-Celso Machado, Flavio dos Santos, don.
lgnacio Murta, Paulo Menicuccj,
Mario Mattos, Pedro Laborne, 	 Projecto do quo fala a emenda:Alonso Marques, José Christiano,
Rubons Campos, Jodo Boraldo, Projecto n. 23, da Camara, de 1923Francisco Lessa, Aristides Coim- 	

legislatura)bra, Ledo de Faria, Lauro do Al- (9--1
meida, Bernardino Vieira, Anni- 	 0Congresso Legislatjvo do Es-bal Assumpcao, Martins Prates, tado de Minas Geraes, 

decreta:Adelio Macid, Ribeiro da Luz,
Mello Franco, JoOo Henrique e Art. 1.° Os districtos do Mu-
Edetherto Lellis, faltando corn cambo o JacarO, do municipjo de
causa participada o Sr. Agenor Januaria; de Borda do Rio, mu-
Canedo, o, oem ella, os mais Se- nicipjo de Inconfidencia de Tapi-nhores. 	 ry, municipio do Paraisopolis; deAbre-so a sessão. 	 Pirrca, municipjo do Jequiry e

Lida a acta da antecedente, e do Itinguy, municiplo de Arassua-
a mesma scm debate approvada 	 hy, passarn a denomjnarse succes-

sivamonte: Levinopolis, Itacas-am-
o Segujnte:

0 Sr. 1 o Secretario aprosenta by, Ibiahy, Capivary, Piscamba o
Santa Rita do Arassuahy.

Art. 2.0 0 municjpio de Indayá
voltai-á a antiga denominacao de
Dores do Indayá.

Art. 30 Revogam-se as disposi-
cOes em COntrarjo.

2.' discussão do projecto n. 94,
sobre construcção de urna estrada
do automoveis de Rio Branco a Vi-
cosa.

30 discussão do projecto n. 100
instituindo uma dotaçao annual a
Academia Mineira de Letras.

Levanta-se a sessão.

3. SESSAO EXTRAORDINA
RIA (NOCTIJRNA), AOS 15
DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do Sr. Enéas Camera

projectos no. 23 e 102, iniciados
nesta Camaro. - Imps-imam-se as
emendas.

Emendas as quaes so refere 0
Officio supra:

Emendas offerecidas e approva-
das pelo Senado ao projecto n.
25, da Camara, de 1923

(9.0 legislatura)

N. 1
Ao art. 1.°, accrescentese:

.0 districto do Felipe dos
Santos, lo municiplo de Ouro Pre-
to, passa a denominarse Lobo Lei-
te.

N. 2

EXPEDIENTE
Off icios

Do sr. 1.0 Secretarjo do Sena-
do, devolvendo, corn emendas, Os
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Enu7ndas off erecidas e approva-
das pelo Senado ao pro jecto n.
102, da Camara

(90 legislatura)

N.1
Accrescente-se onde convier:
Art... Fica o governo egual-

mente auctorizado a remodelar a
sociedade 'Previdencia dos Servi-
dores do Estado", rever os seas es-
tatutos e dar nova organizacão aos
seus servicos, expedindo Para esse
fim novo regulamento.

N. 2
Art... Nos feitos regulados por

lei federal e processados pela jus-
tica do Estado, será exigido o sel-
lo estadual.

Paco do Senado do Estado de
Minas Geraes, em Bello Horizon-
te, aos 15 de setembro de 1926.
- 0 presidente, Francisco Ribei-
ro do Oliveira. - 0 1.' secreta-
rio, Olympio Mourão. - 0 2.° se-
cretario, João Jacques Montan-
don.

Projecto de quo fala a emenda:

Pro jecto n. 102, da Camara

(9a legislatura)
o Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes, decreta:
Art. 1 . 0 Fica o governo auctori-

zado a reformar o regulamento da
iiscalizacão das rendas do Esta-

do, podendo augmentar numero
de fiscaes necessarioS ao respecti
vo servicO.

Art. 2.1 Revogani-se as disposi
çöes em contrario.

o sr. Ledo do Faria, obtendo
palavra, pede, sendo approvado
quo sejam discutidas e votadas n
presente sessão as emendas remet
tidas pelo Senado. - Ficam sobr
a mesa para ordem dos trabaihos.

Apresentacdo do pareceres da
convmissOeS

o sr. Ribeiro dcc Luz pela d
Orcaniento apresenta a seguinte
Pctrecer pare 2. 0 discussão, sabre

projecto n. 106
(90 legislatura)

A cornmissäo do Orcamento e
ontas a que foi presente o pro-

jecto n. 106, já approvado em 1.0
iiscussão, é de parecer que seja o

esmo submettido a 2 . 0 e appro-
ado.
Sala das commiss6es, 15 de se-

Lembro de 1926. —Ribeiro da Luz.
- Mario Mattes. - Ledo do Fa-
cia. - A' imprirnir-se.

0 Sr. Mario Mattos, pela mes-
ma commissãO ,apresenta 0 se-
guinte:

Parecer pare 2.' discussão sobre o
pro jecto n. 92

(91 legislatura)
A commissão de Orçamento e

Contas, a quo foi presente o proje-
cto Ti. 92, - é de parecer que 0
mesmo seja approvado em 2.' dis-
cussao.

Sala dos commissöes, 15 de se-
tembro de 1926. _Mario Mattos.
- Ledo do Faria. - Ribeiro da
Luz. - A' imprimir-se.

0 sr. Lauro do Almeidcv, pela
commissao de clamaras Munici-
paes apresenta o seguinte:

Parecer Para 2 . 0 discussão sobre o
projecto n. 98

(9.0 legislatura)
A comrnissão de Camaras Mu-

nicipaes, a que foi presente o pro-
jecto n. 98, já approvado em 1."
discussão, é de parecer que seja o
mesmo submettido a 2.0 e appro-
vs do.

Sala das commissdes, 15 de se-
tembro de 1926. - Lauro de Al-
meida, relator. - V. A. de Mel-
lo Franco. - A' imprimir-se.

Não ha projectos, indicacöes, ö
rnoçbes a serem apresentadas.
Diseussão de en.enclas do Senado

Na forma do deliberado pela
Camara, são lidas, postas em dis-
cussão e sem debate approvadas as
ernendas ns. 1 e 2, do Senado ad

pojecto n. 10, da Camara e que
constam do expediente do hoje.

A seguir são lidas e postas
egualrnente em discussão, sendo
scm debate approvadas as omen-
das ns. 1 e 2, do Senado ao pro-
jecto n. 23, quo constam do expe-
diente de hoje. - A comrnissão de
Redaccão.

2. PARTE DA ORDEM DO DIA

2.' discussdo do projecto n. 12,
do Senado

Lido e submettido a 2.' discus-
silo, em globo, a requerirnento do
sr. Ignacio Murta, é sem debate
approvado o projecto n. 12, do
Senado, de 1925, sobre pagamento
a guardas civis, quo serviram no
Exercito, que volta a commissão
do Orçamento.
2 . 0 discussdo do projecto n. 94

A seguir é submettido a 2.0 dis-
cussdo, em globo, o projecto 11. 94,
sobre estmada do autornov,eis de
Rio Bronco a Viçosa, a roqueri-
mento do Sr. Ignacio lvcurta.

o Sr. Mario Mattos apresonta
a seguinte

Ernendan. 1
.Accrescente-so onde convier:
Art. Fica creado o logar de

bibliothecario do Tribunal do Rela-
cão. 	 St.,

Sala das sess5es, 15 do setembro
do 1926. - Mario Mattos. - Ri-
beiro do Luz. --- Laura de Alrnei-
da. - Ledo de Faria.

Estando apoiada pelo numero do
assignaturas, entra em discussdo
conjunctarnente corn o projecto.

o Sr. Calm Machado offerece a
seguints

Emenda n. 2

O instructor militar do Institu-
to "João Pinheiro" terd gratifica-
cão egual a do instructor do Gy-
nmasio Mineiro,

Sala das sessöes, 15 do setembro
de 1926. - Celso Machado. -
Rubens Campos. - Martins Pro..
tes.

A. c.-43

Estando apoiada pelo riumero do
ass;ignaturas, entra em discussão
conjunctamente corn o projecto.

0 Sr. Laura do Almeida apresen-
ta a seguinte:

Emenda n. 3

-

Accrescente-se onde convier:
Art. . . Em coda coilectoria do

Estado haverá urn livro especial
Para inscripcão dos devedores cia
imposto territorial.

§ 1.0 Desto livro sorão extra-
hidas as certiddes Para a cobran-
ça executiva das dividas activa a
do oxercicio referentes áquelle mi-
posto.

2.° Os collectoros terão attri-
huiqöes Para extrahir certidöes a
que se refere a paragrapho ante-
rior.

Sala das sessöes, 15 do seternbro
de 1926. - Lauro de Almeida.

Apoiada, e posta em discussão
conjunctamente corn a projecto.

0 SR. MARTINS PRATES:
Sr. presidente, tenho a honra do
apresentar ao projecto ora em de-
bate as seguintes emendas (ld)

Quanto a prirneira dessas emon-
dos, julgo de ineu dover dam a
Casa uma ligoira oxpiicação, Para
justifical-a.

Essa ornenda visa corrigir uma
disposiçao draconiana da lei a.
873, do 23 de setembro do 1924,
cujo artigo 2.° estabeleco: "Ne-
nhuma restituiçao de impostos,
multas, caucöes on qualquer con-
tribuiçdo, feitas mediante conhoci-
mento, sera concodida scm a exhi-
bicão deste.

Infere-se dessa disposição quo
as rostituiçdes de impostos, as
caucdes e outs-as restituiçdos so
poderão scm feitas ou auctorizadas
polo Poder Exocutivo, modiante a
apreedntacão do conhecimento ori-
ginal, prohbindo qualquer outro
rneio do prova permittido em di-
roito. Trata-se coma so vO, do urn
dispositivo que contravom a pro-
scripçho do Codigo Civil que con-
fore o mosmo valor probante as
certidOes extrahidas do documen,
to original.
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IDe forma que, sr. presidente, a
disposicãO a que me refiro, do art.
2.°, da lei a. 873, do 1924, não
pode subsistir porque contraria
preceito do Codigo Civil, e é para
acabar corn essa divergericia que
entendi de apresentar a emenda
que, certamente, terá a approvacão
da Camara dos srs. Deputados.
(Muito bern! Muito bern!)

Vêrn a Mesa, são lidas e estando
apoiadas pelo numero de assigna-
turas, entrarn em discussão con-
junctamente corn o projeeto as se-
guintes:

Ernenda n. 4
Onde convier:
Art... A restituicão de impos-

tos, multas, caucöes on qualquer
contribuitcãO feita mediante co-
nhecimento, so será feita a vista
do proprio conhecimentO ou de do-
cumento que faca prova plena no
termos do Codigo Civil.

Sala das sessOes da Camara, 15
de setembro, de 1926. - Martins
Prates. - Annibal As sumpcãO.
- Celso Machado.

Ernenda n. 5
Onde convier:
Art... Os inspectores e fiscaes

de renda terão attribuicãO para
representar a Fazenda Estadual
nos executiVOS fiscaes e inventa-
rios, podendo promoVel-Os e seguir
todos os seus termos.

Sala das sessOes, 15 de setembro
de 1926. - Martins Prates. -
Annibal AssumpcãO. - Celso Ma-
chado.

o sr. Euzebio de Britto apresen-
ta a seguinte

Einenda n. 6
Fica extensiVo ao director da

Imprensa Official o dispositiVO do
art. 4, da lei n. 427, de 29 dc
agosto de 1906.

Sala das sessSes, 15 de setem
bro de 1926. - Euzebio de Brit
to.

Lida e apoiada, é posta em dis
cusSãO conjunctamente corn 0 pro
j ecto.

0 sr. Francisco Lessa offerec
a seguinte

Ernenda n. 1

Finalmente, é lido o submettido
a 36' discussão o projecto n. 100,
sobre dotacão annual a Academia
Mineira de Letras.

o sr. João Beraldo manda a
Mesa a seguinte:

Einenda ao projecto W. 100
ModifiqUe-se o art. 40 do so-

guinte modo:
Art. 40 Fica o governo aucto-

rizado a, quando julgar convoni-
ente, fazer reverter a actividade
os juizes de direito, actualmente,
avulsos, designandO-ihes qualquer
comarca de entrancia egual a da-
quellas quo tenharn sido por dies
occupadas.

Sala das seSsöes, 15 de seteni-
bro do 1926; - João Beraldo. -
Duque do Mesquita.

Lida e apoiada, é posta em dis-
cussão conjunctamente corn 0 pro-
j ecto.

Encerrada a discussão são ap-
provados o projecto e a emenda.
- A' commissão do Redaccão.

Nada mais havendo que tratar
o sr. presidente dá para amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
Primeira parte

Ate 1 hora da tarde:
Leitura e approvacão da acta.
Expediente.

Ate 2 horas da tarde:
Apresentacão de pareceres do

commissOes.
Apresentacão de projectos, re-

querimentos, indicacOes, interpel-
lacOos e rnocOes.

Discussão e requerimentos, mdi-
cacOes, interpellaçOos e mocOes.

Approvação de redacçoes finaes.

Seguncla parte
Ate 4 horas da tarde:

Contiuuação da 2.' discussão do
projecto n. 93, sobre orçamento,
corn as 72 ernendas a elle offereci-
das.

Levanta-se a sessão.

30.' SESSAO ORDINARIA, AOS
16 DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do sr. Enéas Camera

STJMMARIO: - 1." parte. -
Chamada. - Acta. - Expo-
diente. Discursos dos srs. Vi-
viano Caldas e Odilon Braga.
- Apresentaçao do pareecres
do commissöes. - RedacçOes fi-
naos. - 2. a parte. - Continua-
cão da 2.0 discussão do projecto-
cto n. 93. - Adiamento. —Or-
dem do dia
Ao rneio dia, feita a chamada,

acharn-se prosentes os srs. EnOas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Claudomiro Ferreira, Ar-
gemiro do Rezende, Duque do Mes-
quita, Olyntho Martins, Goines
Pereira, Euzebio do Britto, Adol-
pho Vianna, Ignacio Barroso, Cel-
so Machado, Miguel Baptista,
Flavio dos Santos, Viviano Cal-
das, Odilon Braga, Ignacio Mur-
ta, Paulo Menicucci, Mario Mat-
tos, Pedro Laborne, Cordovjl Pin-
to Coelho, Agenor Alves, Edeiher-
to Louis, Alonso Marques, Rubens
Campos, João Beraldo, Francisco
Lessa, Aristides Coimbra, Eurico

Dutra, Ledo de Faria, João lien-
rique, Lauro de Alineida, Annibal
Assumpção, Martins Prates, Ado-
ho Mache!, Ribeiro da Luz e José
Christiano, faltando corn causa
participada o sr. Agenor Canedo
e, scm ella, os mais senhores.

Abro-se a sessão.
Lida a acta da antecedeiste, é a

mesma som debate approvada.

EXPEDIENTE
Não ha materia sobre a mesa

Transcripçdo nos Annaes

O SR. VIVIANO CALDAS: -
Sr. Presidente, dentro do sessen-
ta dias s. exc., o sr. dr. Arthur
Bernardes deixará o olevado car-
go do Presidente da Republica;
dentro do sessenta dias Minas, or-
guihosa, recebera em son seio o fi-
Iho illustre que, coberto de ben-
çãos do Brasil inteiro, volvera ao
seu lar feliz (muito bern!) E' men
intuito, pois, exorar da Camara
dos srs. Deputados mais uma es-
pecial hornonagem a s. one.

O dr. Arthur Bernardes que.
na phase do illustre estadista que
era dingo os destinos de Minas,
se revolou urn super-homem na al-
to magistratura do paiz, proferiu
por occasião da inauguração da
Escola Superior do Agricultura e
lieterinaria, na cidade de Vicosa,
urn discurso fulgurante, quo born
morece quo fique archivado nos
Annaes do Parlamento Mineiro
(apoiados geraes)

E é a insercão dosse dircurso
nos Annaes de nossos trabaihos,
quo eu venho pedir a v. one., sr.
Presidonte, depois de ser ouvida a
respeito a Camara dos srs. De-
putados (muito bern!)

Ahi, nessa fulgurante oração,
t.ransluz o elevado perfil moral do
grande brasileiro e nOs vemos ahi
estereotypada, corn urn brilho me-
gualavel, a obra do major Presj-
dente que tern tide a Republica
(apoiados geraes)

0 Sr. Paulo Men'jcuccj: - Sub-
stractum moral da nossa naciona-
lidade.

Ao art. 1 . 0 . Redij a-se da se-
uinte mafleira:
Art. 1 . 0 Fica o Poder ExecutiVO

uctorizado a mandar constrUir,
inda neste anno, as seguintes es-
radas de automOveiS

a) de Rio Branco a Vicosa, pas-
ando pela séde 1o. districto de
. José do BarrosO, seguimeritO

iatural da estrada de Juis de
óra a Rio Branco;
b) de GuaxUPé a Jacuhy.

Sala das sessOes, 15 de setem-
bro de 1926. - Francisco Lessa.
V. A. de Mello Franco.

Lida e apolada, é posta em dis-
cussão conjunctamente corn o pro-
ecto.

Encerrada a discussão, sem mais
debate, são approvados o projecto
e emendas quo voltam a cornrnis-
são de Obras Publicas.

discusio do pro jecto n. 100
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O sr. Viviano Caldas: - E' urn
preito de justica que prestarnos ao
nosso co-estaduano, ao nosso ii-
lustre compatriciO.

o sr. Adoipho Vianna: - E, ao
inesmo tempo, urn conforto moral
dquelle que tanto se tern sacrifica-
do pela nossa nacionalidade.

o sr. Viviano Ccildas: - Fe-
clindo a iuserção dessa bolla peca
oratoria nos Annacs deste rarno
do Poder Legislative, eu deploro
que voz inais auctorizada do que a
rniinha (não apoiaclos geraes), corn
urn fulgor muito commum no nos-
so meio, não viesse cumprir esse
dever que, estou certo, é muito
care a todos nós (mwito bern!)

Era o que tinha a dizer; são es-
tao as consideracbes corn quo jus-
tifico e faco preceder o pedido que

cabo de formular.
(Muito bent! Muito bern!)
Discurso a quo se refere o era-

der.
'O Presidente da Republica inctu-

gurcc urncb escola em Vicosa. -
0 discurso de sua exc.
"Senhores: Grande e o rneu con-

tentamento, revendo, depois do tao
prolongada ausencia, o meu Esta-
do natal, essa grande e formosa
terra de Minas Geraes, a quo me
ligarn tantas lembrancas caras.

Para ella tenho sempre voltado
cs olhos e o pensamento, procuran-
do não perder para corn os meus
cjueridos conterraneos esse senti-
mento qua me vem confortando
nas vicissitudes da vida publica.

Aqui passei o melhor tempo da
minha infancia e mocidade; aqui
constitui o meu lar, que Dens
abençoou; aqui, se me formou o
caracter aos severos exemplos de
meu pae; aqui amadureceu meu
espirito na liccão dos conductores
da nacionalidade, dos nossos gran-
des homens, no estudo, na medita-
cão e contemplação das-coisas al-
tas e bellas; aqui, nesta linda ci-
dade de Vicosa, me coube a honra
do presidir o municipio, dignidade
das mais significativas pela con-

fianca doe que nos conhecem de
perto, vivendo em communhao
num pequeno meio a que nada cc-
capa e, em especial, revela 0 regi-
men quo tern per base a autono-
mia municipal.

Daqul parti para os cargos quo
me tern side confiados na legisla-
tura, na administracãO o aqui me
vieram buscar para o governo de
Minus, donde tive quo sahir para o
governe da Republica, posicbes qua
eu tenho recebido corn desvaneci-
mento, mas sern vaidade, come im-
posicbes ao men patriotismo e ao
meio do ser util e servir a nossa
Patria.

Quem ihe observa on considera
apenaS 0 aspeito exterior, suppbo
o goso nos pestes do governo,
quando são na realidade do major
sacrificio.

Nelles são mais numereses os
soffrirneflteS do quo os prazeres.

Pezadas as responsabilidades
continuas e os rudes trabalhos, ao
homem do censciencia não póde
ser offerecida provacãe major do
quo a magistratura suprema.

Nãq a pddo exercer conveniente-
mente, nem dove acceital-a, quein
so se sinta attrahido pelas honra-
vine.

Bern poucas coisas existem em
confronto corn as fadigas sem con-
ta quo a presidencia impbern as
apprehensbes de toda a sorte quo
ahi salteiam o homem do coração,
do caracter, o patriota quo tenha a
preeccupacão de bern cumprir e
seu dever, servindo efficazrnonto
sea paiz.

As attribuicbes do Presidente,
hem definidas na Constituição, são
já ahi bastanto extensas e vêm na
pratica ampliando cern o desenvol-
vimento da Nacão.

Tudo ou quasi tude vae ao pre-
sidente e cabe-lhe resolver, orion-
tando o dirigindo na mais larga in-
tervenção em tedo o mecanismo
administrative, além do Iigacão quo
não é possivel deixar do manter
coin o Congresso, para soluçao do
problemas e casos que a cada ma-
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monte occerrem, soluçbes quo ndo Ello deve agir corn justica, mas
pódem surgir, senão da uniformi- os governados Iho devem obedien-
dude do vistas e collaboracao dos cia.
deja poderes, 	 Essa torn side minha inspiracãe

Não póde caber a urn cidadão o minha norma no combate a do-
henra major, mas egualmento a sordem.
iienhum so pódo impbr major e 	 Scm disciplina o acatamento as
mais pesada tarefa, sacrificjo leis, aes poderes censtituidos e aos
major, so supportavel em bern da seus representantes, sessebrarja a
Nacão a quo tudo devemos, dos erganização social. Não póde sub-
nessos meihores esforços, da nossa sistjr a liberdade para am periodo
dedicação de todos os dias, todo 0 excepcionai como o que atravessa-nesso trabaiho, a nossa fortuna, e mos.
a nossa propria vida. 	

As medidas excepcienaos so im-
Foi corn esse pensamento quo punham, nao para opprimir, masacceitei a presidencia e corn ella a para fazer respoitar as leis, demi-

tenho exercide, corn 0 apoie quo iar os movirnentes sediciosos, re-nãe me tern faltado, corn a solida-
riedade dos meus cencidadaoa, dos primir e punir es attentados, pre-

venir 	 evitar Outres poSsiveis.incus patricies mineires, do peve
brasilejro em geral. 	 Sern disciplina o organização do

Confortou-me, sempre, a certeza todas as forcas seciaes dentro da
do quo o povo confiava na since- ordern, as sociedades so dissolvem.
ridado e roctidão dos ineus desi- A liberdade é incompatl yci corn
gnios. a desordem.I

Scm essa confiança, tor-me-in 	 A pretexto do demecracia e liber-
faltado o amparo moral indispe 	 dade, no poderiamos censentir
savel ao dosornpenho serono o pro_ quo o paiz tombasse na anarchia,
voitoso do tao lnrgas funccbes. 	 precursera sempre do despotisme

Offerecendo o maior obstaculo d e do males poeros.
des ordem, combatendo, corn os o fortalecimento do principle da
mews o normas lognes, os movi- auctoridade é cada vez mais feces-
mentos subversives quo nos infeli- sario, para o equilibrie das forcas
citararn, nao supprimi ou annu1ii sociaes e ex pansão pacifica do Es-
as liberdados publicas, ao contrario, tade.
censeguindo manter a auctoridade Roagindo contra a desordem, o
constituida corn a di gnidade do sua governo cumpre apenas urn dovermagistratura, em quo reside a ga- I elemontar.
rantia do tedos, rosguardej esta II-. 	 Elle não é, do nenhurn modo urnberdado assegurada polas leis. 	 instrumento do violoncia. Ao con-

Ellas desappareceriarn fatal- trarie, a violencia o o arbitrbo re-
monte na veragem em quo corn a sidern justamente nas revoltas, nos
aucteridade submergeria o pro- movirnontes subversivos, nos gol-
prio regimen sacrificado o aniquj- pee do forca contra a auctoridade
lado pela victoria das paixbes. 	 legal, contra os ore-ãos de nhev-

o fortalecimento da auctorida-
do, sua rnanutençao c defesa nao
importarn em oppressão.

A sorte da auctoridade está Ii- 
1gada a do Estado e do povo, corn

os sous direitos, prorogativas e
deveres que cumpre respeitar e fa-
soy respoitar.

o gevorno tern do obedecer e La- p
zer obodecer a lei. 4



---

E' corn grande satisfaccäO, se- Ihador a d
seucc.0 da cidade, dan-

nhores, que venho assistir a inau- lhe assisteflcia e proteccao, aSSO-
guracãO desta escola superior de ciar o trabaiho ao capital, creando
agricultura, cuja fundação conce- a harmOflia e a solidariedade dos
bi e iniciei no governo de Minas e intereSses.

as fecundaS administracöe.5 	
A transformacao agricola so é

dos srs.
'Raul Soares e Mello Vi- pcssivel techniCamente preparada,

anna, deram andamento espien- disciPlrnado
s e coordenados os es-

fcrços para o major aproveitame1
dido. to da terra.

A agricultura tern necessidade 
de technicos e peritos e a explora- 	

A organiZacãO dos servicos PU-
ção da terra tern que ser dada ca- blicos, quo dependem do crescifllefl
da vez male uma orientacO scien- to da inclustria agricola na pro-to- porcão adequada a riqieza das
ifica, aperfeicoando-Se os meth 

dos de cultura. 	
nessaS terras, é digna de tentar

0 Brash, antes de tudo, tern do o esforco e a capacidade dos nos-sos estadjstas e legisladoreS, e tern
ser urn grande paiz agricola. Sem duvida temos quo cuidar quo ser tomada e realizada como
das industrias manufactUrejras, exigem as altas consciencias do
em que tao grandes capitaee estäo pals.

C tamanhOs Interesses 	 Dois mezes, poucO mais ou me-
0mpregadosse crearam a sombra das leis, de- nos, me falta Para terminal o go-
vendo-se a taes industrias a pro- verno.
teccao necessafla a sua coriser- 	

Aqul, neste recantP onde as pai-
ção e crescimeflto, sern sacrificios x6es não penetrarfl, nesta pequeni-
do grande interesSe do Brash, quo na cidade quo me conheCe de perto
cstá ainda na agricultUra e no e me julga corn benevoleTicia, posso
ougmento do sua produccão. Es- abrir o coracão e falar scm reser-
ta é a solucao de todas as nossas vas.
difficuldades financeiraS. 	 0 Brasil ouve-me e me compre-

ste augmento tern de ser pedi- hende.
do, tern de vir da agricultura, au- 	 Tenho a consciencia tranquilla,
xiliando-se a exportacao. 	

cbedecendO as imperiosas circum-
Tudo merece, pols, a agricultu- stancjas, do quo tenho procedido

ra, no pals. Não haverâ inconve- corno exigem os interesses da Na-
rn sem- çao dentro da orbita legal, exer-niente em reconhecer quo ne

pre os poderes publicos The tern citando as faculdades e as attri-
dado quanto deviarn: estradas, buicdes da presidencia.
pontes, transportes, todos os servi- Estou seguro de quo, salvando o
cos publicos que isiteressam ao pals da anarchia e as instituicöes
agricultor, bracos, mao do obra dos golpes que Ihes foram desferi-
abundante, technicameflte jnstrui- dos, cumpri meu dever e nao des-
das, exames da terra Para cultura mereci da confianca dos meus con-
apropriada, sementes. irrigacão, cidadãos.
credito agricola, hypothecas, gran- 	 Isto me basta.
des e pequenas, isso tudo esta em Em toda a minha acção no go-
grande parte, por fazer on apenas verno e nas reformas que propu-
rudimental e in Completamente gnei, não obedeci a motivos inf e-
feito. 	 rioreS.

0 problema da produccão estd 	 A da Constituicâo não me cabe-
immediatamente ligado a mao de ma executar, não poderis, pole, ser
obra. 	

movido por ambicao ou interesses
E' preelso, portanto, fixar e IA- pesSoaeS.

teressar o trabaihador, tornar-Ihe Não ha. nesta reforma, restri-
os melos male agradaveis e pro- cöes a liberdade, mae definicöes
prios a vida, arrancando o trba- necessarias e modificacöeS e inno-

---

vaçes que a Piatica do regimen feita harmonja corn 
Os altos attrj-aconselhon 	

butos pessoaeg e corn o program-Nos actos que pratiquej, tudo ma de s. exc. (Muito bern!).que fiz no desempenho de minhas 	 0 governo do Minas, sr. presi-funcçoes, sempre agi, sd tendo em dente, nostes derradejros tempos,pensamento o Br
asil querjdo, res- tornouse talvez, o ponto mais fre-peitado, feliz o tranqujilo dentro quentado de mirada por parte dedas frontejras e prestigiado fóra todo o paiz. (Apoiados) A' re,dellas no concejto das naces. 	 lovancja que ]he dd a extensão eDetentores de urn terrjtori 0 im- riquoza do sua base goographjcamenso quo, por ser flosso, nãq dej densamente Povoada; ao vulto das

actividades oconomjcas que super,xa de p
ertencer ao patrirnonjo intende- ao realco dos objectjvoscommum, cumprenos o dever de 

admjnjsratjvos o politicos que Iherevelal-o, eXplorandoo a bern da 

ropercussão nacional, alliam
naturaes, 

so a
não poucos do largahumanidade jUstificando_se, as-sim, sUa posse. 	

penetracdo a seronjdade e o pa.Sern odios e divisöes estereis, triotismo do ospirito P olitico dounidos e Solidarios numa aspira- po, laborjoso o discjpljnado quoção alta de aprefejcoamento mate- Ihe serve do amparorial e moral, trabaihemos pela fe- 	 Alias, são es-
tas as virtudes que so refloctemlicidade e grandeza do Brasil." 	 na projecçao integra, sem intermj-
tencias de rebeidja, sem desaggreVoto de congratujaç0 	 gacdes depauperado1 5 do P. R.0 SR. ODILON BRAGA (mo- 1%I., podorosa caudal de enorgias

virnonto de attençao) - Sr. fire- pol jtjcas bemfazojas, corn que in-sidente tantos e tao expressivos flujmos na Federacao 	 (Muitotern sido os pronunejarnentos de 	 bern!).s-to Camara em tomno a insigne 	 Addicionemos a tudo isto o pros-fascjnante figura politjca do tigio resplandecente da pessoa doso actual presidente, que talvez sr. Antonio Carlos e ostará evi-pareca demasjado insjstjr nolles. denciado o motivo por que tantoOnde, porém. sobelarja uma nova se SUSpenden do seus labios a ales-affirmaçao do solidarjedade POIi 	 ma poljtjca nacional, na espectatica, maxjmé após a signjfjcatjv tiva anciosa de conhecer os no-moção quo antehontem votdmos, Dies de sous auxiliares, quo clossepor firoposta do nobro collega Ber- geito tivera in honra do ministros!nardjno Vieira, tern in tejma Ca- Aos louvores corn que foram re-bida Os applausos que devemos a cohidas as escoihas dos srs. Vian-s. exc. Polo atilamento e acerto La do Castello, Francisco Camp os,corn que compoz seu notavel gover Gudesteu Pires, Bias Fortes eno (apojados geraes), e pela - Christian0 Machado, é justo e op-branceria, belleza e effieacja das portuno one juntemos nossos irafsdirectrjzes clue so tracou nos me- VivoS applausos. (Muito bernJ).moraveis discursos de Juis de Fó- 	 Sr. presidente, antes de esbocarra e Barbacena (Muito born!) 	 alguns commentarios despretenio..Na verdade, sr. presidente, sos a margom dos rnagistrae5 dis-auxiliares que o sr. Antonio Car- cursos de Juiz de Fóra e Barbalos elogeu COrnpanhej05 de sua cona, conceda V. exc. quo eu meprornjssora jornada presidoncial, Prevaleca desta tribuna Para dizere, elegendo ungiu corn uma consa- que o quo mais seduz na radiosagraçao digna do inveja "lea- personahidade do Sr. Antonio Car-
ders" todos elles. segundo a mais los e son feitio do hornern de don-lidirna accopção desta palavra, ho- trina, do cultuma não simulada, deincus de ponsarnento aprimorado c Coll-,;'IcOes quo so verarn elabo-de acVão Clarjvjdente formam rando e l cctjfj cEtnd0 do gabineteurn illustre conseiho do admjnjs_ Para cs arrebatamentos o Para ostraçâo, de fulgor scm par, em per- desanjrnos da vida publica, em
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ontacto constante corn a realida- fluxo e refluiud dos setintëñtO5
de, e delles Para os encerros vo- appetites collectivos sobre que de-
tados a estudos continuos, apro- ye actuar, não é governO: é sim1-
fundados e poveitosos. 	 lacao de governo.

A plataforma, pela qual se re- Ora, o que dá constaflCia, Ufli-

cornmondou aos suffragios unani- formidade e clarividencia a activi-
mes do povo mineiro, desde logo dade intellectual e volitiva do ho-
donuncia essa tranciuillazador a e mem é a experiencia, propria 0

attrahente feicão de s. exc. 	 alheia, haurida esta ultima no re-
A hierarchia e articulacào corn coihirnento e no estudo dos traba-

que nella so apresentarn todos os ihos de ordem philosophica e sci-
assumptos comprehendidos na area entifica dos que, por urn dorn gb-
de influencia do governo de Mi- rioso, sabern fazer a critica lucida
nas depöem eloquentemente em e avisada dos phonorneflOs sobre
abono de meu ponto de vista. 	 os quaes se inclinarn.

Homern de apurado senso criti- No supponha v. exc., sr. presi-
co, porque hornern de doutrina, s. dente, que eu considero homens de
exc. fará effectivamente - "urn doutrina aquelles que se obstinarn,
governo! ". 	 voluntariamOnto, encarcerados den-

Corn effeito, sr. presidente, go- tro das espessas Paredes de urn
vernar não e sórnente 'agir": é systerna, aos quaes Jean Cruet corn
"criticar" Para depois agir. Nos- razão proclarna perigosos, no cam-
sas Viecessidades são innumeras, po da politica. Homorn de doutrina
complexas, desorientadoras. Mais chamo eu aquelle que, em face do
do quo nos velhospaize s da Eu- cada circumstaflcia da vida quo é
ropa, o governo e aqui solicitado, intimado a encarar, tern se
de continuo, pebos clarnores das uma rerniniscencia esciarecodora,
populacöes fragmentadas em nu- urn ponto de agglutinacão do ideas,
cleos esparsos, desprovidos de urn methodo espontarieo do resol-
quasi todos os meihoramentos mo- ver e do agir, extrahidos da ob-
raes e materiaes quo o europeu de servacão diana dos factos e,
hoje herdou das geracCes passa- vezes, despercobidameflte, da sabe-
das. Por isso rnesmo não basta doria hurnana crystallizada tempo
que o governo acuda aos quo cla- em fóra que ihe passou pelas rnãos.
marn mais alto e mais soffregos; E' evidente que riCo estou dese-
sua funcçCo ha de ser, antes nhando o figurino de urn theorico,
de tudo, de analyse moticubosa do embevecido rim conternplacCo do
cada assumpto, corn o fito do o seus livros predilectos, ausente do
classificar no espaco, segundo o rnundo, de intellecto anemiado C
grau de sua irnportancia eff ectiva, forca de so abster das crdas reali-
partindo do interesse geral do Es- dades quo o circurndam.
tado, e no tempo, segundo a rnaior 	 0 Sr. Antonio Carlos realiza do
on menor urgencia corn quo deva modo perfeito a concepcCo que te-
ser attendido. 	 nho do politico de doutrina. Si al-

Ora, e nesse trabalho do critica guern duvida, quo releia a platafor-
que so rovelam os verdadeiros ho- ma do s. exc. o os recentos discur-
rnens do Estado. 	 sos de Juiz do Fóra e Barbace-

NCo soi mesmo, Sr. presidonto, na.
como so possa accoitar urn posto Quo bofla e irnpressiva pagina de
do governo, sent o apoio do urna ethica politica, sr. presidente, a
boa ostructura mental, definida quo servo de portico magnifico ao
nas suas linhas e segura nos seus discurso do Juis do Fóra! Que to-
travojamentos, do modo a haver canto profissCo de fé republicanal
constancia, uniformidade e of fici- Quo convincento manifostacCO do
encia na critica o na execuCo dos confianca no regimen, vent a se-
negocios publicos. 	 guir, banhada na luz dos onsina-

Governo de rurnos hesitantos. de rnontos historicos e na reflexCo do
opinibes variavois, one experimen- palpitanto exomplo europeu, exa-
to a coda rnornento os effeitos do - minado do Porto por S. cxc., que

tanto auctoriza a thoorja dos 'ri- sos luctadores, quo sd faem poli-corsi' do Vico! 	 tica para satisfaccCo dos interns-E per isto rnosmo, Sr. presiden sos Possoaos.to, ha do v. exc. permittir que on 	 0 sr. Odjion Braga	 Veja-eernbargue a ligeireza mal jcjosa como s. cxrn 	 c. exomplifjca:corn quo alguas opposjcbos locaos "Todos vó s, do Juiz do Fora,do Estado, na incomprohonsCo da quo me ouvis, podeis dar tostemu-altura do pensalnonto do s. exc. nho de quo, nao per palavras, masestCo interpretando o elogio feito, pola prova do actos, sompre mecorn o unico e transparente propo orientej nossa directriz. Chefe po-
sito do apaziguar o ennobrecer a litico noste municiplo, honrado, in-actividade da nossa poljtjca inter- interruptamento,na, a tolorancia o ao respejto a h- 	 corn a firme so-
berdade do veto. 	 arlidjedade do governo federal, do

estadual o do municipal, nunca meo sr. JoJo Henrique - V. exc. servi do qualquer delles Para corn-estC fazendo, corn as suas palavras, prirnir on corrompor o ospirito op-obra do grande alcance politico. 	 Posionista o, si, per vezos, a fal-o or. Oclilon Braga - NCo ha ta deste processo, a sorte dasccrno so vêr em sums palavras urn nas me foi contraria, tranquilla
sentido occolto, urn incitarnento rno fcou a conscjencia do hornorn
dissirnulado Para a lucta e Para o e de dernocrata 

(Muito bern!).desmonte das situacbes ate agora 	 Estou certo de quo essa minhadominantes, tal qual a muitos po-
litjo0 locacs t 	 conducta inflexjvel é urn dos mo-ern parecido ha, tivos da fragorosa unanimjdadesin, urn convito a tern poranca, a corn que a populaçao deste inuni-nobreza de sontirnentos e ao civjs-cipio, cern attoncCo a luctas anti-mo daquelles quo são charnados gas quo, ernbora frernentes, jarnais" correi igjonarjo5 do govomno ", afin alirnentararn rancores ou proven-
do quo os ernbates oloitoraos so Pu- cbes, me rende, nest

etas que, tornando irrornodiayejs 	
a horn, alias,rifiquem das corrupcoos e violon_ irnrnorec jdarnente tao esplendidas

hornenagens."os dissidjos transitorios aviltarn 	 Estos poriodos lapidares lido dci-
o acclam o exercjcjo da demo- xarn duvida sobre a intencCo pa-

m
cracia, (apojados . mujto bern!) . 	 cificadora do s. exc., e sobre a"Penso 	 diz s. exc. - quoo profjcuidade o elegancia do pro-rnerito e o interosse maxim

o dos cesso quo lhe valeu as Palmas una-g
overnos, cm face dos ploitos elei- nirnes de Juiz do Fóra, corn o qual

toraes, devem estar, nCo em a vi- todos nos, croio hem, estarnos dectoria dos sous corroligionapios 	 inteiro e enthusiastico accordo -rnas em assegurar as opposicoos, (Muito bern!)quando ellas existarn o pieno ex- 	 Reinvjndicada doste feito, a ma-ercicjo dos seus suffragj" Ora, gnitude e belleza do ponsarnontopartindo-se da Conviccao do quo as
, n 	 politico do s. exc., roparomos quo

casos,opposjcöes locaesa rnaiorja dos a soguir tern prirnasja no son pro-so se empenharn em luctas ,ranima o aperfojcoamonto do fa-polo poder municipal Para do sen ctor hornom, Possivel não so polatope r000borern a consagraço do instmucçao, rnas pela educacao emapoio do govomno, fica born claro geral e em particular pela educa-quo taos luctas amainarCo desde a çCo moral e profissional, therna
hera em que so apalpe a ineffica quo em Barbacena adquire urn am-cia do processo, visto permanecem plo e sabio desonvolvjrnontoo govemno sornpre leal Para corn 	 0 ologio das virtudos do succes-SOUs correl igionarios ainda quo so sobre quo so erigiram Juiz deevontuainento s 	

Minas rnoderna,Uppiantados nos Fóra, orguiho daprelios locaos
o sr.	 pela agiljdade e segurança do souJoijo Henrique - Muito

Verdadoiros 	
fulgento progresso, e Barbacenaborn! S

eparase o trigo do joio: os ufania da Minas antiga, acon-
buctadores quo pole- chego secular dos pioneiros dasJam pelo interesse publico, dos fal- nossas Conqujstas civicas, quente
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redaccdo final do pro-
eto a. 23regaço tirbano onde perduram os

canories da velha e formosa moral
mineira, que a Oliveira Vianna
inspirou esse caricioso capitulo de
sociologia brasileira intitulado -
"Minas do lume e do p.o", o elo-
gio de taes virtudes assume, nos
dois discursos, proporcöes de urn
calido apostolado que persuade e
encanta.

E, depois, as directrizes de ordern
material - o povoamento, a side-
rurgia, o credito, o aproveita-
mento da riqueza hydraulica, Os
transportes, se lancam condensan-
do em syntheses admiraveis as Ii-
cçöes mais uteis que emanam das
nossas realidades, alumiadas pela
cultura multimoda de s. exc.

Convenhamos em que .0 sr. An-
tonio Carlos abrangeu todo o corn-
plexo das nossas grandes e per-
manentes necessidades, nas pagi-
nas impereciveis com que falou do
alto das nossas montanhas. Do-
vemos, sr. presidonte, enriquecer
nossos "Annaes" corn a transcri-
pcão do tao acabadas e elegantes
pecas p0litica3.

Corn estes fundarnentos, requei-
ro a v. exc., quo so digne con-
sultar a Camara si consente em
que seja a Mesa encarregada do
transrnittir a s. exc. Os appian-
sos corn que saudamos a compo-
sição de seu fulgurante conseiho
de auxiliares e bern assirn em que
cc faca a transcripcão alludida.

"Muito bern! Muito bern! 0 ora-
dor é calorosarnente curnprirnen-
tado e abraçado-por todos os cot-
legas.

0 SR. PRESIDENTE deciara
quo será attendido o pedido do
nobre deputado.

Pcrecer

A commissão de Redaccão do
Leis, a quo foi presente o projecto
. 23, de 1924, corn duas emendas,

)fferecidas polo Senado e acceitas
por está Camara - é de parecer
iue Para o mesmo se adopte a so-
guinte redacçao de accordo corn
as referidas emendas:

0 Congresso Legislativo do Es-
ado do Minas Geraes decreta:
Art. 1 . 0 Os districtos do Mu-

cambo e Jacaré, do municipiO de
Januaria; de Bordã do Rio, muni-
cipio do InconfidenCia de Tapi-
ry, municipio do Paraisopolis; de
Pirraça, municipio do Jequery; de
Itinguy, municipio do ArassuahY;
o do Felippe dos Santos, munici-
plo do Ouro Preto - passam a
denominar-se, respectivameflto, Le-
vinopolis, Itacaramby, Ibiahy, Ca-
pivary, Piscaniba, Santa Rita do
Arassuahy e Lobo Leite.

Art. 2.0 0 municipio do In-
dayá voltará it antiga denomina-
ção de Dores do Indayd.

Art. 3. -  A cede do districto de
Japoré, do municipio do Manga,
fica transferida do povoado de S.
Caetano Para o de Inhuma.

Art. 4.° Revogam-so as dispo-
sicöes em contrario.

Sala das commissöos, 16 do se-
tembro do 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Adelio Macid.
Parecer e redacçdo final do pro-

jecto 'a. 100
A commissão do Rodaccão, tondo

prosente o projecto n. 100, já ap-
provado em 3. discussão - é de
parecor quo, como final, ihe seja
dada a redacção quo se segue:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado do Minas Geraes decreta:

Art 1.° Pica instituida a dota-
ção annual do dez contos do réis
a Academia Mineira de Letras.

Art. 2.0 E sta dotacão será des-
tinada a organizacão do urn con-
curso annual de obras literarias
em prosa e em verso,, a critorio da
Academia.

Art. 3.° So serão preniiados es-
- criptores mineiros ou aos que, nüo

A commjssào do Redacçao, a qusfoi presente o projocto n. 102, daCamara, corn duas omendas ao
mosmo offerocjdas pelo Senado e
ji applovadas nosta Casa -- C de
parecor quo, como final, seja dada
ao roferido projecto a soguinte
redacção do accordo corn as dtas
elnendas:

0 Congress Leaislatjvo do Es-
tado do Minas Geraes decreta:Art. I. ' Fica o govorno auctorjzado a reformar o rogularne 0 dafiscaiização clas rendas do Esta-
do, podendo augrnena o nurnero
do fiscacs nece-arjos ao ospe..
ctivo servico,

Art. 2.° Pica egua1mo 0 an-ctorizado o govorno a remodelara Sociodade Prevjdeiicia dos Ser-vidores do Estado, rover SOnS osta-tutos o dar nova organjzaç 0 aceseus servicos, oxpodjndo Para ese
firn novo regulao0

Art. 3•0 Nos foitos regula05
par lei federal e procossados pela
justiça do Estado, sei-á oxigido
o sello estadual

Art. 40 
Rovogamso as disposi.

coos em Cofltrarjo
Sam das cornrnjssOes da Cama-

ra dos Doputados, 16 do setembrodo 1926. - Ignacio Murta. —Adoijo Macid.

Parecer e redacçao final do pro-
jecto 'a. 109 — Destacado dovrojecto n. 100
A comrnjssão de RodaccOo C do

parecor que so adopte a que se Se-
gue,para os artigos 4.0, 5. e 6.°- destacados do projecto n. 100
e ernonda ao rnesmo offerecjda em3•0 discussão:

0 Congresso Legislatjvo do Es.
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica o governo aucto-
rizado a, quando julgar convenj-

• ente, fazer reverter a actividade
os juizes do direito actunirnente
avulsos, dosignando4hes qualquer
comarca do ontrancia egual a da-
quellas quo Ienham sido por dIes
Occupadas

Art. 2. 1 Os juizes do direito de
que trata o art. 302 da lei n. 912,do . 23 do setombro do 1925, que
fica revogado, são desde ja e Para
todos os effoitos considerados de
entraneja egual a das comarcas
nas quaes tern oxercicjo.

Art. 30 Fica o governo aucto-
rizado a applicar desde jd, nas co-
inarcas em que entendor necessa-
rio e sojani sCdos do cstancjas hy-
dro-mineraes o disposto no final
do art. 8.1, § 1.°, n. 9, detra f, dalei n. 745, de 20 de setembro de1919, podondo arbitrar a respecti.
va vei-ba

Art. 4.° Revogamse as dispo-
siçOes em contrarlo.

S. das commjssOes 16 de setern-
bro de 1926. - Ignacio Murta.
Adeljc Tvtaciel. — Ficarn sobre a
mesa Para ordem dos trabaihos

0 sr. Lauro de Almeida. pelacommjssão do Cainaras Munici-
pace, apresenta Os soguintes:

O sendo, tenharn, no emtanto, re-sidencia em Minas.
Art. 4•0 Rovogarn.se as disposi-cöes em cositrarjo.
Sala das cornmissöes, 16 do se-tembro do 1926. - Ignacio Mur-ta. - Adeijo Mac id.

Parecer e redaccão final do pro-
lecto 'a. 102

Apresentacao de pareceres de
cornmSsoeS

o sr. Ignacio Murta, pola corn-
misso do Redaccão, aprosenta, pe-
do e obtern disponsa das formali-
dades rcgimentaes, Para que se-
jam discutidos, na presente see-
são, Os seguintes

Parecer Para 2.1 discug o sobre o
projecto n. 87

(9a legislatura)
A commjssão de CarnarasMunj_

cipaes, a que foi presente o proje-cto n. 87, sobre lirnites de Areado
e Alfonas, jC approvado em l.
discussCo, é do parecer que seja o
rneslno subthettjdo a 2. 1 e appro-vado.

Sala das coinmissOes, 16 de se-
ernbro de 1926. - Lauro de Al-uneida, relator. Duque de Mes-
uita.

Pro jecto 'a. 110
(9." legislatura)

A commjssCo do Camaras Mu-
nicinaes, a quo foi presente o ac-
corclo celebrado entre as Cairiaras
do Ibid e Luz, corn rclacão as If-
nhas divjsorjai de seas territorios,
C de parocer quo se adopte o Se-guinte projecto: 	 • , -.
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v,do corn a se 	 ido

guinte redac0, de
do Es-

tado de Minas Geraes decreta: 	
acCoT corn o venc

Art. 1 . 0 Fica approvado o ac- 	 0	 ngre° 	
giSlat0 do ES

cordo one as Carnaras MuniciPaes tado de Minas 
Gerees decreta

de Ibid e Luz celebratam entre si 	
Art. 1 . 0 Fica o poder ExeCUt

relatiVamnte as linhas divisorias vo auctomd0 a mand
	 con

dos respectivoS municiPio 	
struir as seguiflt05 estradas de au-

Art. 2.° 
0vogam	 as dspOSi 	

e
BrancOse	 i	 tornO01S

çöes em contrario. 	
a) de Rio 	

a Vicosa, pas-

Sala das commissoes, 16 de so- sando pela séd do districto de S.
tembro do 1926. - Lauro de Al- Jose do Barros°, seguirnento natu

- uqU0 
de Mes- ral da estrada de Juis de Fóra a

quita. 	

Rio Braflco
meicla, relator

ProJCCto n. 11 	
GuPe a JacuhY*

b) doArt. 2.° Fica creado o logar do
do Tribunal da Re-

(9.0 egiatura) 	 iac
bbli0tham0

A cornmis50 de Camaras Mu- 	
ao.	 0 0 instructor d

niciPa05 tendo em vista o accordo
	

Art •3o Insti-

celebradO entre as 	
nicipd 	

Mineiro. 	 do

tutO "Joao pinheiTO" terd grati

des de Pedro LeopOldo e Conta ficac0 cgual ado instructor do

gem	 ved0, corn relacdo a limite s do seUS Gymflasb°

terri00S, é de parecer que se
	 Art. 40 Em cada col10t0rm

adoPte o seguinte proect0: 	
Estado haverd urn livro especial

0 ongresS° 	 gislatiV0 do Es-
 Para insrXPcao dos de

do

tado de Min?5 Geraes decreta: 	
impOst0 territorial.

Art. .° Pica approvado o ac- 	
§ 1 . 0 D 	 livro sero extraest

cordo cele'orado entre as Camaras des as certidö
05 Para a cobranca

MufliciPas de Pedro LeopOldo e executi des divides activas e do

0ntag0m, relativa ente aos limi- exerCiOost
	 ref 	

_s aquelle im-

tes entre as re5Pect0s mUnlci 
pO .

pios.	

§ 2.° Os coliectores teräo attTi

Art. 2.° evogam-se as disposi- buicöes Para extrahir as certid

çöes em contrar io 	ten or.
a que Se refere o 

pragraPh0 an-

Sala des conmi550es, 16 de se-
tembro de 1926. - Lauro de Al-

	
ATt. 5.° A restituicdo de imp°5

meida, relator. - Duque de MeS- tos, niultas, caucoes 
011

qualquer

cimento, so send feita a vista do
quita. - Vdo 	 plena

a impnimi5 	
contnibiceo feita mediante couhe

0 sr. EuZ€b0 do Britto, pela proPrio conhecimnt0 
OU

commissao de Cameras Munici- mento que faca prova
	 nOS

paes, apresentaedigid0 c,	 onf or- termOs do 0digo Civil.
me o vencido e pede, sendo appro- Art. 6.° Os insPectores e fiscaes
vado, que pela commissäo de Reda- de renda torO attnibuicao nara no-
cção sejam destacados as tigOs presenta r a Fazenda Esta al O5

3 o, 4°, 5 • 0 , 6 . 0 e I .°, consti	executives fiscees e lnVflt5

thindo cada urn dellés prOPOsicoes podendo promOVeo5 e segur odoS

distinctas par
serem remettid as os seas termos* 	 nsive ao

ao Senado, 0 seguint 	 Art. 7•0 Flea exte

Parecer pare 3. disCUa sobre

	 rector da Impronm OffiCial o dis

proit0 fl. 	
positivo do art. 4, da lei n 421,
de 29 do agosto do 1906.

(9.- iegislatura) 	 5 e
Art. S.

	 evOgamse as disPOSlae

A commissao do Obras publicas çm contranio.
e Viac0, a quo foi presente o pro- 	

Sala des commi 	 Euzebio
ssocs, 16 e s0

ectO n. 94, 3d approd0 em 2.
	

tembro do 1926. -

discussao, d de par000r que o mes- 	 Ti
Britto. - Aristides Coimbra. —

,no soja submetd0 a 3 . e apr0 A irnPm
i5°	 -

680

0 sr. Annibal Assurnpcao, 
peTe Paula Aroejra, ex-chefe da extjncommissdo de Saude Publica, apre- eta seccdo de 

Fiscalizacao das Ren-senta o soguinte 	
das internas do Estado, 	 as dia-

Fareccs n. 189 ries no minino que deixou de no-
ceber no dosempenho de varjas
comrnjssOes naquelle cargo, cujo

	

(9. legislatura) 	
nurnero e importancia forem yen-A corninjssdo de Saude Publica, ficadas na ropartjcao competente,tendo em vista a requenj 0 de sendo aberto, Para isso, o neces-JOS6 Borges de Magalhae5 Filho sano credito.

sabre licenca Para abrir pharma-
cia, venificando quo o reauerente 	 Art. 2. 0 Revogamse as dispo.

sicOes em contranjodeixou passer todos os prazos con-
cedidos pelas leis 677, de 12 de so- 	 Sala das commissOes, 16 de Se-tembro do 1916, e 867, do 19 do tembro de 1926. - Ignacjo Barro

que esse
seteinbro de 1924, é de parecer e so, relator. 	 iserchivado. 	 e
requer 	

roquenim0 seja - ClMachado.- Edso 	
elberto Lou

MartinsPrates. - A impnimirse
Sale des commissöes, 16 de se..tembro de 1926. - Annjbal As- 	 DISCTJSSAO DE REQTJERrsumpcdo, relator. - Rubens Cam- 	

MENTOSPOS. - Cordovil Pinto Coelho. -
A impnjmjrse 	

Parecer a. 1870 sr. Ignacio Bcsrroso, pela
offerece o 	 mLido e posto e

m	discusséo unjc
commissdo de Peticoes, 	

e sc debate approved0 o parecer
Proyecto

seguinte: 	
D. 187, assim redigido -?i. 112	

"Rolatando a representacdo de(90 iegislatura) 	 inspecto5 e fiscas de vehiulosdesta Capital, em que pedem r-A comrnissdo de Representaçs forma 
pare os que contarem maispodido do ex-funccionarjo

e Petiçoes, a que foi presentO urn do 10 annos
José B. 	 de serviço, na confor_midade do que foi estabelecido parede Paula Aroeira, SOlicitando in

a pclicia, acompanhando este pe-
demnização de despesas feitas em dido urn officio do 

2.viagons no desempenho de diver- 	 ° delegado áu-xiliar, dr. Mucio do Abreu, é do
sas commissbcs - COnsiderando o parecer o requer que sejam estelongo tempo de serviços prestados docuentos affecto aoco Estado; Consjderando ainda que -a 	 Enviese ao governo.sua avancada edade, actualmento, não ]he permitte a actividadeHas funccoes que exercja e quo 	 Parecer n. 188( S egundo diz) foi obrigado a re- 	 Lido aconsdenan 	 posto em discussão unu-qoerer aposentadoria. 	 i	 Ca é cern debate approved0 o pare-do ainda que o Estado nSo deve cer a. 188, assim redigidoconcorrer pare preju jzos dos seus 	 "AServidores; considerando que não 	 comjs0 de OrQamento eContas a quo foram presentes asvine elle pela terceira vez solid- pecas 

protocolladas sob as. 599 etar indemnizaço dos oderes PU- 600, considerando que o seu con-blicos cern quo a isto se julgasse ddo foi 
attendido no projecto a.

C0111 direito - 0 a commissäo de te107, ja approvedo nesta Casa e
p
arecer que seja adoptedo o Se- em transito polo Senado, 

6 de pa-
guinte proiecto. 	

racer e requer sejam as mesmas0 Congresso Legjslatjy0 
do Rs- rernettidas áquelle ramb do Legis-

	

tad0 de Minas Geraes decreta 	 lativo ParaArt. 1.° Pica o 	 sérem Juntas ao dos.-governo ucto- Sier do alludido pnojecto." -nizado a pagan ao Sr. J 	 En-osé B. de vie-se ao Senado. 	 -
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Redacçôe fnces

Dispensada a leitura, a pedido
do sr. Ignacio Murta e de aceOr-
do corn o requerimento do mesmo
senhor, são postas em dlscussftO.
successivamente, e sern debate ap-
provadas as seguintes redaccôes
finaes:

do projecto n. 23, de 1924, so-
bre rnudança de no de distri-
ctos;

- do pro3ecto n. 100, sobre do-
tação annual a Academia Mineira
de Letras;

- do projecto n. 102, sobrere-
forma do regulamento da iscal1-
zacão de rendas;

- do projecto n. 109, destaca-
do do de n. 100, sobre reversão a
actividade de juizes de direlto em
disponibilidade.

Vão ser enviadas ao Senado as
redacçöes finaes dos projectos ns.
100 e 109 e a sancção as dos pro-
jectos ns. 23, de 1924, e 102.
2." PARTE DA O1IDEM DO DIA
Contnuacdo cia 2.' discwssdo do

projecto n. 93
E' annunciada a continuacão da

2.' discussão do projecto n. 93, so-
bre orcarnento, corn 72 ernendas a
elle offerecidas.

o sr. Ledo cia Faric& apresenta
0 seguinte

Requeriniento
A commiSSão de OrcamentO e

Contas, tendo para estudar ainda
algumas das ernendas apresenta-
das, requer seja adiada e incluido
na ordem do dia da sessäo seguin-
te o projecto n. 93, sobre orca-
inento.

S. S., 16 . de setembro de 1926.
- Ledo de Faria. - João Hen-
rique. - Mario Mattos. - Ribel-
ro da Luz.

Lido e posto em discussLo, 6 sem
debate approvado, pelo que é adia-
da a discussão do projecto n. 93.

Nada male havendo a tratar, o
sr. Presidente convoca uma see-

ORDEM DOS TRABALHOS

Primeira part a

Ate as 20 horas:
Leitura e approvacão da acta.
Expediente.
Apresentacão de pareceres de

commiSsOeS.
Apresentacão de projectos, re-

querirnentos, indicaç5es, Interpel-
iacöes e moç5es.

Discussão de requerimentos, in-
dicaçöes, interpellacöes e moçées.

Approvacão de redaccöes finaes.

Segundc& parta

Ate as 22 horas
2." discussào do projecto n. 92,

concedenclo terrenos, em Juiz de
Fóra, aos officiaes do 2." bata-
lhão.

2.' discussO do projecto n. 98,
de 1917, instituindo o fundo agra-
rio.

2.' discussão do projecto n. 104.
auctorizando o governo a mandar
fazer estudos rira a verificacãO
da existencia de jazidas de pe-
troleo.

2.' discussão do projecto ii. 98.
mudando a denominacão do distri-
cto do Onca, municipio de Pequy.

2 . 0 , discussão do projecto n. 105.
declarando nulla a lei ii. 91, da
Camara Municipal de S. DorningOs
do Prata.

3." discussào do projecto ii. 106,
auctorizando a eonstruccãO de urn
cáës, no Parahybuna, em Juiz de
Fóra.

1.' discussão do projecto n. 95,
prorogando o prazo para restitul-
ção do imposto cobrado sobre o ga-
do que tiver sahido do Estado para
ser engordado em outro.

Levanta-se a sesso.

SUMMARIO: - 1." parte. —Cha
mada. - Acta. - Expediente
- Apresentaçao de pareceres di
comrnissöes. - Discussão de re
querimentos. - 2.' parte. - 2.
discussão do projecto n. 92. -
2." do de n. 93, de 1917. - 2.
do de n. 104, Emenda. - 2.'
do de ii. 98. Discurso e emends
do Sr. Cordovil. - 2." do de a.
105. - 2.0 do den. 106. Discur.
so e emenda do Sr. Ignacio Mur.
ta. - 1.0 do de n. 95. - Ordem
do dia

A's dezenove horas, feita a cha-
mada. acham-se presentes os srs.
Enéas Camera, Euler Coelho, Ca-
inillo Chaves, Claudemiro Ferrei-
ra, Miguel Baptista, Cordovjl Pin-
to Coelho, Pedro Laborne, Ber..
nardino Vieira, José Christiano,
Lauro de Almeida, Annibal Assuni-
pcão, Ledo de Faria, Ribeiro da
Luz, Paulo Menicucci, João Beral-
do, Flavio Santos, Martins Prates,
Francisco Lessa, Gomes Pereira,
Euzebio de Britto, Adoipho Vian-
na, Ferreira Pires, Ignacio Barro-
so, Ignacio Murta, Mario Mattos,
Agenor Alves, Edelberto Lellis,
Alonso Maraues, Adelio Maciel,
João Henrique e Aristides Coim-
bra, faltando corn causa participa-
da o sr. Agenor Canedo e, sern el-
la, os inais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente é a

qiesma sern debate approvada.
0 Sr. j. secreta.rjo dá conta dosegujnl

EXPEDIENTE

Officios
Do sr- 1.° secretario do Senado,

envjando o projecto n. 14, iniciado
flaquella Casa do Congresso, alte-
rando a legislaçao eleitoral em vi-
for, na parte referente a installs-
cao das Carnaras Municipaes, or-
ganizaço das mesas eleitoras e

contendo outras providencias. -
A imprimir-se.

Projecto a que se refere o offi-
cio supra:

Proecto n. 14, do Serw4o
(9." legislatura)

s	 0 Congresso Legislativo do Es-
- tado de Minas Geraes d.ecreta:

Art. 1.0 Na aDuração da eleição
- de vereadores e juizes de paz para
• o quatriennio de 1927 a 1930, re-
• conhecimento de poderes dos meni-

bros das novas Camaras Murnci-
paes, e nas deinais formandades
decorrentes. será observado o que
está estabelecido na le gislaão vi-
gente,

Art. 2.° As mesas eleitoraes que
tern de servir no quatriennjo de
1927 a 1930 serAo eleitas no dia 24
de junho de 1927, observando-se 0
processo e formalidades em vigor.

Art. 30 As eleicoes para sena-
dores e deputados ao Congresso do
Estado. vercaclores munic jpaes e
juizes de paz dos districtos, que
so realizaren ate o dia 24 de junho
do 1927 serão processadas perante
as actuaes mesas eleitoraes.

Art. 40 As Camaras Municipaes
do Estado poderão votar o orça,
mento da receita e despesa para o
exercicio de 1927, ate a segunda
quinsena do mez de novembro, in-
clusive, em reunião ordinaria ou
extraordinaria, suspendendo..se nec-
ta parte a restrjcção estabelecjda
pelo artigo 1' da lei a. 763, de
10 de seteinbro de 1920.

Art. 5 ' As incompatibijdades
do artigo 16 da lei n. 1 2, de 14 de
setembro de 1891, são extensjvas
áquelles que tiverem contracto em
vigor on fizerem parte de socieda-
de ou firma que tenha contracto
em vigor corn a Camara Municipal.

§ 1.0 A incompatjbiljdade de
que trata este artigo não compre..
hende Os possuidores de accöes de
sociedades anonyrnas, que não exer-gain cargos na directorja, neni os
membros do sociedades recreativas,
literarjas e do fnstrucção e benefj-cencia.

§ 2.0 Os vereadores que forem
parentes consangijn005 ou affins,

4.' SESSAO EXTRAORDINARIA
(NOCTURNA), AOS 16 DE
SETEMBRO DE 1926

J'residencia do sr. Enéas Ca'merj

são extraordinaria para hoS e, as
19 horas, dando para ella a se-
guinte
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ate o terceiro grau, do pessoas que
tenham contracto em vigor ou fa-
cam parte do sociedade ou firma
que tenha contracto em vigor corn
a Camara Municipal, não poderão
tomar parte na votaçao de mate-
na que interesse áquelles contra-
ctos, firmas ou sociedades.

Art. 6.° Flea rovogado o artigo
26 da lei ii. 837, de 26 de setem-
bro de 1922.

Art. 7.° No periodo de proroga-
ção a que se refere o § 2.° do arti-
go 14 da lei n. 915, de 10 do agos-
to de 1926, terá exercicio o juiz
de paz que estiver servindo no ul-
timo anno do quatriennio.

Art. 8.0 0 suppiente do delega-
do de policia que estiver em exer-
cicio do cargo, em falta ou impe-
dimento do effectivo, terá direito
a metade dos vencimentos quo este
perceber.

Paragrapho unico. Quando, na
séde da comarca ou Profeitura Mu-
nicipal, estiver em exorcicio dele-
gado auxiliar ou especial, nada
perceberá o supplente.

Art. 90 Ficam revogados os
arts. 3 e 12 da lei n. 892, de 9 do
setembro de 1925; - egualmento
Os artigos 5•0 da lei n. 726, de 30
de setembro de 1918; 348 e 849 do
decreto n. 6.655, de 19 de agosto
de 1924, e 136 do decreto n. 7.101,
do 30 do janoiro do 1926.

Art. 10. A classificacão dos jui-
sos do direito obedecerá, desde 5á
o para todos os effeitos, a das co-
mamas em quo tern exercicio, re-
vogado o disposto no artigo 302,
da lei n. 912, de 23 de setembro
do 1925.

Art. 11. Nas cornarcas em que
for sendo provido o terceiro car-
tonio do escrivão do judicial e no-
tas, nos termos do artigo 8.°, n.
8 da lei n. 912, do 23 do setembro
do 1925, poderá o govorno desi-
gnar 0 respectivo serventuario pa-
ra official de protestos do letras,
notas promissonias, duplicatas e
outros titulos de dividas.

Paragrapho unico. Fica creado
na comarca do Juiz de Fóra o of•
fjcio privativo do protesto de le-

02's, notas promissorias, duplica.
tas e c.utros titulos de dividas.

Art. 12. 0 poder executivo p0-
dora ampliar a quaiquer comarca
ou municipio a jurisdiccào dos do-
legados do policia, sempre que o
exigir a ordem publica ou convo-
niencia do servico, percebendo nes-
to caso o dolegado mais 50 % dos
vencimentos que competirem ao
delegaclo substituido

Art. 13. Flea derogada a dis-
pcsição do art. 190 da lei n. 830,
de 7 do setembro do 1922, e o re-
opectivo paragrapho unico.

Art. 14. Na cornarca de Juis
de Fóra será mantido o officio pri-
vativo de orphCos o ausentes e re-
novaclo o seu provimento quando
vago pela renuncia, desistencia ou
fallecimento do respectivo serven-
tuario

Paragrapho unico. 0 governo,
si julgar conveniente, poderá des-
dobrar em dois o referido officio.

Art. 15. A rubrica dos livros
aue compete aos juizes do direito
pela disposição do ätigo 262, n.
54, da lei fl. 912, de 23 do setem-
bro de 1925, poderá ser feita polo
escrivão do civel, quo o mesmo juiz
designar e a quem delegar essa
funccão nos termos do abertura
lavrados nos respectivos livros.

Art. 16. No inventario, quando
as partes, inclusive Os ropresontan-
too dos incapazos eda Fazonda
Estadual, so conformarem oxpres-
samento por ternios nos autos corn
a sentonça quo julga a liquidacão,
nCo d necossanio o decurso do do-
cendio do quo trata o art. 997 do
Codigo do Processo Civil.

Art. 17. A "Revista do Ensino"
passará a ser publicada nos ter-
mos dos arts. 479 o 486 do Regu-
lamento do Ensino Primanio, ap-
provado polo dec. 6.655, de 19 do
agosto de 1924.

Art. 18. Esta lei ontrará em vi-
gor na data do sua publicacão.

Art. 19. Rovogam-se as disposi-
çCes em contrario.

Paço do Senado do Minas Ge-
raos, em Bello Horizonte, aos 16
de setembro do 1926. - 0 prosi-
dente, Francisco Riboiro do Olivei-
ra. - 0 1.° secretarlo, Oiympio

Mouréo. 	 0 2.° secrotarlo, Al-
frodo •Teixeira Baeta Neves.

Tres do Sr. Secretario do In-
terior, acompanhados do monsa-
gens em que o Sr. Presidento do
Estado pedo credito para paga-
mento do addicionaos ao Sr. des-
ombargador Francisco do Assis
Barcolios Corrêa, a d. Maria Bar-
bosa do Magalhães, professora do
grupo escolar do Itabira, o uma
outra, pedindo egualmento credi-
tos supplementares a algumas
verbas da 101 do orcamento vigen-
te. - A' cornmissão de Orcamen-
to.

Apresentaçdo de pareceres do corn-
miss des

0 or. Ledo do Faria, pela corn-
missão do Orcamento, aprosenta
Os seguintes:

Parecer n. 190

(9. legislatura)

A commissão do Orcarnento e
Contas, a quo foram presentes as
pocas prooco1iadas sob os flume-
ros 567, 566, 603, 602, 592 e 589,
é do parecor o roquer Sejam as
mosmas archivadas.

Sala das commissdes, 16 do so-
tembro do 1926. - Ledo do Fa-
na. - Ribeiro da Luz. Adol-
pho Vianna.

Pro jecto n. 191

(9•0 logislatura)

A comrnissâo do Orcamonto e
Contas, a quo foram prosentos as
poças protocolladas sob os flume-
ros 587, 585, 580, 558, o 597, é de
parocor 0 roquer quo Sojam as
mosmas archivadas.

Sala das commissdos, 17 do so;
tenThro do 1926. - Leão do Fa-
na. - Ribeiro do Luz. - Ado!,.
ph6 Vianna.

A imprimrj-se.
Não ha projoctos, requerimonto5,

indicacoes, intorpellaçoes e mocdes
a serem apresentados

AC,-44

DISCUSSAO DE REQUERt.
MENTOS

Parecer ii. 189

Lido e posto em discussão unica,
sem debate approvado o parecei-

n. 189, assim rodigido:
"A commissão do Saudo Publica,

tendo em vista o roquerimono de
José Borges do Magalhães Filho,
sobre licença para abrir pharma-
cia, verificando quo o roquerente
deixou passar todos os prazos co-,)-
cedidos pelas leis 677, do 12 do sé-
tombro do 1916, o 867, do 19 de
setembro de 1924, é do parecor e
requor que osse requorirnono seja
archivado."

Archive-se.

2.0 PARTE DA ORDEM DO D1.4
2.0 discuosdo do projecto n. 92

Dispensada a loitura e discutj-
do em globe, a ro uorimento doSr. Ignacio Murta, e approyado
sern debate em 2.0 discussão o pro-
jecto a. 2, concedendo torrenos,
em Juiz do I'dra, aos officiaes do
2.° batalhão. •- A' commjssao de
Orcamonto

2.' discussdo do pro jecto n. 93, do
1.417

Dispensada a loitura a roqueni-
mento do Sr. Ignacio Murta, 6
rejeitado em 2.0 discussâo o pro-
jecto n. 93, do 1917, sobre fundo
agrarjo. - Archive-se.

2. discussdo do projecto n. 104
Disponsada a leitura a roqueri-

monto do Sr. Ignacio Murta, é
posto em 2.0 discussao, em gb-
bo. a roquerime 0 do inesmo se-
nhor, o projecto n. 104, auctoni-
zando o govorno a mandar fazor
estudos para a vorificacao da exis-
oncia de jazidas do petroboo.
0 Sr. Ignacio Barroso aprsen-a seguinte:

Einencja ao projecto n. 104
Accrescentese onde convjer:
e de ouxonjta em Sabinopoils
Sala das sessöes, 16 de Setem

)ro de 1926.. 	 Ignacio .Barroo.
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• Apolada, 6 posta em discussão
conjunctamente corn o projecto.

Sem mais debate e a discussãO
encerrada, sendo approvado3 pro-
jecto e emendas. - A' comrnissão
d- Ag i iculi;ura e Indust-:a-
2.' discussãO do projecto n. 98

Dispensada a leitura a requeri-
niento do sr. Ignacio Murta, en-
tm cm 2. ' discusão, em glubo, a
requerimefltO do mesmo senhor, o
projecto n. 98, mudando a denomi-
nacão do districto do Onca, muni-
cipio de Pequy.

0 SR. CORDOVIL PINTO
COELHO - Sr. presidente, pedi
a palavra para apresentar a con-
sideracão da Casa a seguinte
emenda (lé):

Foi, não ha duvida, de grande
proveito para o Estado, o projecto
ha tempos anresentado na outra
Casa do Congresso pelo senador
Basiiio de Magalhães, que dava
nova nomenclatura a alguns dis-
trictos e municipioS do Estado.

0 da minha residencia soffreu
duas modificacöes em seus dis-
trictos: o de S. Luiz, foi deno-
nuinado Luizburgo e o de Santa
Helena, Amazonita.

Os habitanteS do primeiro facil-
mente se habituaram a nova de-
nomiflacãO, 0 que, entretantO, nb.o
so deu corn o segundo.

Posso ate affirmar a Camara
quo receberarn corn tristeza, mes-
mo, corn profunda niagua, a nova
denorninacãO.

Por isso apresento a ernenda e
espero que a mesrna seja bern re-
cebida pelo.s meus collegas.

(Muito bern!)
Vem a Mesa, é lida, apolada

posta em discussão, conjunctamen
te corn 0 projecto, a seguinte

Ernendct ao pro jecto n. 98

Ao art. 1.°, depois da palavra
JaguarUna - accresCente-50 C

o districto do Arnazonita, do mu
nicipio de TylanhuassU', passará S

denorninar-Se Santa Helena.
Sala das sessbes, 16 de setern

bro de 1926. - Cordovil Pint(
Coelho.

Sern mais debate é a discussâo
encerrada e approvados projecto e
emenda. - A' cornmissão do Ca-
maras Municipaes.

2 . 0 discussdo do projecto ii. 105
Dispensada a leitura e posto, a

requerimento do sr. Ignacio Mur-
Ia, em globo, em 2 . 0 discussäO, to
projecto •n. 105, declarando nulla
a lei n. 91, da Camara Munici-
pal de S. Doming do Prata, •e
o mesrno sern debate approvado.
- A' commissão de LegislacãO.
2 . 0 discussdo do projecto n. 106

Dispensada a leitura a requeri-
mento do Sr. Ignacio Murta, é
posto em 2. disussão, em globo,
a requerimento tambem, do mesmo
senhor, o projecto n. 106, auctori-
zando a construccãO de urn caes
no Parahybuna, em Juiz do Fóra.

0 SR. IGNAClO MURTA -
r. presidente, tenho a honra de

passar as maos de v. exc. a se-
uinte ernenda (lé)
Polo conteddo da mesrna ye a

Casa que se trata de urna obra
do magna importancia na cidade
da minha residencia.

E' assirn que aquella prospera e
adeantada cidade norte rnineira,
por duas vezes, tern sido victirna
de uma verdadeira calamidado, do
terrivel catastrophe que tern occa-
sionade enormes e extraordinarios
prejuizoS áquella laboriosa popu-
lação.

A inundacão de 1919 attingiu
quasi toda a cidade edificada na
parte baixa da rnargem do rio
ArassuahY.

Escaparam 20 casas apenas, ds
1.000, mais ou menos, que alli
existiam.

Armazens, repletos do cefd,
cheios do outras rnercadorias yin-
das ate de paizos extrangeirOs,
desappareceram por completo.

Por urn verdadeiro milagre, de-
terminado, talvez, pelas alturas di-
vinas, não se registrou nenhum
desastre pessoal.

So rneSmo quern assistiu a ca-
tastrophe horrivel pode della fazer
uma idea.

um dia, Sr. presidente, nurnso dia, em quo torronte impjedo
sa inundou Arassuahy, Id so foram
trabaihos, sacrifjcjos e osforcos do
muito tempo.

Folizmento Sr. presidente, nas
grandes desgraças que ferem urn
povo, Sompre apparece urn repre-
sontante do bern, do amos- e da
caridado.

Isso Ia em Arassuahy, inunda
da e triste, tivemos na pessoa do
sou Santo, virtuoso e caritatjvo
bispo - d. Seraphim Gomes Jar-dim.

No dia seguinte a borrasca quo
ainda se agitava valonte, a popu-
laçao viu-se desabrigada e falta dotodo e qualquer rocurso, mesmo
para as primejras necessidados

A' parte alta da cidade - ode
está collocado o Palacjo Episco-
pal - foi o monte Ararat, servju
do asylo a populacao desatinada

Aquefle espectaculo horrorjsou
d. Seraphim quo inspjrado pelaDivjna Providencia, agiu sem te-mor.

Deu as primejras provjdencjas
concorrendo, corn tudo ao seu al-cance, corn OS recursos quo dispu-
nha, para mitigar os males da-

• queues que soffrjam, attingjdos
pela calamjdade quo assollou aquel-
le povo, no que foj acompanhadopelos princjpaes da cidade.

As portas do son palacjo Se abs-i-ram e no son sejo, ponetrou uma
populacao sedenta e faminta, po I
do-se dizer, composta em sua
major parto, do muiheres, veihose croallcas 	 • 	 1Prodigalizava d. Seraphim ali- c
montos matoriaes e confortos espi- q
rituaes ao que rocebja em sen to-
cto, quando avista, no longe da b
nsa, batida pela chuva urn caval pleiro. 	

elTeve uma idda divjna
Deixa o soccorro, dos quo abri- av

gavam em sen palacjo, por conta
dos seus auxiljaros o, esquecendo paa chuva quo cahia, dingo-so no co
cavallejro quo passa. 	 trEra urn tropeiro. 	 diD. Seraphim pedo-Ihe a monta- po
na, corn sella do campo o alforgo qu
e, corno urn anjo onvjado por Dons, i
debajxo da chuva, come s% parte se

alta da cidade o dos suburbios, pe-
ciindo qualquer cousa - bite, ovos,
pdo, biscoitos - para quo fosse ni
distribujdos aos quo nocossitavam
do soccorro.

E racliante, tendo nas faces irn-
pressa a belloza dos anjos, d. Se-
raphim retoma 0 palacio, onde
chega, cancado, rnolhado, corn 0abastecimento quo a todos podia
por amor do Deus.

Entre lagrimas, mas lagrimasdo jubibo e contontamento, corneca
a distrihuiçao do quo trouxo, sal-
vando, assim, onormo quantidado
do croancjnhas prestos a mon-or
por falta do alimentos, si nao fô-
ra a Divina Providoncia tor agido
pela mao do santo e virtuoso sa-
cerdote.

Não ficaram, Sr. prosidento, en-
tretanto, ahi, Os sorvicos do santobispo.

Depois do alimontar todos aquel..
les quo so abrigavarn no sou pain-
cio, lá vae elle, debaixo do chuva
torrencial ainda, a pe, batina as--
rogacada, a procurar a soccorrer
as pobres victimas, tambem, da
calamjdade

Leva todo o dia nosso mister sn-
grado, ornprestando a todos 0 souestimulo, falando-ihes a palavra
dc Dens, ao mosmo tempo quo suns
mãos caridosas espaihavam pron-
las matoriaes, corn quo amparava
s affiiccao o a ponuria daquella
Darte do seu rebanho.

Percorreu, assim, runs o casas o
ldo houvo tecto domrubado ondo
ogo não apparocesso nurna iuz
onstructora, a figura querida da-
uelle sacordote virtuoso
Cancado, exhausto do tanto la-

or, em prol dos seus filhos es-
irituaes, a noitinha ja, rocolhe
b ao sen palacio, onde Ihe esta-
a resarvcj nova prova de amor
) son robanho.
Dinigindose aos sous aposonos
irticubares, a procura do urn pou-

do descanco, para tao duros
abaihos feitos, nova inspiracao
vina ihe vein a mento - não
din repousar em leito macjo o
[onto quando, dobaixo daquelbo
ssmo tecto, uma populacao, pode.
dizer, tinitava de frie.
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Ate 4 horas da tarde:
Ernenda ao projeeto n. 106	 ContinuachO da 2.' discussãO do

Aecrescente-Se onde convier: 	
projecto n. 93, sobre orcarnefltO,

Art... Fica o governo auctori- corn 72 ernendas a elle offerecidaS

zado a auxiliar a Camara Munici- 	 Levanta-se a sessho.

nova ordem, ordem quasi di-
vina, sae dos seus labios: que o
seu leito, Os seuS aposentoS par-
ticulareS fossem dados as crean-
cinhas para urn repouSo mais so-
cegado em quanto que elle, em
simples esteira, procuraria dar ao
seu corpo urn pouco de descanco,
pela lida titanica que acabava de
desemPenhar.

Bello exemplo, sr. presidente.
desse homem que parece ter vindo
de 'celestes regiöes para ser o tu-
telar daquelleS que foram victi-
mas da catastrophe horrivel, qual
foi a inundacão da cidade de Aras-
suahy - cidade prospera e adean-
tada e que honra Minas - no an-
no de 1919.

Deante de todas estas conside-
racöes, ye a Casa que a medida de
que trata a emenda é de grande
importancia.

Jd na Camara Federal, o sr. de-
putado IVianoel Fuigencio tratou
do assumpto, solicitando a quan-
tia de 500 contos para ser empre-
gados em fins identicos aos de que
trata a minha ernenda.

Nada mais, sr. presidente, pre-
ciso dizer, em favor da medida que
exoro approvacãO da Camara dos
Deputados e, corivencido corn a al-
ma confortada por ter, tambern,
propugnado para que os meus con-
terrafleoS näo sejam expostos a
nova desgraca, eu termino as rni-

nhas pallidas e despretenciosas
consideracSes.

pal de ArassuahY corn a iniportall-
cii do corn contoS de réis ......
(100:000000), para a execucão
das obras de defesa da cidade con-
tra as inundacöeS.

Sala das sessöes, 16 de setern-
bro de 1926. - Ignacio Murta.
- Martins Prates. - Olyntho
Martins. - Pedro Laborne.
Edelberto de Lellis.

Sern ma's debate é a discussãO
encerrada, sendo approvados pro-
jecto e emenda. - A' cornmissho
de Orcarneflto.

Ao meio dia, feita a charnada,
acharn-se presentes os srs. Eneas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Claudemiro •Ferreira, Go-
mes Freire, Miguel Baptista, Cor-
dovil Pinto Coelho, Pedro Laborne,
Bernardino Vieira, Enrico Dutra,
Lauro do Almeida, Annibal As-
sumpcao, Ledo de Faria, Ribeiro
da Luz, Paulo Menicucci, João Be-
raldo, Flavio Santos, Mello Fran-
co, Martins Prates, Francisco Les-
sa, Argemiro de Resende, Duque
de Mesquita, Olyntho Martins, Go- I
ines Pereira, Euzebio de Britto,
Elpidio Cannabrava, Adolpho Vi-
anna, Ferreira Fires, Ignacio Bar-
roso, Celso Machado, Viviano Cal-
das, Pedro Dutra, Odilon Braga,
Ignacio Murta, Mario Mattos, Age-
nor Alves, Edelberto Lellis Alonso
Marques, Adelio Maciel, João Hen-
nique, Rubens Campos a Aristides
Coimbra, faltando corn causa par-
ticipada o sr. Agenor Canedo e,
sem ella, os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente, é a

mesma sem debate approvada.
0 sr. L ' sccretario dd conta do

seguinte
EXEDIENTE

Representaçi5es
Da directoi-ia da União Opera..

na Beneficente de Diamantina.
pedindo elevação da verba que é

rnesma concedida para manufen-

cão de suas officiias. - A' coth
missão de Orcamento.

Requerimento
De Caetano Miguel Totaro, 1.0

sargento da Brigada Policial, pe-
dindo melhoria de reforma. - A'
comrnissão de Legislacão.

Rest it uicdo de auxilio

O SR. ARGEMIRO DE RE..
SENDE: - Pedi a pala yra, Sr.

Presidente, para fazer chegar a
Mesa urn requerimento em quo 0
hospital de São Sebastiäo do Vi-
çosa solicita seja relevada a pena
legal de perda da verba que lhe
foi consignada no orcamento, para
que assim lhe sejam restituidas as
subvenqCes que deixou de receber
desde 1922, por nao ter em tempo
requerido.

o Sr. Adoipho Vianna: - Não
vejo ate motivo para quo exista
essa disposicão na lei orcamenta-
na, tanto mais quanto já existe
outra que estabelece pena menor
para as verbas cahidas em exerci-
cios findos.

o Sr. Argemiro de Resende: -
Como diz o nobre collega, essa dis-
posição deveria ate ser banida das
nossas leis, tanto mais quanto a
pena vae recahir justamenLe nas
instituiçdes que mais carecem do
amparo do poder publico. (Muito
bern)

o Sr. Adoipho Vianna: - A
palavra arnparo" exclue o cas-
tigo.

o sr. Argemiro de Resende:
Ndo é razoavel, Sr. Presidente,
que se estabeleqa uma excepcão...

o Sr. Ribeiro do. Luz: - Nâo
apoiado.

o Sr. Argemiro de Resende..
para as instituiqdes de caridade,
em virtude da qual ellas perdem
as suas subyençoes si nao as re-
quererem em determinado tempo.

Nós sabemos que as funcçoes de
administrador on provedor desses
estabelecimentos, cujo objectivo
unico é mitigar o infortunio e dan
lenitivo a dor, na pratica diuturna
da yirtude mais sublimada que vi-

1.' di.scussdO do projectO n. 95

Finairnente lido e posto em
discussdo o projecto n. 95, pro-
rogando o prazo para a restituichO
do imnosto cobrado sobre o gado
que tiver sahido do Estado para
ser engordado em outro, é o mes-
mo sern debate approvado. - A'
cornmisShO de OrcamentO.

Nada mais havendo a tratar, c
sr. presidente dá para amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA

Prirneircs parte
Ate 1 hora da tarde:

Leitura e approvacãO da acta.
Expediefite.

Ate 2 horas da tarde:
Apresentacão de pareceres (de

commissOes.
ApresentacCO de projectos, re-

querimentOs, indicacöes, interpel-
laçdeS e rnoçöeS.

DiscussãO de requerirnefltos, in-
dicacöes, interpellacöes e rnoçdes.

Approvacdo de redaccdes finaes,

Segunda parte

o Sr. Celso Machado - Ndo
apolado; consideracöes muito jus-
tas. (ApoiadoS geraes; nuito
bern!)

o sr. Ignacio Murta,.. certo
de que a medida que propugno seth
bern recebida por todos os rneus
collegaS.

(Muti bern! Muito bern!)
Vern a Mesa, é lida e estando

apoiada pelo numero de assignatu-
ras, entra em discuss5o conjuncta-
mente corn o projecto, a seguinte:

31. SESSAO ORDINARIA, AOS
17 DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do sr. Enéas Camera

SUMMARIO: 1. Parte. - Cha-
mada. - Acta. - Expediente.

Pedido de restituição. Dis-
curso do Sr. Argemiro de Resen-
de. - Apresentação de parece-
res. - Discussho de requeni-
rnentos. - 2. parte. - Conti-
nuacão da 2. discussão do pro-
jecto Ti. 93. Discursos dos srs.
Odilon Braga e Ledo de Faria.
Emendas. Retirada de ernenda.
Declaraçöes de voto. - Ordem
do dia.



ceja no coracão do homem — a ca-
ridade; - nós sabemos que essas
funccöes não trazem áquelles que
as exercem outra recompensa quo
itão seja a satisfacção intima do
hem realizado; e, por isso mesmo,,
tie ordinario, são annualmente sub-
stituidos os directores das nossas
casas de caridade.

o sr. Actolpho Viannct: — A
desidia ou o descuido de urn dire-
ctor implica em prejuizo do pro.
priO estabelecimento e do fim a
que se destinou a subvencão.

o sr. Ribeiro dct Lies: - " Dor-
mientibus non succurrit jus".

o Sr. Argemiro de Resends: -
Como diz o nobre collega, Sr. Adol-
pho Vianna, o descuido de urn di-
rector implica em prejuizo do pro-
prio estabelecimento; e a pena
consignada em lei, isto é, a perda
da subvencão, vae recahir sobre
terceiros, que não padern, em ab-
soluto, responder por esse decui
do ou essa desidia e que sao, exa-
etaniente, aquelles que mais care-
cern da proteccão do Estado.
- Não se pode applicar ao caso o
brocardo dornvientibus nem sv;ccur
nt jies, que acaba de ser invocado
polo sr. Ribeiro da Luz.

o Sr. Rtheiro da Luz: - A
dode é que Si esses etabelecirnen-
tes de caridade não recebem as
oubvencöes é porque não fullccio-
nam regularmente.

o sr. Argemiro de Resende: -
De nenhum modo se justfica a
presurnpcão do que, si alguns es-
tabelecimentos de caridade deiiarn
cahir em exercicio findo as quotas
que ihes são destinadas, 6 porque
não funccionam regularmente.

o sr. Ribeiro da Luz: - E' pro-
surnpcão natural.

o sr. Argemiro de Resends: -
Entretanto, para quo tal presum.
pcão cain desde logo per terra,
basta considerarmos que, para o
pagarnento das quotas, so exigi-
dos, pelas nossas Secretarias, nu-
merosos documentos comprobato-
rios do perfeito e regular funccio-
namento desses institutes do can-
dade. E' assim que se exigem: at-
jietdo do promotor publico, copia

do-,, termos da visita deste, relacão
dos doentes tratados no hospital,
etc.

Quanto aos estabeleclrnentos de
ensino subvencionadOs polo Esta-
do,, tern elles de satisfazer as mes-
mas exigencias, apresentando a
lista de seus alumnos, etc., afirn do
quo possam então receber as ver-
bas que lhes são destinadas. A fis-
calizacão é nigorosissima e todas
as formalidades tern de sen preen-
chidas para que seja feito o pa-
gamento.

o sr. Pedro Dietra: - A's ye-
zes, a falta de urn sello difficulta
o recebimento.

o Sr. Adoipho Vianice: — Já
existe a pena de reduccão de 10 %
das quotas cahidas em exencicio
findo. A duplicidade de pena não
se justifica.

o sr. Pedro Dutrce: — Suppo-
nhamos uma casa de canidade, si-
tuada em uma dessas longinquas
cidades do Norte, que não dipbem
de meios rapidos de communica-
ção. Muitas vezes, essa casa de
caridade deixa de receber a subven-
ção que lhe 6 destinada, porque ate
que cheguem a Capital os docurnen-
tos necessarios e sejam preenchi-
das as formalidades legaes para
o recebirnento, já a subvenção Ca-
hiu em exerci.cio findo.

o sr. Argerniro de Resende: —
Como bern diz, em aparte, o nobre
collega, Sr. Presidente, as nossas
grandes distancias e a difficuldade
de cornmunicacbes entre a Capital
o as ci.dades do interior, não servi-
das por estradas do ferro, muitas
vezes dão causa a quo os hospitaes
situados nessas cidades longinquas
não possam, em tempo, gracas ao
retardamento natural da comes-
pondencia, receber as quotas quo
ihes são consignadas em orçarnen-
to e que vão, assim, cahir em exer-
cicio findo.

Todas essas circumstancias de-
vem ser pondemadas pela Camara
dos srs. Deputados.

O sr. Adoipho Vianncv: — Per-
feitamente. A prova está no gran-
de numero de asylos que ficaram
nessa situação, reclamaudo verbas
quo cahiram em caducidade,
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Ae-gen,j.0 de Resende: 	 o orcamento do Estado.Entre as, reclamacoes aqui chega.. 	E' uma restitujcão, apenas.dos, solicjtando relevacao da pena 	 0 Sr. Ribeiro da Luz: - A' lualdo cadu cjdade. de- subvencoes, figu 	 o ostabelecimento perdeu o direito,ma a do Asylo de Caeté. Na0 ha, em virtude de lei.sr Presidonte, ningue
sitando 	 que, i. 	 0 Sr. Adolpho Viajna: — Mao,aquefle estabelecirnento, 0 Estado não lucma nada em rotordebse do evocar a figura veneran em seu poder essa parcejia A pe-da e suggestiv do velho monsenhor na nãoPinhejro (Apojado5. 	 incicié sobre o desidiosomujto hem!) inSide sobs-c os benefjcjados que,quo, ao seu espirjto do ca-midade, no case, são as asyladasao seu coracão magnanj, 0 e gene- 	 0 Sr. Argerniro de Resende.moso se dove a fundação daquell0 0 Estado não dove, em absoluto,asylo, quo tantos 0 tao assignala 05 procuram so locuplotar corn o pro-servjo5 tom prostado a nossa so- ducto de- um benefjcjociedade,da,i do educacao a numero Via COncodido 	 que já ha-sas e infeljzes orphãs quo alli en- 	 0 Sr. João Ronald0: — Muitocolitrani abnigo e proteecao. (Mui- bern!to born!)	

-	 0 Sr. Gelso Machado: — SiE porque, srs. doputados per. Estadd achou que era justo con-quo o director do As ylo não pro coder aquella subvencao flab terncurou em tempo, receben a quota o direito do retirala.
no mesmo destjnada? Porque so 	 0 Sr. Ribeiro da Luz:achava ausente na Europa, em 6 clara. 	 — A lei
peregnjn00 sacerdotal estando a 	 Sr. rgej0 de R esends . -direccao do estab 	 0elecimento entre.. A lei é 

A
Iniqua; contra ella toda ag

ue a uma irma do caridade que Camara so revolta.
	 .absolutamnente na 	 n

	

o conhece as nos -
	mn

(Apoiados)
Alias, é uma das ais nobres at-as leis, porque alli, 	 a se 	 titlid	 udes do legislaos- quand 0 yen-ho que rodei 	

naquell
o Asylo, escondido fica que commetteu urn emro, cox-

0' Sr. Argemiro de Resends: - 

nas aituras,o do rumor das gran
nâo chega siqu 	 'A's'jnnurneras reclamacoesque tern echo longjnqu

chegado a esta Casa são- a prova, des agglomeraç5o5 humanas.comb diz o- nobre deputado sr. 	
E' usto, é legitimo que sejaAdo1ho. Vianna, da	 jveracjdade dasminhas observaçoes 	 prejudicado esse estabelecjmento

revertendo no Estado uma insi-Depois, sr. Presjdente a legis- gnificant0 p rce1Ja que muita fal..
lOcão federal, neste ponto, é mujtomais 	 ta fará as pobres asyladas sem,Mmnas..benigna que a legislaçao de entretanto, influjj- do nenhum mo-do no flosso orcarnento ?Ora, urn Estado, conlo o flosso, Nas mesmas condicoes se encon..que prima pela. liberal jdade de suas tram outros institutos da mesmaleis, quo p

rocura sempre satisfazer natureza e casas de canidade, co-as legitj
ma5 aspiracoes e os justos no, per exemplo, a do Sacramen.

reclamos do povo, do que sosnos to, de cuja reclaniacão foi porta.
mandatanj3s nesta Casa; urn Es- dor nesta Casa, o nosso distincto
tado onde, Per feliejdade nossa, to- : collega Sr. Jo6o Henniquedos os direjtos são respeitados e 	 0 Sr. Adolph0 Vianna: — V.acatadjssjmas as decisOes dos tn, exe. permit urn a

parte ?bunaes, não deve, Sr. Pre sidente, 	 0 Sr. A rgemji.o de Resends:não	 nipode esmo estabelocer urna Pois não.exeepcao odjosa justamente para 0 Sr. Adolpho Vianna: — A'scorn os estabel
ecimentos do canjda.. bnilhantjssjmas consideracoes dede, cuja missile bemnfazeja eu nho v. exc. en podenia adduzir rnaispreciso aqui encarecer - Mujto es, do ordem 

financejma: trata-0 sr. Jodo Beraldo:	 se 	 uma vbern!' de	 vh
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fessar esse erro e procurar repa- r
ral-o. 	 d

o sr. Francisco Lesscs: - Per-
feitarnente. 	 e

o sr. Argemiro do Resende: - €
0 hospital de S. Sebastião, de Vi-
çosa, de cujo requerimento sou on
agora portador, é digno de mere-
cer o favor quo solicita a Camaro
dos srs. Deputados.

Vicosa, Sr. Presidente, é urna
das principaes e 'nais florescentes
cidades da zona da Matta, cujo
progresso, dia a dia, se vae accen-
tuando.

Percorrendo-a, nós ternos a irn-
pressão de IIOS encontrarmos nas
proximidades da capital da Repu-
blica, vendo as suas ruas abaula-
das e limpas, a belleza tie seus
edificios, ao mesmo tempo que ad-
miramos a civilizacão e a cultura
de seus habitantes.

E' natural, portanto, que seja
appareihado condignamente o es-
tabelecimento de caridade que alli
funcciona...

o sr. Celso Machado: - E quo
serve a toda aquella zona.

o Sr. Argerniro do Resende...
que serve a toda aquella zona, co-
mo diz o nobre collega Sr. Celso
Machado.

o Sr. Adolpho Vianna: - Que
b representante daquella circurn-
scripção e cujo testemunho é Va-
lioso

o sr. Argemiro do Resencle...
e que, por isso mesmo, näo pode
abrir mao do auxilio que o Estado
ja ihe havia concedido.

E si o hospital de S. Sebastião
de Vicosa, ha mais tempo, não pro-
curou levantar esse dinheiro, por
porque entendeu elle estava ma-
gnificamente guardado nas mãos
do Estado.

o sr. Martins Prates: - Lime
instituição de caridade não tern o
direito de guardar dinheiro.

o sr. Argeniro do Resende:
E' verdade, sr. presidente, que é
urn principio e ate urn dogma de
religião, que nao tern direito do
guardar dinheiro quem se preoc-
cupa, apenas, corn o exercicio da
çaridade. iVias, o nobre deputado, re-

resentante do Norte, Cujo nome
eclino corn a devida venia, o sr.
Vlartins Prates, sabe que fazer
conomias, corn o objectiVO de ex-
reer a caridade, é urn desses pro-
)lemas cuja solução e difficil. 'En
ido me ref iro ao problema de guar-
Jar dinheiro corn objectiVo pro-
rio, corn objectivo individual, por-

iue esse é urn problema quasi in-
soluvel hoje.

Ora, uma casa de caridade tern
servicos cuja execucão depende do
quantias mais ou menos avultadas
que ella, muitas vezes, ou quasi
sernpre nb.o possue. Assim, seria
da maior conveniencia para. essri
instituicào que ella pudesse encon-
trar, reunida, a sornma necessaria
a realizacão de determinadO obje-
ctivo. E foi por assirn entender,
que o provedor do hospital tie São
Estado fosse o guarda fiel das
Sebastião de Viçosa deixou que o
subvençbes concedidas aquelle es-
tabelecimento e quo, accumuladas
durante alguns exerciCios finan-
ceirOs, constituil'iarn peqUeflas eco-
nomias, que são hoje reclamadas.

o Sr. Martins Prates: - Sew
juroS.

o sr. Arg&niiro do Resende: -
Eston certo, portanto, sr. Presi-
dente, quo a cornrnissão tie Orca-
rnento...

o Sr. Ribeiro da Luz: - Trata-
se unicamente do curnprimento da
lei.

o sr. Arge'nviro do Resencte...
indo ao encontro dos desejos cia-
rarnente manifestados pela Cama-
ra, nao deixará de acolher bene-
volarnente o pedido do hospital do
S. Sebastião de Viçosa, deferindo
tarnbem Os requerirnentos que, no
mesmo sentido, outras instituicbes
de caridade nos' tern dirigido e quo
aqui tern sido patrocinados por tills-
tinctos collegas.

o sr. Celso Machado: - V.
exc. pods contar corn o men voto.

O Sr. Argerniro do Resende: -
agirá corn justica e, scm desequil!-
Assim procedendo, a commissao
brar o orcamento, concorrerá para
quo sejam rnitigadas as dores e os
soffreresdos pequenos, dos humil-
des, que appellam, confiantes, pa-

Parecer n. 192

( 9.' legislatura
A comrnissdo de Orqamento e

Contas, a que foi presente a re-
presentacão da Camara Municipal
de Tiradentes, solicitando verba
para a installação da respectiva
comarca, restaurada pela lei n.
912, tie 1925, é de parecer que se
torna necessaria a votaçao de ver-
ba especial, uma vez que no orca-
rnento para 1927 ja figura a do-
taqão precisa para installacão do
seis comaret -

la das comrnissSes, 17 de so-
tembro tie 1926. - João Henri
quo. - Ledo de Farm.

Parecer n. 193
(9." legislatura)

A cornmjssão tie Orcamento e
Contas, a que foram presentes as
peças protocolladas sob Os us. 533,
554, 570,.e 572, é de parecer e re-
ouer sejam as mesmas archiva-
des.

Sala das commissbes, 17 tie so-
'tembro de 1926. - JoCo Henri-
cue. Ledo de Faria. - A irn-
prim jr-se -

0 Sr. Jodo Reraldo, pela corn-
rnissão tie Legislaqao, apresenta e
pede, sendo concedjda, a inclusão
na ordern do dia seguinte do
Parecer para 3." 1ISCUSSaO sobre

o projecto n. 105
(9." legislatura)

A commissão de Constituicao,
Legislaçao e Justiça, a quo foi pre
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sente o projecto n. 105, já apprO-
vado em 2." discussão, ti do pare-
cer qua seja o rnesrno subrnettido
a 3." e approvado.

Sala das commissbes. 17 tie se-
tembro do 1926. - João Beraldo.
- Agenor Alves. - Duque do
Mesquita.
?rojecto a que se refere o parecer
supra:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Artigo unico. E' declarada nul-
Ia a lei a. 91, de 15 de dezembro
do 1922, votada Vela Camara Mu-
nicipal do S. Domingos do Prata,
revogadas as disposiçbcs em con-
trario.

Para ordem dos trabalhos.
o Sr. Paulo Menicucci, por par-

te da commissão do Agriculture,''
envia a Mesa o seguinte:

Parecer e redacçdo para 3. dis-
SUSStiO sobro o projecto n. 104

( 9." legislatura
A commissão tie Agricultura e

Industria, a quo foi presente o pro-
.iecto n. 104, já approvado em 2.
discussão, d do parecer quo o ines-
mo seja dado a 3." discussão e
approvado corn a seguinte reda
ccão, de accordo corn o vencido:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.° Fica o governo do Es-
tado auctorjzado a mender fazer
estudos no nosso sub-solo afim de
so verificar si existem nelle ja-
ziclas de petroleo, e de euxenita no
municjpjo de Sabinopolis, seja por
conta propria do Estado, seja tie
accordo Corn o governo federal.

Art. 2.° Fica ainda auctorjzado
o governo do Estado a entrar em
accordo corn Os proprietarjos des
terras onde so fizeren-i as perfura..
cbes e pesquisas, bern corno o apro..
vertarnento das jazidas, da manel-
ra que julgar mais convenionte.

Art. 3•0 Podera o Executjvo
abrir os creditos necessarjos para
a execucäo desta lei.

Art. 40 Revoganise as disposj
coos em contrarjo.

ra esse divino sentimento, de tao
forte floracão no coracão - a ca-
rid ade -

(Muito bern; rnuito bern!) —
A' commissdo de Orçamento.

Apresentaçdo do pareceres do
cornrnissties

o Sr. Jodo Henrique, pela corn-
missão de Orcamento, apresenta
OS seguintes:'
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Sala das comrnjssöes, 17 de se-
tembro de 1926. - Paulo Meni-
cucci. - Miguel Baptista. - Go-
mes Pereira. - A imprimir-Se.

o sr. Francisco Lessa, pela corn-
missão de Instruccäo Publica,apre-
senta o seguinte

Parecer n. 194
(9a legislatura)

A commissàO de InstruccãO Pu-
blica, charnada a dar a sua opinião
sabre a indicacão brilhantemeflte
apresentada pelo sr. deputado
Alonso Marques, pedindo que a
Camara manifeste no Senado da
Republica "o seu grande desejo de
ver dentro em breve consubetanCia-
das em lei as modidas de grande
alcance econon'iCO que estabelecern
o ensinO vrofissionat obrigcttoriO,
tall como o determina o iprojecto do
sr. deputado Fidelis Reis, já ap.
provado' pela Camara Federal, de
pois de muito meditar sobre o as-
sumpto, adopta o seguinte parecer:

Prelirniriarmente, julga a conh
missão. desnecessaria qualquer ma-
nifestacãO da Camara dos srs. De-
putados nesse sentido uma vez que
o referido projecto se acha entre-
gue ao estudo meticulosO e sabio do
Senado da Republica, cuja delibe-
raçdo, presidida sempre pela gran,
de prudencia e excelso patriotismO
dos seus membros, nos cumprirá
acatar como a expresSaO maxima
que de facto o é do- soberania na-
cioflal.

Geralmente as indicacdes so fei-
tas aqui como simples suggestöes
aos demais poderes governativOE
do Paiz, lembrando medidas qu
,do ihes tenham sido occorridas (
que a Camara Estadual julga so
rem necessariaS e uteis ao ben
commum.

Pedindo a adopcão de medidas j
approvadas pela Camera Federa
e que estão sendo objecto de escru
puloso estudo da mais alta Cams
ra do Parlarnento Nacional, pode
remOS corn isto, muito a contr
gosto noeso, rnelindrar os senadc
res da Republica, em quem COT

fiamos, inteiramente, como cam,
zes de .acudirem a todas as nosse
imperiosas necessidades.

Ao demais, ci pezarmOs, ernbora
ligeirarnente, o merito das medidas
consubstanciadas no alludido pro..
jecto causador da indicacãO em
questno, verificaremo s que o seu
objectivO jd é assumptO veiho e
one vern sendo de ha muito ventila-
do e debatido no CongresSO Fede-
ral, so tendo agora, como innova-
çao, a clausula da sua obrigatorie.
dade.

Ora, a obrigatoriedade do ensi-
no technico e profissional ndo nos
parece quo seja a solucãO maiS in-
telligente para a resolucão desso
palpitante problems entre no s , e
essa novidade, sobre ser imprati-
cave1, repugna ao caracter sempri
liberal das nossas leis.

Não so venha allegar, como ar,
gumento justificativo de semelban-
te disposicãO, quo tambern é obri-
gatorio o ensino das primeiras Is
tras - obrigatoriedade essa que,
na pratica ninda, infelizmente, está
longe de ser uma realidade, porque
este d uma condicão de vida dii
nossa clemocracia, irnprescindive1
a todos os brasileirOS, necessario
para o nosso desenvolvirnento, para
a rossa grandeza, corno par nossa
vida é necessariO o ar quo rospira-
mos.

0 numero dos technicos deve sei
regulado e de facto o é, pelas ne-
cessidades economicaS da sociedade
e nunca pela phantasia do legisla-
dor. Sendo a sociedade urn orga-
niarno, a divisão do trabaiho é
ulna condicãO indispensaVel a sua
propria estabilidade. Desta ma-
neira, o numero de bachareiS, de
medicos, de mechanicOS, de opera-
rios, etc., não depends do arbitriO
do legislador e sim do deterrniniSmo
economieO que regulla a vida social.
Pelos dispositiVOs do projecto, to.
do aquelle que quizer entrar para
urna escola de ensino superior terá
de conseguir previamerite urn cer
tificado de urn qualquer officio ma-
nual como, por exempl,O alfaiate
ou fur.ileirO e entdo, perguntamos

a nós, que vantagenS econornicas ad-
virão para a Nação, saber urn me-
dico talhar colletes ou fazer cane-
cas e cafeteiras?!.

Pretende o projecto ferir de rnor
te o bacharelismo nacional, - hoje

elegante preoccupaçSo de todo
aquelle que se diz versado em as-
sumptos economicos - e o faz corn
tal infelicidade, que vem crear o
bachal'elismo technico, formando,
anflUalmeflte, cinco sail pretensos
cpemarios, para so falar dos iso
cos que, neste numero, mais ou me
os, se matriculam nas Academias

do Paiz, dtplomados officialmento
e que não exercerdo nunca a sun
profissdo technica manual.

B' por estes e outros fundamen-
tos que a commissão deixa de ad-
duzir, por isso, que não está em
discussdo directamente o projecto
ndo podendo, egualmente, fern con-
vindo suggerir sua approvacao,
coin que concluem aeon-
seihando a Camara a rejeicão da
indicaçdo, sem corn isto importar
nenhum menosprezo ao ecu auctoi
illustre, par aguardarmos confian-
tes, sin espectativa sympathica, a
solucdo quo sobre tao importanto
assumpto terá, dentro em breve,
que proferir o Senado republica
DO.

Sala das cornmissOes, 17 de se
tembro de 1926. - Argemiro do
Resende Costa. - Francisco Lee-
sa, relator. - Viviano Caldas.
Pedro Dutra. - Adolpho Vianna.

Indicacdo a que se refers o Pare-
cer supra

Indicamos que a Camara por in-
terrnedio da Mesa, considerando de
grande vantagem para o Piz e no-
tadarnente para o Estado do Mi-
rjas Geraes a i'nstituiçdo do ens'-
no profissional obrigatorio, tal cc-
mo o determina o projecto do sr.
deputado Fidelis Reis já approve-
do pela Carrara Federal e pen-
dente da approvação do Senaclo,
leve a este memo do Poder Logis-
lativo Federal o scu gmande dese-
jo do ver dentro em breve, censub-
stanejadas em lei as medidas do
grands alcance econornjco decor-
rente do projecto em cause.

Sala das sessOes, 11 de setembro
de 1926. - Alonso Marques. -
Ignacio Barroso. - Celso Machado.

A imprimjr-se.

Não ha projectos, requerirnen-
tos, isidicaçOes, interpellacOes e mo-
cOos a serem apresentados.

DISCUSSAO DE REQUERIMEN-
TOS

Purecer n. 190
B' lido, posto em discussão uni-

en e, scm debate, approvado, o pa-
recer n. 190, assirn redigido:

'A cemmissão de Orcarnento, a
que foram presentes. as pecas pro.
tocollajas sob ns. 576, 566, 609,
602, 592 e 589, é de parecer e re-
quer sejam as mesmas archivadas.
-. Archivern-se.

Parecer n. 191
E' lido, posto em discussão uni-

ca, e, sem debate, approvado, o pa-
recer a. 191, assim redigido:

A commissdo do Orcamento, a
quo foram presentes as pecas pro-
tocolladas sob ns. 587, 585, 586,
578 e 597, é de parecer que sejam
as mesmas archivadas. - Archi .

-vem-se.

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA
Continuacdo da 2. discussão do

projecto n. 93
E' annunciada a continuacSo da

2 . discussão do projecto a. 93,
sobre Orcamento, corn as 72 omen-
das a die offerecidas.

0 sr. Mello Franco apresenta as
soguintes:

Ernenda n. 73
Accmescente-se, onde convier
Fica o govemno auctorizado a in-

staliar os termos de João Pinhei-
ro e Tupacyguara, abrindo para 0
alludido fim o necessario credito.

Sala das sessOes, 17 de setembro
de 1926. - V. A. de Mello Fran-
co. A. de Resende Costa. -
Camillo Chaves. - Aristides Coim-
bra.

Emenc1cs n. 74
Acerescente-se onde convier:
Flea o govemno auctorizado a

subvencionar coin a importancia
de 15:000000 a Academia de Corn-
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Mercio dc Bello Horizonte,con si- ]D
gnando Para o alludido firn a verba p
necesSaria. 	 o

Sala das sessôes, 17 de setembro
de 1926. - V. A. de Mello Fran- V

co. - Elpidio Cannabrava.
Apoiadas, são postas em discus-

são conjunctarnente corn o projecto.

o SR. OLYNTHO MARTINS:
- Sr. Presidente, pedi a palavra
Para apresentar as seguintes ernen-
das ao projecto do Orcamento, ore
em discussão: (ld) .

A primeira emenda, como a Case
ouviu da sua leitura, consigna a
verha necessaria Para a installa-
çãø da comarca de Itamarandyba.

A florescente cidade de Itarna-
randyba, séde do grande e prospe-
ro municipio do mesmo norne, dista
mais de 100 kilornetros da cidade
de Minas Novas, séde da comarca
de que faz parte, como termo an-
rexo, deade sua suppressão, em
1903.

Pasta esta circumetancia, sr.
Presidente, Pam justifiacr a urgeil-
te necessidade da installacão da co-
marca (apoiados;muito bern!). Ou-
tros motivos, porérn, todos de gran-
de relevancia, militam Para quo
so satisfaca a justissirma aspiração
do nobre povo daqudlle municiplo
e são Os qua constarn da bern ela-
borada representacão que a Cama-
ra Municipal dirigiu ao Congresso
Mineiro e que envio a Mesa, jun--
tarnente corn a emenda.

A regunda ernenda visa dar no
Collegio São José, da cidade de
Arassuahy, urn auxilio annual de
5:000$000.

Trata-se, sr. Presidente, do uni-
co estabelecirnento do eneino so-
oundario, para alumnos do sexo
nlasculiflo, que existe na zona que
represento nesta Casa •- a vasta
regiãO norte-iflifleira - que se
compbc de 14 grandes municipioS e
em que vive e trabaiha urna po-
pulacbo de cerca do 800.000 hahi-
Lantes.

0 Colleglo S. JO-6, cuja fundo-
ção e manutencão devernos ao espi
rito eniprehendedor, aos esforços
que TJãO esmorecem nunca e a de-
dicação cern lirnites do benemerito

Seraphim Comes Jardirn, his-
O de ArassUahy, veni prestando
s meihoreS servicos,..
o sr. Martins Prates - Rele-

antissirnOs servicos. (Aoiad )s).
o sr. Olyntho Martins: -

elevantissiflio s cervicos, corno rnui-
O 

bern diz o meu illustre collega, a
nstruccãO da mocidade do forte
Ic Minas e hem rnerce do Estado

auxiliO quo ora pleitearnos, os
.epresentantes daquefla zona.

A ernenda relativa no funcciona-
io que dingo o archivo da Secre-
;aria das. Financa s já foi por ndrn
justificada, quando apresentei a
amara o requenifliOfltO do interie-
ado sob re o assimptO.

As outrqs ernendas, sr. Presiden-
Le,

ore tonho a honra do mandar
a Mesa, estão justificadas por Si

inesmas, razão porque me dispenso
de adduzir outras consideracbds en
favor dellas. (Muito bern! Mnito
bern!)

Vêm a Mesa as seguinteS

Emenda n. 75
Ao art. 40, cap. III, do projecto

n. 93, diga-se, em vez do "ate o
prirneiro trirnestre" - "ate 0 pri-
meirO sornestre".

Sala clas sessbes, 17 de setembro
de 1926. - Olyntho Martins. -
Martins Prates.

Ernenda n. 76

Accresceflte-Se
Para a installacãO da comarca do
amarandyba, dezenove contos e

oltoceritos mil réis (19:800000)
Sala das sessbeS, 16 do setembro

de 1926. - Olyntho Martins. -
Pedro Laborne. - Ignacio Murta.
- Martins Prates.

Ernenda ii. 77

Accrescente-Se, onde convier:
Ao collegio São José do Arassua-

hy, cinco contos •de réis.
Sala das sessbes, 16 de setembmo

de 1926. - Olyntho Martins. -
Ignacio Murta. - Pedro Laborne.
- Martins Prates.

(Emenda 78, vae em seguida a
80).

Einencla n. 79

o sr. Duque do Mesquite offo-
rece a seguinte

Ernenda ii. 78
Accrescente-se, onde convier:
Art. E' considerado do utilidade

publica o Gymnasio Carangolense,
do Carangola, ficando extensiveao
curso commercial annexo a esse in
stituto a auctorização constante do
art. 10, da lei n. 752, de 27 do so-
tembro de 1919.

Sale das sessOes, 16 do sotembro
de 1926. - Duque de Mesquita.
- João Ledo do Fania.

Lida e apoiada, é posta em dis-
cussão Conjunctamente corn o pro-
jecto.

0 Sr. Pedro Dutra apresenta as
seguintes:

Ernenda n. 81
Onde convior:

Ficani sujeitos ao iinposto de di
versOes os bilbetes de entrada pam
OS Jogos de "foot-ball", touradas,
rinhas de gallo, corridas de caval -
Jo e outros jogos spontivos.

Sala das sessOes, 17 de setembro
de 1926. - Pedro Dutra.

Emenda n. 81 A.
Onde convier:

Ficarn isentos do imposto de di-
versão os jogos e todas as diver-
sOos em benefiejo de instituiçOes
pias. 	 I,

Sala das sesss, 17 do setembra
do 1926. - Pedro Dutra.

Ernenda n. 82

Accrescente-se, onde convier:
Art. 0 funccionario encarregado

da direccão do Archivo da Secreta-
na das Financas terá a mesma
gratificacãO quo percebem OS con-
ferentes da referida Secretaria.

Sala das sessöes, 16 de setembro
de 1926. - Olyntho Martins.

Ernonda n. 80
Os chefes de secção das Secrete,Onde convier: 	 rias de Estado vencer 	 annual.Ao Centro Operario Beneficento monte, inclusive a gratificaqão ad-de São Goncalo do Sapucahy.......dicional da lei n. 425, do 17 de

2000$000 	agosto le 1906, 0 ordenado de
A' Conferencia do São Vicente de 12:000000.

Paulo do São Goncalo do Sapucahy, 	 Sala das sessöes, 17 de setenmro1:000000 	 do 1926. - Pedro Dutra. - Celso
,Sala das sessöes, 16 do setern- Machado. 	 -

bro do 1926. - •Olyntho Martins 	 Liclas e apoladas, Sao postas em- Ignacio Murta 	 discussão conjunctarnente corn oLidas e apoiadas, s5  postas em projecto.
discussão conjunctamente corn o
projecto 	 0 R. ODILON BRAGA: -

Sr. Presidente, a mudanca do
onlentacão financeira, quo em boa
hora se operou nos dominjos do Go
verno Federal, trouxe, como conso-
quencia natural, muitos abalos, al-
guns de não pequena repercussno,
no circulo das nossas industrias.

A alta inesperada das taxas cam,
biaes, produzindo fortes desequili
brios na esphera dos nossos nego-
cios, fez corn que niuitos e valentes
pelejadores da nossa grandeza ceo-
nomica so vissem surprehendjdos
no afan corn que estavain bataihan.
do pam levantar seus estabelecj.
mentos fabris, sendo, por isso, Co.
lhidos de desanimo, que, a não see
attendido polo Poder Publico, pro,
duzirá, talvez, lastimavejs fracas.
SOS.

Não sou, Sr. Presidente, daquel.
!es one preconizarn a intervengao
dos poderes publicos no arn.bito em
que giran-i as iniciatjvas particula
res.

Penso inesmo qua nbo estA em
perfejto accordo corn os icleaes re.
publicanos essa assistencia que, de
continuo, se vein solicitando em
provejto 'da ifliciativa pnivada, por
Isso que, na maionia do casos, ella
se exerce corn sacnificio da egual,
dade e da justiça a que deve abe-
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decer o Poder Publico, na distri-
huicäo de seus beneficios (Muito
bern!) Mae, quando é o poder u-
blico o respolisavel, embora invu-
lunatrio, por esses desequilibrios;
quando da accão dos governos par-
to a causa determinante desses as-
tremecimento economicos, parece
justo que dos governo venha tarn-
bern o rernedio.

Ora, de urn regimen chronico do
emissbes desabridas, de valorize-
çöes audaciosas, de gastos immode
rados, de grandes "deficits" orça-
mentarios, passamos, quasi qua su-
bitamente, para urn regimen de
retrace ão de credito, de desinflacão
mais ou menos rapida, de compres-
são e equilibrio orçarnentarios,
creando urn novo conjuncto de fa-
ctores qua, por forca, haviam de
perturbar a marcha normal da
nossa, economiC.

o sr. Paulo Menicucci: - Mas.
nasa desinflacão foi feita muito
lentarnente, depois de bern pensada
e meIi,tada. A industria e o corn
nercio não pensararn nella porqUe
não ihes convinha pensar.

O sr. Oclilon Braga:—O aparte
do meu distincto collega não tern
boa razão de ser. A desinflacaO
'ado se fez—está se fazendo corn a
lentidão a que s. exc. acaba de allu-
dir. Houve, porém, urna mudanca,
quasi que brusca, na orientacãO fi-
nanceira do governo, que ao ho-
niern de negocio ndo era dado pre-
vdr. A ella é que me ref iro.

o sr. Mario Mattos: - 0 povo
está satisfeito corn essa situação.

o sr. Paulo Menicucci: - Per-
feitamente.

o sr. Eurico Dutra: - E' rnui-
to natural quo 0 POVO estej a satis-
feito.

o sr. Odilon Braga: - E devo
dier, sr. Presidente. que efla é
digna do todos os nossos louvorea
('ntuito bera!) ; quo significa uma
excellente orientacdo, a unica sal-
vaclora, polo quo dave merecer to-
dos os nossos applausos.

o sr. Paulo Menicucci: - o
caininho recto para a prosperida-
de do paiz.

o sr. Francisco Lessa (dirign-
do-se Co Sr. Odilon Braga): -•
Entdo v. exc. está contra o re-
rnedio, que é a desinflaçdo?

o sr. Odilon Braga: - Ndo so
contra o rernedio.

o Sr. Francisco Lessa: - V.
exc. quer que continue a emissaO
do papal moeda para as industrias
gosarem do cambio baixo e do ou-
tras vantagens?

o sr. Odilon Braag: - Polo
contrario, Sr. Presidente, e em ou-
tras sessdes desta Camara, eu ti-
ye opportunidade de définir corn
muita clareza a minha opiniao
nesto sentido. Sou urn adversario
intransigente dessa politica de
emissöes, de cambio baixo, de Va-
lorizaçdes, de expansão excessiva,
A forca de sacrificios geraes, e,
por isso mesmo, muito phantasio-
sa, do nosso progresso.

o sr. Paulo Menicucci:—Prin-
cipalmente a expansão do papel a
moda da Allemanha.

o sr. Odilon Braga: - Parece-
me que, corn essa preoccupacào de
sermos aquillo para o que ainda
nos fallecem forcas, temos accele-
rado dernasiadamente os nossos
passos, rumo ao progresso, corn
grave detrimento para a saude do
nosso organismo economico.

o sr. Jodo Beraldo: - Muito
bern!

o sr. Odilon Braga: - Sempre
ful e continuo a ser urn admira-
dor da politica severa corn que
Joaquim Murtinho se firmou ra
estima, no respeito, na gratidao
de todos Os brasileiros que estu-
darn, serenos a justos, as nssas
questöes financeiras.

Mas, o que venho dizendo é quo
essa politica de desinflacão, neces-
carla, urgente, tern produzido al-
gumas consequenCiaS que nos cum-
pre attenuar...
• 0 sr. Paulo Menicucci: -

natural; como da molestia para a
convalescenca.

o sr. Enrico Dutra - 0 o-
bre orador não quer que o rerne-
dio mate o doente.

o Sr. Odilon Braga: - Eu ia
exactamente lancar mao do argu-
mento do nobre collega, Sr. Paulo
Menicucci, isto é, dizer que a mu-
dancas de tratamento, de regimen,
.nas enfermidades graves, trazem
consigo urn delicado periodo de
transicão, em que as readapta-
çdes são sempre penosase muitas
vezes podem ser funestas.

Ora, nessa phase de readapta-
cão...

o Sr. Mello Franco: - E'
sa 'phase que se faz a selecçao.

o p • Odilon Braga... em qua
se fez a seleccao daque1le que
tern, realmente, as virtudes indis-
pensaveis para o triumpho no
campo dos negocios, tambem sof-
frem aquelles outros que, tendo
lancado as bases das sues indus.
trias, contando corn o prolonga-
mento da situaçdo em que se acha-
yam...

o Sr. Duque de Mesquita: -
As industries davarn urn lucro de
300 %, como disse o ex-deputado
Francisco Campos em seu parecer.
A industria de São Paulo, affir-
cnou, s. exc., estava produzindo
esse lucro.

o sr. Odilon Braga: - 0 apar-
ta do nobre college deixou em sus
penso o men pensarnento. Toda-
via, para qua o facto que ella traz
ao debate não impressione a Ca-
mera, eu direi, desde ja, que o am-
paro qua eu -desejo para as indus-
trias do Estado, certamente ha de
ficar ao criterio do Poder Publico
e, por isso mesmo, sómente será
applicado em favor des que, real-
mente, delle necessitern.

Conheco, Sr. Presidente, alguns
recentes naufragios de industrias,
fadadas a urn grande desenvolvi-
mento o a influir, de modo pode-
roso, em nossa prosperidade econo-
mica.

Em Juig de Fore, recentemente,
falliram Os irrnãos Otto, que, na-
quella cidade, installaram moder-
no estabelecimento destinado a fa-
bricaçdo de tornos, teares e outras
machinas, assim realizando, de ma-
ieira promissora, urn dos nossos

grandes ideaes: o -cia metaliurgic
da industrializacão do nosso me-
nerio de ferro..

0 Sr. Paulo Menicucci: - In-
dustrias mal orientadas, que se
plantajn longe do minerio, da ma-.
teria prima. Isso é um erro. 	 -

0 sr. Odilon Braga; - Nao
era este o caso da firma a qua al-
ludo; essa era bern crientada. 0
nosso Arsenal de Marinha maisde
uma vez recorreu a ella pare re-
cornpor suas officinas.

A Manchester brasileira orgu-
Ihava-se de a possuir. Mas, por-
qua muito esperavarn do futuro,
em razão dos fructos do presente,
seus fundadores, levados, natural-
mente, pelo optilnismo qua sempre
acornpanha as épocas de inflaçdo
monetaria.

o Sr. Mario Mattos: - Um dos
seus caracteristjcos.

o Sr. Odilon Braga... e que é
urn dos sons caracteristicos, como
lernbra o deputado Mario Mattos,
entenderam de appareihar meihor
as sues officinas, quando se vi-
ram surprehendidos pelos tremo-
res verificados no terreno dos ne-
gocios particulares...

o Sr. Francisco Lessa: - 0
perfeito appareihamento da indus-
tria quebrou os industriaes.

o Sr. Odilon Braga..., em vir-
tude dos quaes succumbiram.

o sr. Pedro Dutra: - Prova-
veirnente foi porque abucaram do
credito.

o Sr. Odilon Braga: - Não
houve abuso; houve uso, prudente,
em quadra favoravel.

o sr. Mario Mattos: - Alias,
esses factos são innurneros. -Po-
deriamos citar, por exeraplo, a fal-
lencia da grande case commercial
do Rio, Mendes Campos & Comp.
São numerosas as fallenias.

C) Sr. Pedro Dutra: - Devido
ao abuso do credito.

0 Sr. Odilon Braga: - Nern
sernpre, Sr. Presidente. Na hypo-
these a qua me reporto, o quo hou-
ye foi surpresa pare aquel:Ies que
se achavarn -scum momento deUce-
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do de epansão, numa arise de
crescirnento.

o sr. Pedro Dutra: - A ex-
pansão se fez a custa do credito.

o sr. Odilon Braga: - E
cumbiram porque ihes falto,u o soc-
corro do credito, quando mais ne-
cessitavam delle. A repercussäo
do desastre foi das maiores. Seu
effeito moral, dos mais graves,
porque o fracasso dessas primei-
ras tentativas, no campo da me-
tallurgia, retarda, por muitos an-
nos, a era em que nós proprios con-
feccionaremos as machinas e os
instrurnentos das nossas indus-
trias.

o sr. Francisco Lessa: - Essa
industria já não era auxiliada pe-
lo governo? Ella já não gosava
dos favores da lei federal?

o sr. Odilon Braga: Ao que
me conste, não. Como essa firma,
sr. presidente, ha outras.

Ainda em Juis de Fóra, urn ou-
tro estabelecirneritO existe, dirigi-
do per engenheiro notabilissimo,
technico de excepeional capacida-
do, montado para a fabricacão de
turbinas e rodas Pelton, em situa-
cão parecida.

Ora, Sr. Presidente, não ha in-
dustria mais digna de nossa sym-
pathia do que essa, na qual a di-
recção é brasileira, é nacional a
materia prima a ser trabaihada,
nacional a mao de obra, nacional
o producto manufacturado, que se
destina a urn emprego de vivo in-
teresse nacional...

o sr. Francisco Lessa: - So o
capital 0 quo não é nacional.

o sr. Od'ilon Braga... o de
aproveitamento das nossas quédas
d'agua, do qual depende o surto
das nossas poquenas industrias, a
illuminação, o conforto, das nossas
cidades e fazendas, o beneficia-
mento dos nossos productos agri-
colas.

Pois bei; esse estabelecimento,
par egual attingido pela criso que
assoberba tantos outros, sob a
ameaca do fracasso, tern recorrido
aos Bancos infructiferamente, por-
que Ps regulanientos bancarios

lido permitteni quo sua officina,
de elevado custo, seja recebida co-
mo garantia valiosa 0 sufficiente.

o sr. Argeiniro del Rezende:
Como de facto é.

o sr. Odilon Braga: - Para
bancos ella não passa do urn
amontoado do ferro veiho. Assim,
as difficuldades continuam a em-
baracar e apôr em risco a segu-
ranca daquella importante f a-
brica.

Esses factos são factos isolados,
mas quo devem fazer corn que o
legislador mineiro medite na en-
se que atravessarn, neste momen-
to, as nossas industrias e procure
remediar a situacão afflictiva da-
quellas cuja conservacão consulta
de perto o interesSe economico do
Estado.

Ora, nós podomos remediar essa
crise sem grandes niscos, sern dis-
pendio para o Estado, sern que-
bra da boa norma a quo me refe-
ri, de abstencão da intervencão of-
ficial no circulo das actividades
particulares.

Poderemos auctoriZar o gover-
no do Estado a dan, apenas, urna
garantia subsidiaria as operacbes
pleiteadas por aquellas industrias
que, depois de detido exame, mere-
çâm esse amparo do Poder Pu-
blico.

Tal garantia será apenas mo-
ral, porque os bancos estudaro,
uma por uma, as propostas que
ihes forem feitas, e sOmente quan-
do, sendo acceitaveis, falte ao pro-
ponente o concurso de outras ga-
rantias estatutarias, além da pro-
pria fabrica, - quo esta so é ga-
rantia valiosa para o nosso pro-
gresso, em mãos do seu dono e em
actividade - sOmente nessa hypo-
these permittir-se-á o appello ao
governo, afirn de quo este, depois
do segundo exarne, a luz do inte-
resse publico, resolva Si no caso
e ou não do se prestar a fiança
sub sidiaria.

o sr. Paulo Menicueci: - 0 Es-
taclo fica, então, corno avalista.

o sr. Pedro Dutra - Perfei-
tamente.

O sr. Odilon Braga: - Isto
presidente, é quo é credito.

o sr. Argemiro de Rezcnde: -
lVluito bern!

o sr. Odilon Braga: - Não sei,
sr. Presidente, quando deixaremos
de considerar o credito no piano
das phantasias, das promessas dos
programmas...

o sr. Francisco Lessc&:—Quan-
do tivermos capital.

o sr. Odilon Braga... das am-
pias systematizacbes.

Já é tempo, Sr. Presidente, de
se passarem para a realidade taes
promessaS e como não temos. no
dizer do deputado Francisco Les-
sa, os recursos necessarios para
eñfrentar, na sua amplitude, o pro-
blema do credito de sorte a subor-
dinal-o a urn systema perfeito, on-
do todos Os elementos se entrozem
e tudo funccione em harmonia,
convem encaminhar, desdo já, al-
gumas solucbes parciaes, de ur-
gencia visto quo são do ordem pm-
tica e do effeitos immediatos e sa-
lutares.

Desso feitio, Sr. Presidente, esta-
reinos concorrondo para quo o cre-
dito deixe de ser bolla esperanca,
urn motivo de devaneios politicos, e
so transforme em o util, embora
modesto, amparo do quo necessitam
nossas actividades economicas.

E' corn estos fundamontos quo
eu passo as mãos do v. exc. a so-
guinte emenda ao projecto em de-
bate (lê)

"Accrescente-se onde convier:
Artigo. Fica o Podor Executivo

auctorizado a amparar as indus-
trias do Estado, quo, a seu crite-
rio, morecam o apoio official,
prestando garantia subsidiaria as
operaçOos do credito do quo neces-
sitem, podendo entrar em accordo,
neste sentido, corn os Bancos quo
pxbeferir.

(Mxito bern! Muito bern!)
Vem a Mesa, 0 lida, apoiada e

posta em discussão corijunctamen-
to corn o projecto a seguinte:

A. c.-45

Ernenda n. 83	 ..

Accrescente-se onde convier:
Art... Fica o Poder Executivo

auctorizado a amparar as indus-
trias do Estado, quo, a mu crite-
rio, rnereçarn o apoio official, pres-
tando garantia subsidiaria as ope-
raçbes de credito de quo neces.s'-
torn, podendo entrar em accordu,
neste sentido, corn os bancos quo
preferir.

Sala das sessöes, 17 de outubro
de 1927. - Odilon Braga, Mar-
tins Prates.

Suspende-se a sessão per 10 nh-
nutos, sendo reaberta findo esse
prazo.

Continda a 2.' discussão, eat
giobo, do projecto ii. 93, sobre or-
carnento.

o SR. LEAO DE FARIM -
Sr. Presidente, a eomrnissão de
Orçarnento vem cumprh o seu do-
ver pronunciando-se sohr's a
ernendas quo foram apresentadas.

A ernenda n. 41, quo auctoriza
o govonno a nestituir a Camara
Municipal do Manhuassd o saldo
clue so vorificar no acerto de con-
tas por occasião da nescisão d'
contracto do emprestimo, pareco i
commissão do intoira justiça.

Como explicou a Casa o seu
gno apresentante, a arrecadacãO
feita polo Estado excodeu a quc
devia fazer, tornando-so, portanto,
dovedor do municipio e como a
obnigacão do quem dove é pagar, a
cornmissão aconselha a Camara a
approvacãO da emonda.

o sr. João Beraldo: - Perfei-
tamente. Si so verificar saldo a
favor do municipio olle o recebe-
rá; caso contrario não tera a ha
ver nada do Estado.

o sr. Ledo de Faria: —A
la n. 40 auctoriza a subvenção
1e 2:000000 ao Lyceu do Artes e
Officios do Ouro Preto.

A commissão aconseiha a sua
rejoicão de vez que vae offerecer
so projecto uma omonda conceden-
Ic beneficios quo aproveitam
instituto da veiha Capital.
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O sr. Joäo Bera1do: - Do con-
trario seria iirna injustica.

o sr. Ledo do Fria :—A
da n. 56, que versa sobre a con-
cessão de urn auxilio Para a con-
ciusão do predio da Sociedade
Operaria de Marianna, entende a
commissão deve ser rejeitada, de
vez que ja e doutrina Pacifica da
Casa não serem concedidos auxi-
lbs Para construccao ou reconstru-
ccão de predios.

o Sr. Jodo Beraldo: - Vamos
romper corn essa doutrina.

o Sr. Ledo do Faria: - Por-
tanto, firniada nesse precedente a
comrnissão pede a rejeição da
ernenda.

	

o Sr. Thrico Zhttra:	 So poresse motivo?
o Sr. Ledo do Faria: - E por

outros mais que a commissão tern
o dever de respeitar, especialinen -to Para evitar deficit, no caso dareceita decrescer.

Egual sorte deve ter a emen-da ii. 42, que nianda auxiliar o
Collegio de Bello Horizonte, corn
5:000$000. 0 pedido é justo, ma-
xi.rné tratando-se de urn estabele-
cimento que presta reaes serviços,
entretanto, a cornnijssao pelos rno-
tivos acirna expendidos, nâo pódedar parecer favoravel.

A emenda n. 27, que marda
distribuir pelos hospitaes, asylos
e institutos, a irnportancia total
das rendas da loteria do Estado,
a comrnissão parece deve ser re-
jeitada. E' tao justa, a enienda
que identica vae a commissão apre-
se1tar e cuja amplitude major at-
tenderá mais consideravel nuInero
de institutos.

o Sr. Joto Berizldo: - Essa
emenda deveria ser apresentada
antes de qualquer outra.

o Sr. Francisco LesSa: —Resta
saber qal a verba.

o sr. Ribeiro cia Luz: - A
cornmissão manda ratear entre
os institutos de assistencia a
quantia de 500:000$000.

	

o Sr. J0i0 Beraldo:	 Mas
ignorarnos Os termos da emenda.

o Sr. Mario Mattos: - 0 cr1..
terio da cornrnissão foi unificar.

o . sr. Ledo do Faria: - A
emenda n. 18, que nianda dar a
Escola Normal de Santa Rita de
Sapucahy a quantia de 20:000$,
Para conclusão de obras, não póde
ser acceita pelos motivos que cx-
pendi ern tomb da ernenda n. 56;
0 criterio é 0 mesmo.

o Sr. Eurico Dutra: - Alias é
urn criterio que não tern criterio
algum (rico).

o sr. Ledo do Faria - NAo
acompanho a opinião de -v. exc.

o sr. Eurico Dictra: - Opinião,
alias, abalizada.

o sr. Ledo do Fcvria: - A
ernenda n. 24, auxiliando corn
2:000$000, o Instituto de Pornicul-
tura de Conceicão é daquellas cuja
rejeicão a commissão pede a Casa.

o Sr. Duque do Mesquita: —To-
das ellas vão ter o mesmo destino.

o Sr. Camillo Chaves , - A
justifbeaqão contra ellas pode ser
feita por atacado.

o Sr. Eurico Dutra: - Perfei-
tamente; faca-se isso de uzna foi-
cada so.

o sr. Ledo do Faria: - A
ernenda n. 50, dando auxilio Para
a navegação do rio Paracatil, en-
tende a comrnissão que deve ser
acceita.

A do n. 51, subvencionando corn
30 contos a navegaqão do rio Sao
Francisco, entre Pirapora e Pa-
racatü, não tern razão de ser em.
vista. da materia contida na de n.
50.

A emenda n. 52, está nas ms
mas condicOes.. A acceitacão da
prirneira importa na rejeicão dis
duas ultimas.

A emenda n. 34, que manda
dar o auxilio de 5:000$000 ao Gy-
mnasio de Sete Lagoas, é cous
iusta e rasoavel. A commissão,
porem, contrariada, não pode dci-
xar de pedir a sua rejeiqão pelos
motivos expostos em torno da do
n. 42, referente ab Collegio de
Bello Horizonte.

A emenda n. 20, que pede auxi-
ho Para conclusão das obras do.

Hospital de S. Vicente de Paula,
do Januaria, parece que deve ter
sorte egual a das congeneres, em
face das razOes já expostas.

A de n. 43, auctorizando o em-
prestimô de 4.000:000$000 as mu-
bcipa1idades mineiras, deve ser

acceita inas corn a seguinte sub-
ernenda (lê) : "dos saldo orca-
entarioS".

Vozes - Oh! Oh! (risos).
Urn seahor deputado: - Esses

saldos serão grandes, corno se tern
verificado nos annos anteriores.

o Sr. Duque do Mesquita: —E
quando se vefifica esse saldo?

o sr. Ledo do Faria: - Desde
que a receita exceda da despesa
- eis ahi o saldo.

o sr. Francisco Lessa: - Não
fob isso que o Minas Geraes pu-
blicou. Disse que no proximo anno
não haverá saido.

0 sr. Ledo do Faria:—Sr. Pre-
sidente, a emenda n. 12, que man-
da dispensar os collectores do au-
grnento de fianca, não póde ser ac-
ceita. 	 .

A maioria, quasi totalidade des-
zoo funccionarios, já tern cumpri-
do essa exigencia legal...

o sr. Duque de Mesquita: -
Mas urn motivo Para ser acceita.

Osr. Ledo deFaria... enãoé
justo que se premeio aquelles que
se fizeram retardatarios. Diz es-
sa ernenda (lê):

"Accrescente-se onde convier:
"Seräo dispensados do reforqo de
suas fiancas os collectores e escri-
vães de colleetoria que ainda o não
tenham feito, nos termos do de-
creto que baixou corn a ultima
classificação das exactorias, me-
diante, porérn, requerimento din-
gido ao Secretario das Financas
em que se proporarn a recolher so-
manal ou quinzenalmente os sal-
dos verificados a juizo do gover-
no".	 I .,

A medida contida no decreto re-
ferido fo bascada no augmento
da renda das collectorias.

0 Sr. Francisco Lessa: - A Id
n. 896, de 1925, no seu artigo 2.,j
estabeleceu essas vantagen g para

os collectores de Juiz de Fôra; a
lei n. 915, deste anno, no seu arti
go 15, extendeu aos demais colle-
ctores.

o Sr. Lauro de Almeida: —Am-
da agora ha circular do Secretario
das Finanqas a respeito.

Urn Sr. deputado: - A Cania..
ra ja legislou a nespeito. Os col-
1.ctores ja estäo recolhendo os sal.
dos ao Thesouro, de accordo corn
a lei recentemente yotada.

o sr. Lauro do Almeida: -No
Minas .Geraes de hoje ha circular
nessft sentido.

o sr. Ledo de Fctria: - Ao p0-
emenda n. 16, que pede a verba de
50:000$000 para.a acquisição da
bibliotheca e do archiyo musical
que pertencerarn ao saudoso sena-
don Francisco Escobar, dove sen
acceita.

o Sr. .Iado Beraldo; - Isso
quo é justicn.
o Sr. Ledo do Farict: - A

den legislativo incumbe velar pelo
patrirnonio artistico mineiro e a
Casa, approvando a emenda n.
1, faz acto meritorjo.

A emenda a. 43, que manda
terminar a estrada de automoveis
daqul Para Coneeição do Serro,
deve ser rejeitada. Ha no projectb
dotação especial Para estradas do
rod agem.

Urn Sr. cleputado: -. esmo
porqua a estrada já está chegando
em Conceição.

O Sr. Ledo da Faria.: - A
emericla n. 58 dix: (lé)

"Ficarn equiparados os einolu-
mentos dos escrivães de Paz e offi-
ciaes do registro civil aos dos ta-
belliães nos casos communs aos
dois officios, corno sejam buscas,
certidöes, razas, diligencias, con-
ducqöes, citaqöes, averbaçoes, ter,
nos e outros."

Entende a conimissão que ella
deve ser rejeitada porque transit9
pela Casa urn projecto dispondo
sobre regimento de custa3.

Vozes; - Que está parado.
0 Sr. Ledo do Faria: - Posso

assegurar aos nobres collegas que
vae ter andamento.

A ernenda n. 55, relativa aos
vencimnentos dos alienistas do In.



7i	 ,113

sUtuto Raul Soarea é de inteira
justiça. Mae, estando o govcrflO
auctorizado a rever os regulamell-
tos das diversas SecretariaS, o as-
sumuto será attendido opportune-
mente.

A exnenda n. 3, dispondo sobre
moratoria a Empresa Rio Sapu-
eahy, para pagamento de debito
para corn o Estado. a cornmisSão
entende que deve ser acceita. A
empresa vern luctando corn serIaS
difficuldades de certo tempo a es-
ta parte e, como serve zona riqUiS-
sima, em p9rcurso de muitos kilo-
metros, é justo que seja auxiliada

A emenda n. 30, que rnanda
onstruir urn i-arnal ferreo, de For-

mica a Passos, de bitola de 1 m.
entre trilhos, pensa egualmente a
crnm1ssTäo deve sar acceita.

E' escusado encarecer o conteu-
do da ernenda, que visa realizar
parte do Dlano de viação do Esta-
do.

A ernencta n. 37 narece deve ser
rejeitada - é a que manda dar a
Camara Municipal de Queluz o
predio onde funecionava a grupo
escolar.

0 Estaclo não pode dispor delle
do vez que neessita reforrnal-o
para servir de quartel para o des-
tacamento policiai da cidade.

A emenda n. 38, augmontando
a s.ubvencão que é dada a Santa
Casa de Misericordia do Queluz,
parece deve ser rejeitada, de vez
que aquelle institilto será benefi-
ciado pela emenda que a commis-
são vae apreseritar.

A ernenda n. 51, propondo a do-
taciio de 50:0 00 $000 pare a Esco-
Ia de Pharmacia e OdortoIogia da
Capital, não pode cer acceita.

Esse estabelecimento vem, de
ha muito, recebendo a subvencão
de 10:00 0$000 , que, a primeira vis-
ta, parece ser pequena.

Devernos, entretanto, ponderar
ciue o Estado não comporta maio-
tes despesas dessè genero. pois a
sue custa mantem ulna escola
e gual a modelar Escola de
Piarrnacia de Ouro Preto - sub-
venciona a Escola de Medicina da
Capital, apenas, corn 100:000$000.

Seria justa uma suvenctO
maior pare os dois institutoS de
ensino superior que a tanto fazem
jus. Mae a espectatiVa de redu-
cçio des rendas que assoberba a
todos, aconsëlha a rejeicãO da
ernenda.

A emenda n. 52, rnandnndo dar
6:000$000 a Santa Casa de For-
miga, pelos motives já expos a,
não deve ser acceita.

A emenda n. 45, qua manda
dar 10:000000 no hospital de
Mar do Hespanha, merece rejei-
ção pelas razöes ja conhecidas.

Trata-se de construccãO e a Ca-
mara tern resolvido nSo dat taes
auxilios.

LTin senhor depatadO - Dana

O meu voto ô. ernenda nem que fos-
se apenaS em homenagem ao pre
sidente cia Camera.

o sr. Ledo de Fan g: - As
emendas que mandain auxiliar 0

Asylo S. Vicente de Paulo, de
TJberaba, e ao hospital de Poços
de Caldas, devem set rejeitadas.
SerãO esses institutoS particiPan
tes dos beneficioS qua a emenda
da comnhisSãO vae distribuir.

o sr. ,Thdo Beraldo: - Que ft-
que isso hem registrado.

o en. Ledo . de Farict: - Passo,
agora, as ernendas que a conimis-
sO tern a apresentar.

A prirneira diz (U)
Refere-se a econonhia interna cia

Casa.
• segunda diz (Id):
• cornmissão propSe ainda o se.

guinte (U)
E' dever precipuo do Estado Ve-

lar pela saude publica. A constru-
ccao de urn leprosario em Aragua-
ry cobra ser de nianifesta necessi-
dade é medida altarnerite humani-
taria.

Outra emenda (U)
Trata de augmenter a verba quo
dada ao jula dadireito de Ilbe-

raba, a titulo de auxilio pare pa-
gamento do aluguel de casa.

Urn senhor cieputado: - Dcvia
ser extendida essa medida a todo
a Estado

o sr. Ledo do Fanict: - Ma
em Uberaba a vida é carissirna
a verba de 2:400$000 annuaes, ab
solutanielite não aa para 0 alugue
do predlo oxide reside o prirncir
magistrado da comarca.

o sr. Francisco Lessa: -- S
essa medida vem corresponder
uma necessidade ella deve set ex
tensiva a todos os juizes.

o Sr. Jodo Beraldo: - 0 jub
de Pocos de Caldas paga do bols
cielle qlém da contribiiçdo qw
recebe.

o sr. Francisco Lessa: - Me-
dida de excepço é sempre odiosa,

o sr. Lauro do Alineida: —Per-
feitamente.

o sr. Ledo de Fax-ia: - Mae os
rneus colleges sabem qua em Uba-
raba a vida ó por denials cara.
Demais, fez-se apenas urn an-
gmento a verba que ha muito yam
sendo mantida.

A emenda seguinte será bern
acceita pelos srs. deputados
augmenta a verba destinada a
compra de livros para a bibliothe-
ca da Camera; - pede 3 em yes
de 2:000$000.

o sr. Ledo do Farics: - Ou-
tra ernenda (U)

Augmerita a consignação qua é
dada ao servico geographico. Tal
medida não precisa de Justificati.
vas. Basta lernbrar a necessidade
de mandar levantar a carta da
nossa fronteira corn São Paulo,
pare quo sejam prestadas hizes
ao arbItro na questão de lirnites.

Outra ernenda - manda pree-
tar auxiiio a urna empresa ferro-
viaria particular.

o Sr. Lauro do Alineicla:—Além
de tudo trata-se de uma cornarca
de 3. entrancia, onde os vencimen-
tos são mais elevados e as custas
maiores.

o Sr. Francisco Lessa: —Depois
não é so em Uberaba que a vida é
cara.

o Sr. Jodo Henrique: —Mas Ia
é muito cara.

o sr. Jodo Beraldo: —Em Gua-
cupé a vida écarissirna. 	 -

Outra emenda (le)
Eleva de 240 para 360:000000

a verba destinada a auxiliar o cal-
camento da Capital.

o Sr. Pedro Dictra: —Esta ou-
tra medida odiosa; porque auxilia
a Capital e não e,uxilia aos outros
municipios ?

o en. Eitzebio de Britto: —Por-
que, alérn de set urna unica, é a
sala de visita do Estado.

o sr. Ledo de Farics: —Outra
ernenda que manda elevar para...
230000 mensacs os vencimentos
do arnanuense da Colonia de Alie-
nados, annexa ao Asylo de Aliena-
dos de Barbacena. Trata-se, ape-
nas, de uma equiparacão de yen-
cimentos.

Outra emenda rnanda clever pa-
ra 100:000$000 o auxilio que o Es-
tado di a Escola de Medicina da
Capital.

0 desejo da Comrnissão era dar
rnaior subvenção a esse estabele-
cimento, que possue urn corpo do-
cente selecto, a que, funccionando
ha pouco tempo já tern prestado
relevantes serviqos ao paiz; a vis-
ta, porém da expectativa qua nos
assoberba, é feito pequeno augmen-
to a dotação dos annos anterio-
tea.

A emenda n. 92 auctoriza urn
emprestimo a Cornpanhia Estrada
de Ferro de S. Goncalo do Sapu-
cahy.

E' justo soccorra o Estado a
companhia, pare conclusão do ra-
mal ferreo que vae corn servicos
adeantados a lucta corn Os emba-
tacos da crise.

A emenda seguinte manda au-
gmentar de 25 0/, a tributacao que,
actualmente, pesa sobre as casas
que vendem bebidas alcoolicas..

A Cornmissão se dis pensa de jus-
tificar essa medida de vez qua a
Casa está capacitada do grande
beneficio que ella virá trazer.

0 sr. Lauro de Airneida: —Vae
oncorrer pare a fecharnento de

rnuitas cases quo não supportarão
ssse augmento.

0 sr. Mario Mattos: —Seria o
ideal.
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o sr. Leâo do Fccria: - Ou-
tra emenda dá verba para con-
struccão do edificio do Congres-
so. Excusado é justifical-a; o
desenvolvimento do Estado e da
sua Capital, já exigem que o Con-
gresso funccione em urn edificio
compativel corn a dignidade do Po-
der Legislativo.

o sr. Francisco Lessa: —Mas o
desenvolvimento do Estado sião au-
gmenta o numero dos membros do
Poder Legislative.

Urn Sr. deputado: - Mas é pre-
ciso se enfeitar a Capital.

o sr. Ledo de Faria - Outra
emenda creando urn imposto para
venda de armas de fogo e muni-
çbes. Si victoriosa, é urn contin-
gente valioso que se presta para a
seguranca social. 0 alto preco
afasta a arma de fogo da mao do
todo mundo, e os crimes determi.
nados pela facilidade do porte do
instrumentos tao prejudiciaes, cer-
to diminuirão.

Outra emenda quo merecerá
sympathia d a quo crêa urn im-
posto para casa do artigos para
jogo. Medida do prevengho social.

A emenda seguinte n. 87, trata
da verba sobre construcção do ra-
mal que, partindode ilarmonia, na
Rêde Sul-Mineira, servirá uma da
mais ideas zonas do Estado.

Vom attender ao piano de via-
cão, para cuja oxecução não dove
o Estado poupar sacrificios.

Apresento, ainda, varias eiden.
das que, aponas, alterararn verbas
constantes do projecto (lci)

Sr. presidente, tendo, por essa
fórma me desobrigado da tarofa
quo me foi imposta pelos meus
coliegas do commissão, estou cer-
to que a Casa acceitará os alvi-
vitres por mirn propostos.

(Muito born! Muito bern!)
Vêm a Mesa, são lidas e postai

em discussão, conjunctarnente con:
o projecto as seguintes:

Esnenda. is. 84
Art. 6.° Em vez de "Revogarn-

so as disposicöes em contrario",
diga-se: Fica o governo auctoriza
do a despender dos saldos apurados
durantê o corrente exercicio, ate .a

mportancia de 500:000$000 corn
ubvençbes aos hospitaes do carida-
Ic, asylos, maternidades, institutos
Ic ensino e ascociaçbes de darnas
c earidade seguintes o outros esta.
elecimentos qüe requerereni, sea-
lo taes sulyvencöes distribuidas
)roporcionalrnente ao numero de
eitos occupados por indigentes.
i.sylados e alumnos dcsvalidos. e
Dessoas pobres soccorridas:

I - Hospitaes:
Santa Casa de Bello Horizonte o

iWaternidade asinexa, Juiz de Fóra
Maternidade annexa; Abre Cain-

p0, Aguas Virtuosas (S. Vicente
sic Paulo), Aléin Parahyba (S.
Salvador), Antonio Dias, Abbadia
do Pitanguy, Arassuahy (Hospital
de Tuberculoses), Abaeté, Araxá,
Alfenas, Arassuahy, Araguary, Al.
to Rio Deco, Ayuruoca (S. Vicen-
te de Paulo), Barbacena, Brazo-
polis, Bomfim, Baependy, Born Des.
pacho, Born Successo, Bocayuva (.
Vicente do Paulo), Barnbuhy, Bel-
lo Horizonte (S. Vicente de Pau-
lo), Bello Horizonte (S. Geraldo),
Carangola, Caldas, Curvello (Hos-
pital Santo Antonio), Curvello
(Hospital da tmmaculada Concei-
cão), Canipestre, fCataguazes, Cae.
té, Christina, Cabo Verde, Campo
Echo, Campanha e pavilhão de tu-
berculosos annexo, Capellinha, Ca.
ratinga, Campos Geraes, Cassia,
Caxambu', Coriquista, Dianiantina
(Hospital de Caridde 'Santa Isa-
bel), Diarnantina (Hospital N. Se
rihora da Saue, Dores da Boa Es-
peranca, Divinopolis, Entre Rios,
Formiga, Fortaleza, Grão Mogol,
Guaranesia, Guaxu pé, Guarard,
Guan'ães, Indayá, I.tamarandyba,
Itaecerica, Itajubá, Itauna, Itau-
na (S. Vicente do Paulo), Itabira
(S. Coração de Jesus cia Lagoa),
Ituyutaba, Itinga (Hospital do S.
Vicente do Paulo), Itambacury, In-
confidencia (Hospital do S. Vicen-
te de Paulo), Itahira (Hospital do
Nossa Senhora dos Dores), Jacu-
tinga, Januaria, J aguary, Jequiti-
nhonha, Lavras, Leopoldina, Lima
Duarte, Months iClaros, Montes CIa-
ros (S. Vicente do Paulo), Marian-
na, Mar sic 1-lespanha, Minas No-
vas, Machaclg, Mirahy (S. Vicente

de Paulo), Monte Santo, Mercês,
Matheus Lerne, Malacacheta, Nova
Lima, Oliveira, Otiro Preto,
Jino, Passos, Pará de Minas, Pan-
te Nova e maternidade annexa,
Poços de Caldas, Palmyra, Parao-
peba, Pecanha, Piumhy, Pouso Ale-
gre, Passa Quatro, Pitanguy, Pe-
quy, Pedra Branca, Paracath, Pa-
raguass, 	 ParaisopOlis, Prados,
perdes, Pouso Alto, Queluz, Rio
Espera, Rio Preto, Rio Preto (Hos-
pital do S. Vicente de Paulo), Ric,
Branco, Rio Novo, Sahara, Sac,
Domingos do Prata, 'Santa Luzia
do Rio das Veihas, São João Nepo-
muceno, S. Jcião d'El-Rei e mater-
•nidade annexa, S. João d'El-Rei
(Sociedade do S. Vicente de Paulo
do Rosario), Serro, Sete Lagoas,
S. Goncalo do Sapucahy, São Se-
bastião do Paraiso, Santa Rita do
Jacutinga (rnunicipio do Rio Pre-
to), Santa Rita do Saucahy, San-
ta Quiteria, Sacramento, São Fran-
cisco, São Caetano do ChopotO, S.
João do Matipóo, S. João Evan-
gelista, Silvestro Ferras, Silviano-
polis, Tres Coracöes, Turvo, Theo-
philo Ottoni, Taquarassu', Ubá,
Uberaba, Uberabinha, Viçosa e
Varginha.

2 - Asylos:
Asylo Affonso Penna, da Capi-

tal; Asylo S. Luiz, de Caeté; Asy
lo de Diarnantina, Asylo do Itam-
bacury. Asylo de Macahubas, Asy-
Jo do Born Pastor, de Bello Horizon-
te; Asylo de S. Vicente de Paulo,
do Aguas Virtuosas; Asylo do In-
validos, dc Carangola; Asylo San-
to Antonio, de Disnantina: Asylo
São Vicente de Paulo, de Estrella
do Sul; Asylo de Mendigos, de Juiz
sic Fóra; Asylo João Emilio, d
Juiz de Fóra; Asylo S. Joaquirn,
de Conceieão do Serro; Asylo cia
Velhice Desamparada, de Ponte
Nova; Asylo Maria Theresa, do
S. João d'El-Rei, de S. João WE'--
Rei; Asylo do S. Francisco de As-
sis, de São João d'El-Rei; Asylo
Santo Antonio, de Uberala; Asylo
S ão José, de Alfenas; Asylo de In-
validos, de Oliveira; Asylo do Men-
digos. de Formiga; Asylo Dona An-
na Carneiro, de Além Parahyba;
Azylo Santa Isabel. sic Itajuhã;
Asylo S. Vicente de Paulo ,de Ita-

nhandu'; Asylo do N S. cia Con.
ceicão, do Serro; Asylo de OrphAos
Desamparados cia Immaculada
Conceicão, de Jaboticatabas; Asyl:o
S. Vicente de Paulo, de Uberaba;
Asylo Nossa Serihora do Perpetuo
So'ccorro, dc Santa Barbara; Asy
lo S. Vicente de Paulo do Alfenas,
Asylo •S. Vicente do Paulo, do Mar
de Hespanha; Asylo dos Invalidos
D. Maria Adelaide" ,de Brazopo-

us; Asylo do Sociedade de São Vi-
cente de Paulo, do Monte Carmello;
Asylo de São Vicente do Paulo, de
Guaxupd; Asylo da Sociedade do
São Vicente do Paulo, do Uberabi-
nha; Asylo da Sociedade dc São Vi-
cente do Paulo, de Sacramento.

3 - Orphanatos:
Or-phanato do Barcena, Orpha,

nato do Carmo do Rio Claro, Or-
phanato de Campanba, Orphanatc
de Marianna, Orphanato Santo An-
tonio, dc Ouro Preto; Orphanato
Santa Isabel, do Ouro Preto; Or.
phanato Sant'Armna, -do Passa Qua-
tro; Or phanato N. S. do Nazareth,
de Queluz; Orphanato N. S. cia
Concetção, do Serro; Orphanato
Santo Antonio, do Curvello; Or-
phanato Nossa Senhora do Lour
des, do Pouso Alegre; Orphanato
São Miguel, de Marianna; Orpha-
nato Nossa Senhora das Dores, do
S. Domingos do Prata; Orphann-
to Santo duardo, do Uberaba; Or-
phanato Santo Antonio, de el10
Horizonte; Orphanato Nossa S-
nhora daz Dores, de Itabira; Or-
phanato D. Silverio, de Catagua-
zes.

4 - Diversos:
Sanatorio dc Tubdrculosos, do

-Janu aria; Recolhimento de Tuber-
culosos, do Theophilo Ottoni; Asso.
ciação Protectora cia Infancia, do
Diamantiria; Instituto Pasteur, do
Juiz do Fóra; Lyceu do Artes e Of-
ficios, de Diamantina; Lyceu do
Artes e Off icios, de Silo Joâo d'El-
Rei, Dispensario Eduardo do Mene- -
zes ,de Juiz de Fóra; Instituto do
Proteccao o Assistencia a Infan -
cia, do Juiz dc Fóra; Assaciação
das Damas do Caridade, de Pocos
do Caldas; Associação Beneficente
dos Irmãos Artistas, de Juiz do
Fdra Collegio N. S. Auxiliadora,
de Cachoeira do Campo.
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Es-colas profissionaes: -
"Delfim Moreira", de Pouso Ale-

gre; de Artes e Officio, de SiJ.ves-
tre Ferraz Profissional Ferninina,
da Capital. Instituto de Pomicu-
tura. do Silvestre Ferraz; Lyceu de
Artes e Offocios de Ouro Preto.

Gymnasios:
1). Silverio, de Sete Lagoas; Ca-

angolense, de Carangola; Collegio
de S. José, do Arassuahy.

Ernenda n. 85
Onde convier:

• Art. Fica creado o imposto an-
nual sabre casas de armas de Togo
e municöes, e sabre as de artigos
rara jogos que não sejam de cul-
tura physica e de pedras, de c-
cordo corn a tabella seguinte

Armas e muniçSes, par atacado,
1:000$000.

Armas e rnunicSes, a varejo,
600$000.

MunicSes, a varejo, 300$00o.
Artigos pare, jogos, par ataca-

do, 300$000.
Artigos para jogos, a varejo,

100$000.
Paragrapho uaico. 0 imposto

será arrecadado antes de qualquer
acto de commercio sabre as artigos
supra alludidos, sob p ña de mul-
ta de cinconta por cento.

Sala das sesses, 17 de s-ctembro
do 1926. - Leão do Faria. - Ma
rio Mattos. - Joo Henrique.

Ernenda n. 86
Ao Capitulo II, art. 2.°, § i.e,

n. 1. Em vez de 35.000:0000J0,
digase: 36.845-.,000$000.

Sala des sessSes, 17 de setembro
de 1926. - Ledo de Faria. - Ma-
rio Mattos. - Ribeim da Luz. -
Joäo Henrique.

Emenda, n. 87
Onde convier: -

Art. Fica o governo auctoriza-
do a mandar construir urn rarnal
ferreo que partindo da estacão de
Harmonia, na Rêde Sul-Mineira,
passe por Carina do Rio Clara e

13	 "	 ---

Emenda n. 98
Sub-einenda a emenda n. 39
Accrescente-se depois de "des,

pender, o seguinte: Doe saldos or-
çamentarios verificados.

Sala das sessöes, 17 de setembro
de 1926. - Ledo de Faria. - Ma-
rio Mattos. - João flenrique. -
Ribeiro da Luz..- 	 material 	 5:000,

diga-se: Material 22 :560$000 e 	 Emenda a. 99
na tabella, verba 8, letra-_B__Ma. 	 Onde conviei-:terial, n. 5, em vez de "e acquisi- 	

Art. Fica elevaclo a 230$000 0cáo de livros Para a bibliotheca",
vencirnento mensal do arnanuense

acquisição de livros para a biblio- cia de Barbacena.diga-se: sendo 3 :000000 pare cia Colonia annexa ao Asylo-Colo.
theca 8:840$000. 	

Art. Fica exonerado da obriga-
Sala das sesseös, 16 de setem- cáo de restituir aos cofres do Es-

bra de 1926. - Ledo de Faria. - J tado as importancias que recebeMario Mattos. 	 u
- João Henrique. a maior corn seus vencirnentos, a

	

Emenda j. 94 	 sr. Flavio Jardim de Miranda,
arnanuense da Colonia annexa aoAo § 4.°, n. 3, eleve-se a verba Asylo-Cjolonia de Barbacena.

de Material para 2 .600:000000. 	 jit 
Sala das sessöes, 17 de setembroSala das sessöes, 16 de setembro do 1926. - Ledo do Faria. -

de 1926. - Ledo do Faria. - Mario Mattos. -João HenriqueMario Mattos. - João Henrique. -- Ribeiro da Luz.

	

Emenda n. 95 	 I	 Emenda n. 100
	Ao art. 5.°, letra f, supprirnam- 	 Ao art. 5.°, a., accrescente-se,

se as palavras: "Novos estabelecj- depois da palavra exercicio", 0mentos de ensino". 	 zeguinte: "ox por meio de Opera.Sala das sessöes, 16 de seteinbro ics de credito".
de 1926. - Leão de Faria. 	 A' letra h, do rnesrno artigo, em

	

Einenda a. 96	 vez de 2.000:000000, diga-se:
3.000:000$000.Ao art. 50, a. 1, letra c) 	 A' letra i, do mesmo artigo,

Em vez de 450:000$000, diga-se accrescente-se: "estaçoes ther-750:000$000 	 maes e mineraes,(10:OOO$O0O."Ao mesmo artigo, accrescente- 	 Sale das sessdes, 17 de setembrose: 	 de 1926. - Ledo do Faria. - Ma-
1) Serviço Geographico ........ ..rio Mattos. - Ribeiro cia Luz.

J	
-200:000$000, 	 - - -- - 	 oào Henrique. 	 - - 	 - --------

vd no ponto mais conveniente do
tracado de Formiga a Passos, ou
do Passos a Garcas, podendo, para
isso, abrir o necessario credito.

,Sala das sesSes, 17 de setembro
de 1926. - Ledo de Faria. - Ma-
rio Mattos. - Joäo Henrique.

Emenda a. 88
Ao art. 5.°, letra g, accrescen-

te-se in fine: "Sendo 25:000$000
para a Companhia de Viaç.o Flu-
vial do Rio Sapucahy, nos termos
do art. 9.°, n. IV. da lei n. 874.
de 23 de setembro de 1924", ole-
vada a verba a 1.475:000000.

.Sala das sessöes, 17 de seternbro
do 1926. - Ledo de Faria. -
Mario Mattos. - João Henrique.
-. Ribeiro da Luz.

Emenda a. 89
Onde convier:

Art. Fica o governo auctor&a-
do a dispender annualmente, para
a construcção do Palacio do Con-
gresso, a importancia de........
500:000$000.

Sala das sessöes, 16 de sotembro
do 1926. - Ledo de Faria. -
Mario Mattos. - 3oS.o Henrique.
- Ribeiro da Luz.

Emenda n. 90
Ao a. 25, letra b, da Tabella

Explicative do Orçamento da Se-
cretaria do Interior "Expediente e
limpeza do predio", em vez de
3000000, diga-se 4:000$000, ele-
vando-se no projecto a respective
verba.

Sala das sessöes, 16 de setembro
do 1926. - Ledo de Faria. -
Mario Mattos. - João Henrique.
- Ribeiro da Luz.

Emenda. a. 91
Onde convier:

Art. Fica augmentado de vinte
e cinco par cento o imposto sabre
casas de bebidas alcoolicas.

Sala das sesoSes, 17 de setembro
de 1926. - Leão de Faria.
Mario Mattos. 	 Joäo Henrique.
- Rjbeiro da Luz,

- 	 i'nc:ndcc n. 92
Art. Pica o Presidente do Esta-

do auctorizado a conceder a Corn.
panhia E. de Ferro S. Goncalo do
Sapucahy, urn emprestirno ate a
importancia de mil contos......
(1-000:000$000), destinados a con-
clusão da construccáo da referida
estrada de ferro, sob garantia by-
pothecaria da mesma estrada e
guas dependencias, corn os prases
oara resgate do ernprestirno e fu.
roe, que forern estipulados no eon-
tracto, abrindo-se, desde ja, para
esse Tim as necessarios creditos.

Sala das sessöes, 17 43 seternbro
de 1926. - Ledo do Faria. -
Mario Mattos. - João Henrique.
- RibeLo cia Luz.

Emenda n. 93
Ao art. 1.°, § 12, n. 8:

Sala das sessöes, 17 do setembro
de 1926. - Ledo de Faria. - Ma-
rio Mattos. - JoCo Henrique. -
Ribeiro da Luz.

Ernenda a. 97
A' verba 28, letra C: Faculdade

de Medicina da Capital, em vez de
80: 000$000, diga-se 100:000$000.

Sala das sessôes, 16 de setembro
do 1926. - Ledo de Faria. - Ma-
rio Mattos. - Joao Henrique. -
Ribeiro da Luz.
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Emend,cs n. 101
Ao art. 1.0, § 30, n. 22. Em vez de

240:000000, diga-se...........
30:000$000.

Sala dâs sessSes, 17 de setenibro
de 1926. - Ledo do Fari. - Ma-
rio Mattos. - Ribeiro da Luz. -
João Henrique.

Emencict n. 102
Sub-emenda a ernenda n. 59.
Onde convier:
Flea elevado a 200$000 mensès

o auxilie concedido ao juiz de dl-
reito de Ejberaba para aluguel de
eisa, pela verba 12 da Secretaria
do Interior, Consignação A, Pes-.
soal, n. 1, Pessoal Effoctivo.

Sala das sessSes, 17 de seteinbro
de 1926. - João Henrique. - Ma-
rio Mattos. - Ledo de Faria. -
Ribeiro da Luz.

Emencla n. 103
Onde convier:
Flea o governo auctorizado a

despender ate a importancia de
2. 000:000$000 para a construcçao
de urn leprosario modelo. no mu-
nicipio de Araguary, pelos saldos
verificados no correr do exercicio
actual.

Sala das sessöes, 17 de setembro
de 1926. - João Henrique.— Ledo
de Faria. - Mario Mattos. - Ri-
beiro da Luz.

- 	 Emencict n. 104
Flea o governo auctorizado a

abrir, desde ja, o credito de ......
14:744$950, para paganiento do èx-
cesso de despesa verificado na ver-
ba 8 B, do art. 1.°, § 1.0, da lei
n. 902, de 15 de setenibrode 1925.

Sala das sessSes, 17 de setenibro
do 1926. - Ledo do Farict. - Ma-
rio Mattos. - João Henriqüe. -
Ribeiro da Luz.

0 sr. R'ibeiro da Luz, pela corn-
missão de Orcamento, apresenta as
seguintes:

Emencict n. 105
Onde convier:
Flea concedido ao Asylo da So-

ciédade dc S. Vicente de Paulo do

Monte Carmello, a subvencäo de
2:000$000 annuaes.

Sala das sessSes, 17 de setembro
do 1926. - João Henrique.
Mario Mttos. - Ribiro da Luz.
- Ledo de Faria.

Einenda n. 106
Onde convier:
Art. Flea concedido ao Asylo

São Vicente do Paulo de Itanhan-
du' o auxilio dc 2:000$00 0 annuaes.

Sala das sessSes, 17 de setembro
do 1926. - Ribeiro da Luz. - Ma-
rib Mãttos. - Ledo de Faria. -
JOão Henrique.

Emenda n. 107
Acerescente-se ao § 1.°, n. 11, do

projecto do orç-amento
Art. Flea augmentada a verba

de mais 3:600$0 00 annuaes.
Sala das sess3es, 17 de setembro

de 1926. - Mario Mattos. -- Ri-
beiro da Luz. - Ledo de Faria. -
João Henrique.

Enenda n. 108
Flea o governo auctorizado a

abrir as creditos de 1:000$ 000 , de
2:000$ e de 1:000$, par pagamen-
to do que foi dc menos requisitado
pelas verbas us. 8, § 1.0, art. 50,
da lei 798, de 1920; n. 9, § 1.,
art. 1.0, da lei 875, do 1924; art.
4.1 , da lei 856, de 1922, e dec.
6.357, de 1923; does. 6.746, do
1924, e 6.751, do mesmo anno.

Sala das sessSes, 17 do setembro
de 1926. - Mario Mattos. - Ledo
de Faria. - Ribeiro da Luz.
João Henrique.

Emenda n. 109
Ficá ö governo auctorizado a

abrir o credito dc 6:805$8 22, para
pagarnento dc addicionaes no sr.
desembargador Barcellos Corrêa.

Sala das sessSes, 17 de setembro
tie 1926. - Mario Mattos. - Leao
do Faria. - Ribeiro da Luz.
João Honrique.

Emendcz. ii. 110
Auctorizando o governo a abrir

creditos supplementares de 10 con-
los, 5 contos e 30 contos nas verbas

material e eventuaes da Seeretarja
do Interior.

Sala das sessées, 27 de setem,bro
de 1926. - Mario Maftos. - Ledo
de - Faria. - Ribeiro da Luz.
João Henrique.

Emeneja n. 111
A' tabella annexa, S ecretarja do

Interior, verba ñ. 38, n. 30 Or-
phanato S. José, da cidade do
Pomba, 2:000. - Supprimase.

Sala das sessöes, 17 de setembrj
de 1926. 	 Mario Mattes.Lego do Farm. - Ribeiro da Luz.- João Henrique.

Emencla, n. 112
Idem, quanta no Orphanato S.

Josd, de Passa Quatro.
Sala das sessöes, 17 de seteinbro

de 1926. - Mario Mattos. - Ledo
tie Faria. - Ribeiro da Luz. -
João Henrique.

Einencja iz. 114
Tabella explicativa do Orcamen,

to da Secretaria das Financas, ver-
n 4, consignacãô 2: pessoal co

tractado: Supprimam.se as ver-
bas - chauffeur, 2:400$000 e aju-
dante do chauffeur, 1 :680$000.

Sala dan sess5es, 17 de setembra
tie 1925. - Mario Mattos. - Ledo
do Farm. - Ribeiro daLuz. --
João Henrique.

E'menda a. 115
Ao art. 1.0, § 1.0, accrescentee

• representacRo da mesa da Cama-
ra, 2:000$000.

Sala das sesses, 17 do seteinbro
tie 1926. - Mario Mattos. - Ledo
de Faria. - Ri;beiro da Luz. -
João flenrique.

Emenda a. 116
Si o governo construjr uma e.

trada do radagern destinada aO
transitc, do automoveis, ligando a
municipio de Carangola ao tie Pon
to Nova, fica auctorizado a encani-
par, do accordo corn o decreto n.
6.446, dc 2 de janeiro de 1924, o
trecho jd construido, ate a distri-
cto do Divino pela Cornpanhi Au -

to-Viaçào Carangolense, abrindo.
para isso o necessario credito.

Sala das sessöes, 17 de setembro
tie 1926. - Mario Mattos. - Ledo
de Faria. - Ribeiro da Luz. -
João Henrique.

São postas em diséussão, conjun..
ctarnente corn 0 projecto.

Encerrada a discussão, sem niais
debate, é approvado 0 proj ecto,
salvas as ernendas, das quaes são
approvadas as de us. 3, 9, 30, 89,
41, 50, 57, 59, 63, 75, 81, 81 A,
83, p84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 a 104,
106 a 112 e 114 a 116, sendo rejei.
tadas as demais, tendo a sr. Adol-
pho Vianna 'btido reirada tins tie
us. 43 e 44, do sua auctoria.

0 sr. Euzebio de Britto (pela or-
deni), pede so consigne na acta
ter votado a favor das emendas ns.
70 e 72.

Et;x1 deeoração faz o sr. Pe-
dro Dutra, cm relacäo as da ne.
10, 72 e 82. Foram attendidos as
nabres deputados.

Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presideiite convoca outra tee.
são para hoje, as 21 ho pes, dando
Para ella a seguinte:

ORD1M DOS TRABALHOS
Primeira parte

Ate 22 horas:
Leitura e approvacão da neta,
Expe-1c'nte.
Apresentação dc pareceres do

commissöes.
Apresentação de projectos, re-

querirnentos, indicacSes, interpel-
Iacöen e mocöes.

Discussão de requerirnentos, mdi.
cacöes, iilterpellaçoes e moces.

Approvação tie redacçoes finaes.
Segunda parte

Ate as 23 horas:
1 . discussão do projecto a. liD,

approvando o accordo celdbrado en-
tre as Carnaras Municipaes de Ibiá
e Luz, sobre unites.

1.0 discussão do projecto a. 111,
approvando o Accordo celebrado en-
tre as Camaras tie Pedro Leopol-
do e Contagern, relativamente aos
limites dos respectivos municipios.
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l.a citscused.o do projecto n. 11,
auctorizando o pagamento de dia-
rias ao sr. José B. do Paula Aroe-

2,a diussão do projacto n. 8?,
sobre liniitet de Areado e Alfenas.

&' dIscussão do projecto n. 94,
auctorjzando a construco de es-
tradas de automovejs e contendo
outras providencias

l.a discusso do projecto. n. 1.
do Senado, alterando a legislaçäo
eleitorai em vigor, na parts refe
rente a instaflacao das Cameras
Municipacs, organizacSo -das me-
sas eleitoraes e contendo outras
proyidencjas
3 di scussdo do projecto n. 105.

declaranclo nulla a lei n. 91, da
Camara de São Domingos do Prata.

Lcvanta_se a sessdo.

5.'SESSAo EXTRAORDINARIA
(NOCTURNA), AOS 17 DE
SETEMBRO DE 1926

Presicic'ncja do sr. Enas Camera

SUMMARIO: 	 1.' PARTE. -
Acta. - Ex pediente. Officio.
Emendas. - 2.a parte. l.a
discussdo do projecto n. 110.-
l . a do de n. 111. - l . a do do n.

112. 2 . 0 do de n. 87. Ernentla
- 30 do ale n. 94. Discurso do
sr. Celso Machado. - l . dis-
cussão do projecto n. 14, do Se-
nado. - 3•0 do ale n. 105. -
Ordem do dia.
A's 21 horas, feita a chamada,

acham-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Ciaudemiro Ferreira, Mi-
guel Baptista, Pedro Laborne, Ber-
nardino Vieira, Enrico Dutra, Lau-
ro de Almeida, Ledo de Faria, Ri-
beiro da Luz, Paulo Menicucci,
João Beraldo, Mello France, Mar-
tins Prates, Francisco Lessa, Ar-
gemiro de Rezende, Duque de Mes-
quita, Mario Mattos, Gomes Perei-
ra, Euzebio dc Britto, Ignacio Bar-
roso, Celso Machado, Pedro Dutra,
Agenor Alves, Edelberto Lellis,
Adelio Maciel, João Henrique, Ru-
benz Campos e Aristides Coimbra,
faltando com causa participada o

Sr. Agenor Canedo, o oem ella, os
mais senhores.

Abre-se a seesâo.
Lida a acta da antecedente, é a

mesma scm debate approvada.
0 Sr. 1 . 0 secretario dá conta do

seguinte
EXPEDIENTE

Officio
Do sr. 1 . 0 secretario do Senado,

devolvendo, corn emendas, 0 proje-
cto n. 108, desta •Camara, fixando
OS vencimentos dos membros cia
magistratura do Estado.

Imprima-se.
Emendas as quaes so refere o of-

ficio supra:

Emendas approvcidas polo Senado
ao.projecto n 108, do Camera

Aos artigos l.°, 2.°, 30 e 4.°: sub-
stitua-se pelo seguinte:

Art. l.° A partir do l.° janeiro
de 1927, serdo os seguintes os von -
cimentos dos magistrados e mem-
bros do ministerio publico do Es-
tLiaO

Desembargador do Tribunal cia
RelacSo, trinta contos do réis
(30:000li000) annuaes; juiz do di-
reito do comarca de quarta entran-
cia e ju.iz de men-ores, quinze con-
tos a seiscentos mil réis .....
(l5:600$000) annuaes; Tjuiz dc di-
-alto da comarca ale terceira en-
trancia. quatorze contos e quatro-
centos mil réis (14:400$000) an-
nuaes; juiz de direito da comarc
do segurida entrancia, troze contos
o duzontos mil réis (13:200$000)
annuans; juiz do direito dc comar-
ca de primeira entrancia, doze con-
tos dc rdis (12:000000) annuaes;
juiz municipal da comarca da Ca-
pital do Estado, doze contos do
réis .annuaes; juiz municipal do cc-
marca do quarta ontrancia, nove
contos 	 seiscentos mil réis......
(9:600$000) annuaes; juiz muni-
cipal de comarca do tercoira en-
trancia, oito contos 0 quatrocentoS
mil réis (8:400000) annuces; jwz
municipal do comarca do s.egunda
entrancia, e terrns judiqiarios, an-

itxtis, Sete contos e duzentos mu
réi5 (7:200$000) annuaes; Procu-
racier Geral do Estado, trinta con-
tos de réis (30:000000 annuass;
oromotoros do justica dc comarca
do quarta entrancia, oito cantos e
quatrocentos mil réis (8:400000)
annuaos; promotor do justiça do
cemarca do tercoira entrancia, se-
t.-, contos a duzentos mil réis
(7:200000) annuaes; promotor do
justica de comarca ale segunda en-
trancia, sois contos do réis .
(6:000000) annuaos; prornator do
justica de comarca do primoira en-
trancia, cinco contos o quatrocen-
tos mil rdis (5:400000) •annuaes.

Art. 2.° A partir cia mosma da-
ta, 0 advogado geral 0 0 consultor
juridico do Estado terão os vend-
nientos do vinte a quatro contos do
réis ( 24:000$000 ) annuaes; o aju-
dante do advogado goral do Es-
tado terd os vencimentos de doze
contos dc réis (12:000000) an-
nuaes; e o auxiliar juridico da So-
cretaria da Agricultura, Viacão e
Obras Publicas, os do 18:000$000
(dezoito contos de rdis) annuaes.

II
Additem-se os seguintes artigos:
Art. 3.° Nos vencimentos fixados

na presante lei flea incorporada a
gratificacão do 10 0 1 0 a que so re-
forem os artigos 258, da lei n. 375,
do 19 do setembro ale 1903, e 1.0 da
lei n. 425, de 17 do agosto do 1908,
que já perceberem os magistrados
e membros do ministerio publico
quo tiverem satisfeito as condi-
çSes exigidas nessas leis.

Art. 4.° Ficam revogadas pare
Os magistrados, membros do mi-
nisterio publico a outros funccio-
narios, cujos vencimentos são ele-
vados o fixados nesta lei, Os arti-
go3 256, da lei a. 375, do 19 de
setembro de 1903, a 1.0 cia lei n.
425, de 17 agosto do 1906.

Art. 50 Ao consultor juridjco
do Estado e ao ajudante do advo-
gadu geral competeni tambem as
attribuicoes definidas no n. 3, do
art. 278, ala lei n. 912, do 23 d
sotembro do 1925.

Art. 6.° 0 juiz do direito, corn-
petente para o alistarnento eleito-

ral, fará a divisâo dos districtos
em soccdes l el, 2itoraes, para o qua
triennio do 1927-1930, na prirnei_
ra quinzena do mez do junho d
1927, observando quanto no mats
ao quo está estabolecido no art. 9
o soguintes do regulamento appro-
vado polo decreto n. 4.877, ale 22
de setembro de 1917.

Art. 7.° Ficam olevados a 4$000
(quatro roil réis) e ao 'rnaximo do
20$000 (vinte xiii rdis), as custas
a quo tern direito os officians de
justiça nos termos, rospectivamon.
to, do art. 30 o § 2.°, da lei n. 854,
do 18 do setombro do 1923.

Art. 8.° Fica o govorno do Es-
'ado auctorizado a rever o rogula-
mento da Junta Commercial do Mi-
nas Geraos, e a introduzir nelle as
disposiçSes quo julgar convenion-
tes no born funecionarnento Q aos
serviços d'essa instituiçao.

Paco do Senado dc Mines Ge-
raes, em Bello Horizonte, 17 do so-
tembro do 1927. - 0 presidante,
Francisco Ribeiro do Oliveira. -
Ol.° secratario, Sirndo da Cunha.

0 2.° secretario, José Vioira
Marques.

Não ha pareceras des commis
s6es, acm projactos, requorimentos,
indicaçSes, intarpellaçöes o moçSes
a serem apresentadas.

2.0 PARTE DA ORDEM DO DIA
1 . discussdo do projecto n. 110
E' lido, submettido a 1.' discus-

são e scm debate approvado o pro-
jocto n. 110, quo volta a commis-
são do Cameras Municipaes, sobr
accordo entre as Cameras Munici0
pans do Ibiá a Luz.

1.' discussdo do projecto a. 111
Lido e posto em 1 . a discussão o

projocto n. ill, sobre accordo on-
tre as Camaras Municipaos de Pe-
dro Leopoldo o Contagem, é o rn-os-
mo sern debate approvado.

A' commissão dc Carnaras Mu-
nicipaes.

1 . discussCo do projecto n. 112
T'osto em 1 . discussão, dopois

do lido, o projecto n, 112, auctori-



to approvando o projecto ora em
debate, Concorrendo, dest'arte pa-
ra urna grande obra quo Se está
realizando em toda circurnscripçao
quo tenho a honra do representar
nesta Camara.

A Estrada Uniao e Industria,
quo parte do Rio de Janeiro, pas-
sando por Petropolis, indo a Juiz
de Fóra e chegando, actualmente,
a Rio Novo, precisa seguir, attin-
gir o alto cia sorra do S. Geraldor
ir ate Vicosa e dahi a Ponto No-
va...

0 Sr. Pedro Dutra - E do Pon-
to Nova a Carangola.

0 Sr. Celso Maehr,dn -

ando o paga-mento do diarias, no
sr. Sosé B. de Paula Aroeira, é
omesmo mm debate approvado. -

A' commissé-o de Petiçöes.
2. discussdo do projecto a. 87
E' lido e posto em 2. discussãb,

em globo, a requerimento do Sr.
Aristides Coimbra, o projecto n.
87, dispondo sobre linlites de Area-
do e Alfenas.

0 sr. Mario Mattos offereee a
soguinte:

Emendci, ao 2rojecto a. 87
Art. Ficam ratificados os ac-

cordos feitos pelo governo do Es-
tado, referentes a terrenos para
as obras de meihoramentos da es-
tancia mineral do Araxá.

Sala das Sessöes, 16 de sotem-
bro de 1926. - Mario Mattos. -
Ledo de Faria. - Joäo Beraldo.
• Estando apoiada pelo numero do
assignaturas ontra em discussào
Conjunctamente corn o prOjecto.

Sem debate é a discussão eiioer-
rada, sendo approvados projecto e
emendas.

A' commissão de Carnaras Mu-
nicipaes.

discussdo do projecto n. 94
•E' lido e posto em 3. discussão

o peojecto a. 94, sobre estrada do
automoveis de Rio Branco a Vico-
sa e contendo outras providencias.

o SR. CELSO MACHADO -
Sr. Presidente; no momento em
que está em discussão o projecto
quo tive a honra do apresentar,
corn referencia a construccão de
urna estrada do autornoveis quo,
partindo da cidade do Rio Branco,
passando por S. José do Barrozo,
attinja a cidade de Vicosa,. segui-
mento natural da estrada quo de
Juiz de Fóra vae a cidade cia mi-
nba residencia, venho fazer urn ap-
polio a Casa para que concorra
corn seu esforco em pról de uma
obra que vae sorvir para major
desenvolvirnento do uma das mais
importantes zonas do Estado.

A estrada quo pleiteio - de Rio
Branco a Vicosa - está em liga-
ção directa corn a Estrada lJniäo

e Industria que, começa na Capital
da Republica, passa por Petropo-
lis e vae ate Juiz de Fóra.

Assim, pois, si a Camara appro-
var o projecto...

o Sr. Pedro Dutra - Fará uma
grande justica. Essa estrada näo
liga, apenas, Rio Branco e Viçosa ao
Rio de Janeiro; porá em commu
nicacto todo S OS municipios cia
matta entre Si, uma vez construi-
da a estrada do Carangola a Pon-
te Nova.

o Sr. Celso Machado - ... fará
como muito born diz o meu nobre
collega, o sr: Pedro Dutra, cujo
norne declino corn a devida venia,
modida de grande justica e alcan-
ce de vez quo porá, desdo já, a Ca-
pital Federal em communicação
corn varias cidades da matta o,
futuramente, corn Ponte Nova, im-
portanto centro commercial e
agricola.

o Sr. Duque de Mesquita - V.
exc. quer dizer: Vicosa em corn
municacAo corn o Rio de Janeiro
passandd por Juiz do F'óra.

o sr. Celso Machado - Como
OS nobres deputados yearn, é de
grande alcance a estrada que plei-
teio.

Como disse, na occasi.o em quo
apresentei o proj ecto, é commurn
acontecer quo, corn as grandes chu-
vas, fique interrompido o trufego
da E. F. Lepolcj.ina, cia estaqão
do S. G'eraldo a ostacão de Coim-
bra, por ser a sorra de S. Geraldo
quasi sempre prejudicial pelas chu-
vas, cahindo barroiras, pontes e
bueiros, o quo traz em consequen-
cia prejuizos de toda especie a
nurnerosos municipi-os.

0 Sr. Edelberto Lellis - - Es-
to anno, as Caniaras Municipaos cia
minha zona despenderarn grandes
sommas do dinheiro corn o trans-
porte de malas postaes do S. Ge-
raldo a Ponte Nova.

0 Sr. Celso Machado - 0 apar-
te do meu illustre coliega vem au-
xiliar a pallida justificacão (ndo
apoiados geraes) quo 'estou fazen-
do do projecto.

Eis porque, sr. Presidente, eu
faco um appeilo caloroso aos srs.
deputados paTa quo deem o seu vo-

Dispensada a leitura, a requori-
niento -do sr. Aristides Coimbra, é
posto em 1. discussão e sern de-
bate approva-do o projocto n. 14,
do Senado, dispondo sobre oleiçoes
inunicjpaos e contendo outras pro-
videncja-s. - A' commissão do Le-
gislaco 	 -

L' discussão do projecto n. 105
Finalmente, é lido e posto em 3.

discussao, o projecto n. 105, decla-
rando nuila a lei n. 91, da Ca-
mara Municipal de S. Domingos -
do Prata, é o mosmo mm debate
approvado - A' commissAo de
Legislaço.

Nada mais havendo a tratar, 0
sr. Presidente designa par ama-
nhà a seguinte: 	 -

ORDEM DO DIA

Prime Ira parts
Ate 1 hora da tarde:

• Leitura e approvacao da acta.
Expedionte.
Ate as 14 horns:

• Apresentacao do pareceres de
commissbes.
- Apresentacao de projectos, re-
reguerimentos, indica5es, interpel-
1aç5es e rnocbes.

Discussão de requerimontos, in-
dieaçöes, interpellaçbes 0 mocSes.

Approvaçao do redaccbes finaes.
-	 y In Seguada partede que as reiaçoes comniercjaes do

varios municipios quo concorrem, 	 Ate a-s 16 horas:
do maneira valiosa, par o pro- 	 Discussão -das omendas do Sena-
grosso e prospericiado de Minas so do no projecto n. 108, da Camara,estreitem cada vez mais. 	 fixando vencimentos dos niembros

0 sr. Ribeiro da Luz - E' ate da magistratura do Estado.
uma estrada estrategica. 	 V discussão do projecto n. 104,0 sr. Celso Machado - Real- auctorizando o govemno a mandãr
monte tern toda razão o me-d no- fazer estudos para a vorifieação -
bre collega - é ella urna estra-da da existencja de jazidas do petro-
estrategica. 	 leo.

Nada niais justo, pois, quo sor 	 Di-scussão unica do parecer a.
convertido em lei o mou projecto. 192.

(Muito bern!) 	 Discussão unica do parecer a.
Ninguem mais pedindo a pala- 194.

vra, é a discussão encerrada, son- 	 Levanta-se a sessao.
do approvado o projecto. -- A' 	 -
commi-ssão do Rodacção. 	 ACTA DA 32 	 ESSfl fl1?flT
1. discussdo do projecto a. 14, do

Senado
NARIA, AOS 18 DE SETEM..
BRO DE 1926

Presidencia do Sr. Endas Camera

SUMMARIO - 1. parte. - Cha-
macia. - Acta. - Expediente.
Discursos dos sus. Mello Fran-
co o Mario Mattos. Norneaçao
- Apresontacao do parec-eres de
comrnjssbes. - Apresontacao do
projectos. Discurso do sr. Ledo
do Faria. - Discus-são de me-
querirneno. - Redacç5es finaes.
- 2.1 parte. - Discussão de
emendas do Sen-ado no projecto
n. 108. - 3. discussão do pro-
jocto a. 104. - Discus-são de
parocei-es. Adiamento. - Or-
dem do cia.
Ao melo dia, feita a ohamada,

acham-so presentes os srs. Enéns -
Camera, Euler Coelho, Camillo
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Chaves, Coines Freire, Miuei Ba-
ptista, Cordovil Pinto Coelho, Pe-
dro Laborne, Bernardino Vieira
Eurico Dut:a, Lauro de Almeida
Annibal Assumj:cao, Ledo de Fa-
na, Ribeiro da Luz, Paulo Meni-
cucci, João Beraldo, Flavio dos
Santos, Mello Franco, Martins
Prates, Francisco Lessa, Argerni-
ro de Rezende, Duque de Mesquita,
Gomes Pereira, Euzebio dc Brit-
to, Elpidio Cannabrava, Adoipho
Vianna, Ignacio Barroso, Celso
Machado, Viviano Caldas, Pedro
Dutra, Odilon Braga, Ignacio Mur-
ta, Mario Mattos, Agenor Alves,
Edeiherto Lellis, Alonso Marques,
Ad'elio Maciel, João Henrique, Ru-
bens Campos, Aristides Coimbra,
e Clauciemiro Ferreira, faltando
corn causa participada o sr. Age-
nor Canedo e, scm ella, os mais se-
nhores.

Abre-se a sessão.
Lida .a acta cia antecedente, é a

mesma scm debate approvada.
0 Sr. 1.0 secretctrio aproso:ita c.

seguinte
EXPEDIENTE

Of ficios

Do sr. Presidente do Estado,
transmittindo a Camara urn offi-
cio do presidente da Camara Muni-
cipal dc Abre Campo, sobre divisas
desse municipio, acompanhado d€
uma deciaração do presidents do
Camara de Raul Scares.

A' cornmissão dc Cameras Mu
nicipaec.

Dc Eugenio Guadagnin e outros
communicando a fundacão, nest
Capital, da Liga Internacional d
Defesa Dernocratica. - Inteirada

APPLAUSOS

0 SR. MELLO FRANCO -
Sr. presidente: - Eu não quer
deixar passar estes nossos ulti
mos dias de legislatura, que coinci
dem corn os ultirnos-dias de gover
em do sr. Arthur Bernardes, sea
exprirnir, da tnibuna desta case
a minha gratidäo de brasileiro a
Presidente que soube enfrentar
veneer a mior crise politica e cc

ial do quo ha mernoria na histo-
ric do nosso paiz.

Foi sempré contra os meus ha-
bitos e o rneu temperamento, usar
Ia tribuna parlam&ltar para tecar
lithyrambos aos chefes politicos.
0 caso do Sr. Arthur Bernardes,
pordm, é urn caso a parte e eu
não pude resistir ci tentacdo do
deslogar urn pouco sobre esse ho-
mern extraordinariO, quo reune em
a sua personalidade forte, tantas
qualidades raras, cobretudo no nos-
so rneio.

A sua attitude de hornern publi-
co, que visa uma attitude nacional,
ncio é, de nerihurn modo, urn papel
estudado de comediante. No meio
das cornbinacöes politicas, atm-
vez das luctas mais asperas, a sua
voz guardou sempre urn torn par-
ticular de sincenidade, de energia,
de dignidade e de commando.

Acima de tudo, porém, o Presi-
dente da Republica que dentro em
pouco deixará o poder, offereceu
cc paiz 0 espectaculo do urna co-
ragern tranquilla, consciente e in-
quabrantavel.

Para encontrar coca expressão
de serenidade corajosa e de cora-
gem persistente reunidas em urn
homem, a gente devia remontar aos
Estados cuja virtude como di-
cia MontcrquieU, é urn pnincipio.

Os quatro ultirnos annos quo
vivemos, foram para o cc. Arthur
Bernardes urn peso que poucos ho-
mens teniarn supportado.

No entretanto, eu estou certo de
que, dentro em pouco, quando o
estado de sitio for Jevantado, sa-
bre esse homem a quern a histonia
farci justica urn dia, collocando-o
ao lado e em pé de egualdado, corn
o regente Feijó, sobre esse homem,
dizia, so derrarnará o stock de opi-
grammas e fél, que o odio recalca-
do vern accumulando, contido que
estd pete m.o do ferro que o cx-
trangula

E o sr. Arthur Bernardes, para
provocar tanto odio a tanto des-
peito, a unica coisa que fez foi
tentar, corn todos os reoursos, da

t
ua vontade pessoal a do ecu son-
imento nacional, urna -obra reali-

zavel, bern preparacla e util, quo

devia merecer o concurso e a syrn-
pathia dos •brasileiros.

Mas o que se deve realizar é
via do regra, o quo rararnente se
realiza. Si o presidente Bernar-
des conseguiu rnanter de pd a or-
dem civil e a dignidade do poder
constituido, nao foi, sam duvida,
porque urn e outro näo tenham sof-
frido as maiores e as mais encan-
niçadas investidas.

Eu acornpanhei, sr. presidente,
dia a dia, o governo do Sr. Arthur
Bernardos. Vi-o floe momentds
mals agudos e dramaticos de to-
das as crises quo atravessou.

A ealma decorativa que cue
guarda deante do perigo, estava
sempre estarn pada na sua phisio-
nonna, corn a forca de desdern e
de vida interior do que ella se re-
Vestia nos mornentos mais graves.

De uma feita, quando foi do Ic-
vante de urn dos nossos couraca-
dos, e que o navio revoltado so
postou a algumas centenas do me-
tros da praia, defronte ao Palacio
do Cattete, para o qual assestou
zeus poderosos canhöe, eu confes-
so, Sr. Presidente, que foi corn a
curiosidade a mais intensa, qua
busquei lêr na physionomia do
presidente Bernardes qualquer
cousa do quo ihe ia n'alma. 0
contacto, porém, quo, per interme-
dio da sua fé die parece manter
corn os objectivos que collima, iso-
lava-o, tonnando-o impenetravel ci
curiosidade. Elie rarecia não ten
nocão do penigo nern da I alta de
seguranca, mesmo pessoal, em que
so encontrava.

Desdenhando a prudencia, da-
va-me o presidente Bernardes a
impressão de ester convencido de
que a seguranca não existe cia na,
tureza, pois, que, mau grado todas
as precauçdes, toda existencia hu-
mane caminha pana a morte.
Quaesquer que sejam os cuidados
quo adopternos para vi per muito,
jogamos uma partida de ante-mao
perdida. Jogador ousado, o quo e
en. Bernandes tern feito é jogar,
de uma so vez, sempre que a op-
portunidacie se ihe apresenta, tu-
do quanto a vida tern dado. E pa.
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rece que o destino a fadou para
o successo, porque, ate hoje, cUe
tern sahido vencedor. -

Mas a accaso, sr Presidente,
jci alguern a disse - seria

Deus, se fosse o auctor de tudo
quanto so ihe attribue. Por mais
descrente e sceptico que a vida te-
nba feito a gente, nao é possivel
que Se não seja levado a acreditar
que uma mao superior de timonei-
no venha guiando o Brasil através
de tantos escólhos. A situaçao dO
paiz, quando 0 Sr. Arthur Bernar-
des assumiu o poder era de tal na-
tureza, de urn equilibrio tao insta
vel, que quem sobre ella reflectin
do certo terneu quo urn movimento,
mesmo corn a intensão generosa
do a tornar melhor, deitasse corn
tudo por terra.

Querer a todo o transe, coma
quiz a sr. Arthur Bernardes, nu-
ma situação tal, o triurnphd
urna equidade ideal, era a mesmo
que provocar de desordem, por-
quo cada urn entendia differente.
mente, essa equidade, e cada urn,
mals do que a outro, porfiava em
fazer vingar seu ponto de vista..

Estd claro, Sr. Presidente, que
muitos dos responsaveis pela Si-.
tuacao a que descemos, não. se han
tiani nem per ideas, nem por prin-
cipios. MaA esses, os opportunis-
tas, sempre foram os menos pen-,
gosos. Os outros, porém. as trans-
viados, sinceros, levanarn o paiz a,
uma situacão quasi insoluvel. E a
apparente insolubilidade da situa-
cão a que chegamos era, para a
major parte da gente a dernonstra-
çcio evidente de quo o paiz necessi -
tava do uma outra ordem do -cou-
sas. Urna outra ordem do cousas!
V. exc., sr. Presidente, e a Ca-
mara, todos nós, bern conhecemos
as riscos das expressöos vagas co-
mo esta: - urna outra ordem cia
cousas! - a tolice humana é uma
forca elementar que diffiejimente
pOde sen contida. 0 numero de in-
dividuos quo desejou vagamente.
uma outra ordem de cousas, -lena.
da lei, é claro, foi por assirn clizer,
inealculavel. E' quo, sr. Pzcsiden.



o espectaculo do que se passou
e ainda se passa em outros paizes
que foram buscar dentro dos quar-
teis a sua salvação, não serviu de
exemplo para urn grande numero
de brasileiros empenhados em re-
petir a mOnstruosa experiencia.
NAo föra, sr. Presidente, a ener-
gia sem precedentes do sr. Ar-
thur Bernardes, e o paiz ainda es-
taria dividido cruelmente, se não
estivesse servindo de ante-sala ao
Club Militar.

So são contrarias a ordem as
condicOes sociaes contrarias a vi-
da. Tendo o sr. Arthur Bernar-
des, por urn intenso esforco de
vontade, quasi que estirpado o
germen da desordem, augrnentou,
consequentemente, a vitalidade do
paiz provando, assim, que a nossa
sociedade ainda é boa, pois so se-
ra de todo ma si tivesse sosso-
brado.

A ordem, é claro, está longe de
fazer por si mesma a grandeza de
urn paiz mas, por outro lado, sem
0 seu imperio, não ha desenvolvi-
mento possivel. Ora, o sr. Arthur
Bernardes, defendendo, corn a ener-
gia selvagem de que se mostrou
capaz, a ordem constituida, prestou
ao paiz o malor e o mais relevan-
te de todos os servicos.

Errar, Sr. presidente, faz parte
da propria contingencia humana.
Cada urn de nós, segundo o nosso
ternperamento e as nossas tenden-
cias, terá accusado de erros o pre-
sidente Bernardes. Nenhum, po
rem, e disto eu estou certo, ne-
ihurn, seja qual for a sua orienta-
çãø, sejam quaes forem as suas
tendencias, poderá deixar de credi-
tar ao sr. Arthur Bernardes urn
grande activo, quando se fizer o ba-
tanco do seu governo.

Na extranha situacão a que che-
garnos, em a qual a vontade nacio-
nal corno que se obscureceu e que
a unidade mesma da consciencia
do Brasil esteve em penigo, o pre-
sidente da Republica encontrop,
dentro de si, reservas de serenida-
de bastantes não so para defender
a ordern, como tambem para ad-
ministrar proficuamente

Isto quando ate as chamacla
claEE3s conservadoras corn elle es-
tavam apenas parcialmente solida-
rias e quando a major parte do
povo, pelo menos na Capital do
Paiz, dava mostras de urn espirito
revolucionario que so aos desatten-
tos poderia surprehender.

Depois dessa crise espantosa, o
sr. Arthur Bernardes, de certo,
nao terá a pretencão de ter feito
urn governo de administracão jar-
ga e proveitosa sob todos os pontos
de vista. Mas s. exc. póde ter a
seguranca de que a sua adminis-
tracão foi, ainda assim, das bôas,
das meihores que o Brasil tern
tido.

Em materia de politica economi-
ca e financeira, o governo do sr.
Arthur Bernardes, depois de se ter
orientado no sentido de urn ponto
de vista favoravel aos capitaes de
industria, isto é, no sentido de
alargar o credito, ainda que para
tanto fosse necessario ernittir, vo1
tou a pratica sadia de urna politica
mais prudente. Não recorrendo
mais as emissOes nem ao regimen
dos emprestimos continuos, deu o
Presidente da Republica, que den-
tro em pouco deixará o poder, urna
Iiccao salutar: Toda gente ficou
sabendo que o paiz não sO se póde
salvar, como so se salvará corn os
seus proprioS recursoS.

Em materia de politica interna-
cional, sobretudo no que se refere
a attitude do Brasil na Liga das
NaçOes, eu mu suspeito para falar,
sr. presidente.

o Sr. Mario Mattes: —Não tern
suspeição nenhuma.

o sr. Mello Franco: —V. exc. e
a Camara não ignoram os Iacos
que me prendem ao embaixador do
Brasil, junto a Sociedade das Na-
cbes.

o sr Eurico Dutra: —Embai-
xador que encarnou a dignidade
nacional (apojaclos).

o Sr. Mello Franco: —Tenho,
porOrn, em mãos urn livro—La
Guerra et la Pair, do illustre es-
criptor francez Ludovic Naudeau,
escripto, alias, corn a collaboração
de varias personalidades france
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Zas taes corno: Gustave Le Bon, nosso embaixador junto a Soceda-
Paul Painlevé, então presidente da de das Nacoes.
Camara e actual ministro da Guer- 	 0 Sr. Jodo Beraldo - Melhores
ra; Edouart Herriot, antigo pre- do que as daqui porque estavam
sidente da Camara e do gabinete; no local proprio e, portanto, conhe-
Estado Major do Exercito; Jules I cedoras melhor do assumpto.
Cambon, embaixador; e Gabriel I 0 Sr. Mario Mattes - AsHanotaux, da Academia Franceza, opinibes que houve contra o Bra-
nomes todos que me não parecem sil foram estipendiadas pela Alle-
dos menores nem dos menos au- nianha.
ctorizados. Djz o sr. Ludovjc Nan- J sr. Mello Franco -- Mas eu
deau, na pagina 248 do volume re- näo •estou aqui, Sr. Presidente -
ferido: "Eu tenho assistido, na mi- longe dc mirn a idea— empenhado
uha vida, acontecimentos mais ter em fazer a critica do governo do
riveis do que a sessão de quarta- Sr. Arthur Bernardes.
feira, 17 de marco, na Sociedade 	 Como disse, logo ao principio,
das NacOes, mas poucos me erno- i era proposito meu apenas não dci-
cionaram tao profundamente 	 xar que se escoassem Os nossos ul-

A honestidade, a evidento leal- timos dias dc legislatura e os ul-
dade e pesar profundo dc quan- timos dias de governo do sr. Ar-
tos usaram da palavra, abalavam thur Bernard-es, scm IKe trazer, da
a nossa vontade e a levavam áquel- tribuna desta Cam, mais do qua a
Ic estado de fraqueza e abandono I minha solidariedade politica - a
proximo das lagrimas. E' a obra expressão dx minha gratidão de
de Locarno, exclamou palpitante 0 brasileiro.
Sr. Mello Franco, que compete se Para tanto, sr. Presiclente, eu
enquadre na Sociedade das NacOes, me sinto perfeitaniente a vontade
e ndo a Sociedade das Naçdes de porque, tendo suhido dezenas de ye-
se sub ordinar a constituicdo politi- zes as eseadas do Palacie do Cat-ca de Locarno.	 tote, en nune.a solicitei do sr. Pre-

Urn silencio pesado acolheu es- sidente da Republica urn favor pes-
sa rnanifestacão, porque o delega- I seal nem nunca fui candidato a
do brasileiro avivou o remorso que cousa alguma que delie depend- sse,
persegnia mais de uma conscien- dirocta on indirectamente.
cia. Corn effeito, os locarnistas, 	 (M Ito bern! Muito bern!)nas suns effusOes, dc outubro de I
1925, sacaram contra a Sociedade I	 Voto de pesar
das NaçOes urn cheque que essa in-
stituiçCo, tendo em vista o !s3u es- 0 SR. MARIO MATTOS: -
tatuto mundial, não era dc nenhum Julgo, sr. Presidente, que esta não
modo obrigada a pagar e que não e tao' so a tribuna em que se legi-
poderia mesmo pagar scm derogar fern em pro dos altos interesses
a sun propria lei. 	 i de Minas Geraes.

0 Consciho dx Liga deve fingir, E' a deve de sempre ser a en
pelo menos, qua Se considera come I que tanibem se prolate a clara Ii-
a elite dirigente de mais de cinco- ccão do civismo e da justiqa pro-
enta povos espaihados sobre toda vidente, procurando-se, dess'arte,
a superficie do nos:so planeta, em- no scio desta assembléa augusta,
quanto que o pacto rhenano visa chamar a attenção do nosso conci-
sómentc pacificar uma meia duzia dadCo mineiro para aquellas figu-
dc naqOes europdas." 	 jras impressivas e dominadoras,

Como v. exc. e a Casa vêm, sr. qua exhaurem as energias no per.
Presidente, si houve, mesmo no I nianente serviço da prosperidade e
Brasil, quern oensurasse aspera- 

J 
grandeza desta nossa gloniósa ter-

mcnte a nossa acção em Geneva, ra commum.
fóra do Brasil opiniOcs houve - I Cumpre-nos por egual no des-
tao abalisadas quanto as daqui - I empenho do munus politico que abs
znais favoraveis ao n6sso pair e ao I foi commettido pelo voto popuiar,



728
	

. 729

fazer do nosso mandato uma cons-
tante e calorosa predicacäo dos
principios e ideaes enfeixados no
credo republicano, e scm cujo cul--
to acendrado a vida publica se es-
tiola na melancolia das desillusöe
e no pessimismo incuravel das am-
bicoes egoisticas.

E' necessario que cada geracão
traga comsigo, para a rudeza da
lucta politica na Nacão, aquella
indispensavel somma de sonho e
de esperanças, de crenca e de en-.
thusiasmo, de pertinacia no esfor-
ço e inflexibilidade na realizacdo
das ideas generosas, paia que, no
seio do povo, muita vez subtil a
divinatorio na cornprehensão doe
seus guieiros, não se estanque ja-
mais a fonte do idealismo profun
do, que é a força electrizadora.
para a justica e para o hem, do
todas. as ragas na tormentosa face
da terra.

Em urn meio ainda bastante in.
culto como é o nosso, as persona-.
lidades quo taes, engrandecidas
pelo dorn dessas virtudes singula-.
res, exercem henefica actuacãO
educativa sobre as massas, que el-
]as elevam e disciplinam, e algu-
ma vez emocionam, sempre no sen.
tido do maximo esplendor da Pa-
tria, dentro da ordem e na orbita
dos movimentos constructivos.

Quem relanceia os ólhos, mesma
de fugida, pelos áspectos proem-
nentes da nossa historia, coihe pa.
ra logo a impressäo por assim di.-
zer visual da ascendencia directi-
va e controladora dessas indoles
tocadas de urn patriotismo que do-
nominarei de americano, por ser
urn sentimento misto cie clarivi-
dericia pratica e de idealidade tern-
perada, compondo, de tal modo.
urn perfil de hornem publico ex,
clusivamente peculiar ao grandio-
so ambiente da nossa livre Ame.
rica.

E' assirn quo as phases culm-
nantes da nossa evolucão politica
se nucleiam na acção do hornem, e
cada urn delles, ate certo ponto.
resume as aspiraçöes, 0 espirito e
as tendencios de sua época.

• Aos claröes diluculares da qua-
cira em quo esta terra virgem
amanhecia, logo após da descober-
ta, para a civilização e para os
seus gloriosos destinos, quern eon,
tralizava o rythmo da vida bra-
sileira, nas incertezas do seu go.
nio barbaro, era, incontestadamen-
te, aquelie hornem immortal da
Companhia de Jesus - Anchieta,
- u evangelizador da nossa Pa-
tria, o homem quo plantou no Co.
racao do Brasil o germe da fé e a
ancia da perfeicao.

Quando o paiz, conscio das suns
forças e da organizacão do sen
mechanismo administrativo, já
arnadurecido no culto dos princi-
pios que presidern e regularn a vi- ,
da social e politico de uma nacão,
quiz libertar-se do predominio me-
tropolitano, agitando-se, por todos
os ceus recantos aipestres, flOS OS-
tos indornaveis do arnor do libes--
dade, era em tomb d figura gigan,
tea e appolinea de José Bonifaclo
que as ondas huinanas cresciam e
avolumavam.

0 espirito dominador do patriar.
cha coordenava e dirigia a aspira-
cão tumultuosa da gente brasi-
leira.

Mais tarcie, depois dc abdicacão
de Pedro I, quando a anarchia al-
cou o seu penddo no solo patrio, fol
tambern a figura do urn hornern
Diogo Antonio Feijó - quem, corn
o pulse do ferro, corn a severa corn-
prehensão dos doveres impostos
polo patriotismo, soube jugular a
mashorca e a desordem, ndo dei-
xando quo se quebrasse o movimen-
to evolutivo da nacdo, e nem quo
se violasse o principio supremo do
auctoridade, cern o irnperio do
qual Os POVOS so despenham no
horror das revoluçöes cern ideal.

No segundo Imperio, sr. Presi-
dente, em meio dos varies episo-
dios em quo aquella aurea quadra
so multiparte, verificmos, abran-
gendo a sun extensão panorarnica,
as figuras sobranceiras do Vascon-
cellos, do Ottoni, de Nabuco da
Araujo, do Dantas e Cotegipe, de
rnuitos outros vulcanisando ideaes
e campanhas, de que foram as al-
tos expressdes exponenciaes.

Vemos Ruy Parbosa, one.arnan,
do o labaro das liherdades publi-
cas e 0 principio federativo, dos-
dobrando-se em omnimoda activi-
dade no sua defesa, que cue ma-
gaificava corn o sopro do Boreas
da sun eloquencia tonitruante.

Surge, •emfirn, de todos os pon-
tos do paiz, a predica republjca-
na.

A idea caminha, vencendo os
tropecos naturacs, mas as forcas
nucicares do niovirnento são Ben-
jamin Constant e Booayuva, como.
antes, a idea abolicionista fôra syn-
thotizada em Joaquim Nabudo o
em José do Patrocinio.

Vencida a campanha gloriosa,
Fioriano logo após, é o vitalizador
cia ordem, quo então comp-ondiava
todos os sentimontos quo so rosu-
mom no amer da Patria.

E ainda, a soguir, é Rio Bran-
Co 0 hornem que encarna os nos-
sos sentirnentos do fraternidade
continental 0 os principios basicos
de direito internacional, fixados
na nossa carta republicana -

B r.os dias do hoje, vemos, no
presidencla da Republica, come dc-

• fensor intirnorato da Republica, o
• grande chefe, o erninente patricio
di. Arthur Bornardes, quo é o nos.
so culto Fioriano civil.

No regimen vigente, ao contra-
rio do que so assoalha, sr.
Presidente, grandes entidades tern
surgido, capazes de sacrificar to-
dos as suns energias pela soiuçao
dos problemas quo •entend.em do
perto corn os magnos interesses do
Republica.

B urn desees, fOr cern duvida, ne-
nhuma, Lauro Muller, o grancle ad-
ministrador, o atilado politico quo
ha pouco o Brasil vein do perd-r.

Era elle uma ciessas figuras quo
podern empareihar corn as de quo
venho do discorrer, do ponto do
vista do serem elias individualjda-
des cyclicas, que guardani o espi-
rito e as tendencjas do seu tempo.

Regularizada que foi a situacdo
ficianceira do Brash, depois do tor-
rnentoso periodo anterior a prosi-
dencia do Campos Salles, urn dos
nossos authenticos grandes ho,
iflens seja •dito do passaem, cur-

glu o governo Rodrigues Alves, qi1
moron, na vida do pais, uma nova
era administrativa, politica, eco-
nomica e, digamos mesmo, intel-
lectual porn a Republica.

Rodrigues Alves, vindo do anti-
go regimen, teve a genialidade do
comprehender a nova formula do
governo, c chamou para os altos
postos da admini.stracao e da poli-
tica homens formados na nthmos,
phera dernocratica.

A excepcão de Rio Branco, su-
perior a todns as contingencias,
hurnanas, todos os seus auxiliares
cram mocos. E, o que o sobreleva
como estadista, foram todos, ate
certo modo, revelados per die.

Possula o eminente paulista a
sciencia de conhecer ( os homens,
uma das rnelhorcs virtudes do po-
litico.

B assirn é que, naquelle quadri-
ennio cheio do iniciativas, virnos
surgir Oswaldo Cruz, Pereira Pas-,
sos e Lauro Muller, os iniciadores
dos largos descortinos administra-
tivos.

Pertenciarn Os tree áquella estir-
p0, que parecia já extincta, do vis-
condo do Maud, que, a certos res-
peitos, foi o rnaior homem e a
maior onergia quo urn dia surgiu
nas patrias da America.

Homens que, num golpe do vis-
be, abrangern, tanto nas suas minu-
dos come na sun totalidade, as
grandes questées quo oncarnam 0
progresso da Nacão.

Foi o general Lauro Muller, co-
rico se sabe, quo rnandou construir
as notaveis obras dos nossos por-
tos, ate ontão inaceessiveis as fro-
tas mercantes oxtrangeiras.

Obra essa, quo corn a do sanea
mento do Rio de Janeiro e algu.
mas capitaes do Estados nordesti-
nos, redirniu o Brasil do flagollo
ineaciavel do febro amarella, quo,
par rnuitos annos, ornporrou o pro-
gvesso do paiz, condomnando-o ao
insulamento em quo viviarnos do
ontracto extrangeiro.

Ao par do progresso material ox-
pressc poles rnelhorarnentos reali-
cados por Lauro Muller, na pasta
Ia Viaçäo temos que considerar a
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tnfluéncia que taes obras irrecusa-
velmente exerceram sobre a cultu-
ra brasileira.

A aclministracão, a politica, a in-
belligencia, no Brash, tomaram, do
então, por vante, novas directri-
rns, mais amplas e desimpedidas, e
a Nacäo .despertou para mais avan-
çadas iniciativas, que hoje são es-
plendidas realidades e justo motivo
do nosso orguiho patriotico.

Era de tal tempera, corno ad-
ministrador, o illustre catharinen-
Se.

Terminado o qu.adriennio Rodri
gues Alves, abre-se o segundo pe-
riodo na vida publica de Lauro
Muller: o periodo propriarnente p0-
itico, crivado dc certa eiva de sce-

pticismo.
E' este o inevitavel peccado de

todos os politicos intelligentes e
cultos no Brasil.

A intelligencia, quo se disthiga,
pelo pendor artistico, não tern fun.
ccäo em o nosso rneio, e, assim, des-
viada e incomprehendida, se refu
gia nas formulas do renanismo sor-
ridente, que é a discreta expressão
da tristeza e do desconsolo...

o scepticismo de Lauro Muller
transmudou-se na astucia.

Creou fam:a em todo o Brasil a
sua capacidade dissimulatoria e o
dorn de subterfugiar e confundir.

Mas, sr. Presidente, fóra des es-
pecialidades technicas, como politi-
co, e merarnente politico, não p6-
de urn homem, no Brasil, equilibrar
a estabilidade das posic6es corn a
fidelidade dos principios.

A astucia de Lauro Muller era o
desencanto pela lucta •e a compre-
hensão do meio em que vivia...

Pinheiro Machado chamou-lhe
"rapousa do espada a cinta". Nes-
a phrase, confessou que o temia.

Entretanto, quem examine os
homens cm funccão do meio, ye quo
não podia deixar dc ser assim.

Representante do urn pequeno
Estado, corno poderia dc offerocer
lucta as grandes cOrrentes politi-
cas, dirigidas pelos grandes Es-
tados?

0 seu atilamento •suspicaz lhc
ensinou quo •só Pie curnpria, pare
ndo ser esmagado, apprender o

passes subtis e prevktentes do jogo
do xadrez da politica nacional. 0
trunfos •dec.isiv'os do jogo nuncO
estiveram na suas mans..."

E' certo, porém, sr. Presidente,
que somos de algum modo victimas
do exaggero das virtudes que pos-
suirnos.

Da astucia de Lauro Muller a
fama é major quo a realidade. E
isso mesmo frisa urn •dos mais ar-
gutos commentadores da sua vida.

Era male urn habil no meneio dos.
honiens e •dos n.egocios.

A respeito desta particularida-
de, conta Hello Lobo, testemunho
do seu labor infatig.avel, que era
die urn "coordenador de esforcos."

"Dentre os que frequentaram do
perto foi prazer ao rnais obscuro
presenciar dia a d'ia, nas marchas,
das rnateri.as dc varia ordem sujei-
tas a sua .decisão, o •espirito dc co-
operacão e concordia de que corn-
pro deu mostra."

E esta malleabilidade dc espiri-
to foi niestho, sr. Presidente, urn
dos traces mais vivos da sua intel-
ligencia, pois egualmente brilhou
na engenharia, na politica, no icr-
nalismo, na diplornacia, no parla-
mento e nos assumptos dc finan-
ça.

Era tambem, come se já disco,
urn grande homem da America.

E disso, a rneu yes, nunca, em
tempo nenhurn de sua vida pubh-
ca, den mais evidentes ciemonstra-
çbes do que, quando ministro do
Exterior, permanecendo serene e
meditado ante as explosbes senti-
mentacs da nossa incuravel inge-
nuidade em face do conflicto cu-
ropeu.

Os factos posteriores vierarn pro-
var o patriotismo americano do
Lauro Muller.

Feliarnente, a nossa cooperacão,
na guerra, ndo foi dc sacrificios do
vidas brasileiras...

Descendente dc teutbes, Lauro
Muller é urna des nielhores provas
da força conquistadora da terra
da America: os seus sentirnentos,
a sua indole, a sua intelhigencia,
são productos genuinos dessas ter-
ras hivres, e estiverarn sempre p0-

larizadas para estd parte do pla-
neta.

Prova-o brilhantemente a sua
notavel actuacäo no Ministerio do
Exterior.

A injustica que então ihe foi
feita nasceu das paixöes populares
e da doenca do liberalismo pere-
grub, que é urn dos nossos males
do imp ortacão.

Tal foi, sr. Presidente, a tra-
ços rapidos e desordenados, a figu-
ra empolgante do Lauro Muller,
urn dos notaveis brasileiros da era
republicana.

Que nos annaes desta Casa do
legislative mineiro fique consi-
gnado, come homenagem a sua me-
mona, urn voto de pezar dos repro-
sentantes do povo de Minas Ge-
race...

(Muito benz! Muito born!)
0 sr. Prcsidentc interprotando

Os sentirnentos da Camera defere
esse requerirnonto.

Norneacdo
o Sr. Ignacio Murta, pela corn-

missão de Redaccao do Lois, quo
diz estar desfalcada, pede a nomea-
cão de rum membro interino, sendo
nomo.ado o sr. Alonso Marques.

Aprescntacdo dc par000res do corn-
miesdes

0 sr. Ledo do Faria, pela corn-
missdo do Orcarnento e Contas
apresenta e pede, cendo concedida
a inclusão na ordem do din seguin
to cern prejuizo da impressão, do:

Parocer o redaccdo parcz 3. die.
CUSSdO sobre o projecto a.
(Orcamonto)

(90 legislatura)
A commissão de Orçamento

Contas, a que foi presente o pro
jecto n. 93, corn as emendas a
mesmo offerecidas e approvado en
2." discussão - é de parecer sej
o mesrno dado para 3." e approva
do corn a seguinte redacção feit
de accordo corn o vencido.

0 Congresso Legislativo do Es
tado de Minas Geraes, decreta;

CAPITULO I

Orcamento dcs despesce

Art. 1.0 E' o governo auctori-
ado a despender no exercicio de
L927 a importancia do ........
9.191:363l997 (noventa e nove

mil, cento e noventa e urn contos,
brezentos e sessenta e tres mil no-
vecentos e noventa e sete réis),
corn os servicos do Estado pelas
quatro Secretarias na forma abai-
xo:
§ 1.' - Fda Secretaria do Interior

1) Subsidio ao Presideute do
Estado, 60:000$000.

2) Gabinete da Presidencia
Pessoal, 62:280$000.
Material, 40:000$000.
Somma, 102:280$000.
3 Despesa corn o Palacio Pre-

sidencial:
Pessoal, 48:000$000.
Material, 136:000$000.
Sornma, 184:000$000.
4) Representacão do vice-Pre-

sidente do Estado, 30:000000.
5) Subsidio aos senadores,

226:800$000.
6) Secretaria do Senado:
Pessoal, 106:770$000.
Material, 17:860$000.

Sornma, 124:630$000.
7) Subsidio aos deputados,

453:600$000.
8) Secretaria da Camara dos Dc-

putados:
Pessoal, 140:623$992.
Material, 25:560$000.
Sornma, 166:183$992.
9) Ajuda de custo aos membros

do Congresso, 72:000$000.
10) Secretaria do Interior:
Pessoal, 519:900$000.
Material, 80:000$000.
Sornrna, 599:900$000.
11) Justica de 2 . 0 Instancia:
Pessoal, 410:226$984.
Material, 16:060$000.
Sornma, 426:286$984.
12) Justiça de 1 . 0 Intrancia:
Pessoal, 2.561-982$000.
Material, 97:000$000.
Somma, 2.658:982$000.
13) Ministeric Publico:
Pessoal, 689:046$000,
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14) Enino Primario
Pessoal, 13.216:679$080.
Material, 2.450:000$000.
SubvencSes, 26:800000.
Manutencão da Escola Mater-

nal da Capital, 60:000$000.
Somma, 15.753:479$080.
15) Ensino Normal:
Pessoal, 254:949$000.
Material, 7:200$000.
Somma, 262:149$000.

• 16) Ensino Secundario:
Pessoal, 562:889$000.
Material, 225:307$080.

• Somma, 788:196$080.
Ensino artistico - Conservato-

rio de Musica:
Pessoal, 114:400$000.
Material, 4:000$000.
Somma, 118:400$000.
18) Ensino Superior:
Pessoal, 94:915500.
Material, 26:000$000.
Subvericöes, 255.000$000.
Somma, 375:915$500.
19) Ensino Profissional - Es-

colas complementares:
Pessoal, 21:060$000.
20) Instituto S. Raphael, da Ca-

pital:
Pessoal, 43:950$000.
Material, 30:000$000.
Somma, 73:950$000.
21) Fiscalizacão do ensino e in-

speccão medica escolar:
Pessoal, 540:666$000.
Material, 8:500000.
Somma, 549:166$000.
22) Fiscaiizacão Federal do En

sino, 36:000$000.
23) Archiv Publico Mineiro:
Pessoal, 40:089$000.
Material, 6:400000.
Somma, 46:489$000.
24) 'Servico Eleitoral . ........

10:000$000.
25) Emprégados em disponibili-

dade, 100:000$000.
26) PublicacSes e encomrnendas

na Imprensa Official, 492:000$000.
27) Transportes e communica-

cöes, 72:000000.
28) SubvericSes, 16:000900.
29) Exercicios findos . .......

20:000$000.
30) Eventuaes da Secretaria,...

80:000$000.
Total, 24.608:51636,

§ 2.° - Poict Secretaria da Segu'-
ranca e Assistencia Publica

1) Secretaria da Seguranca e
Assistencia Publica:

Pessoal, 506:624000.
Material, 134:000$000.
Somma, 640:624$000.
2) Delegacias de Policia:
Pessoal, 799:850$000.
Material, 15:000$000.
Somma, 814:850$000.
3) Diligencias Poiiciaes.......

100:000$000.
4) Guarda Civil:
Pessoal, 754:980$000.
Material, 178:000$000.
Somma, 932:980$000.
5) Prisbes:
Pessoal, 195:744$000.
Material, 886:000$000.
Somma, 1.081 :744$000.
6) Penitenciaria:
Pessoal, 110:654$400.
Material, 155:500$000.
Somma, 266:154$400.
7) Escola de Regeneracão:
Pessoal, 35:100$000.
Material, 100:000$000.
Somma, 135:100$000.
8) Forca Publica:
Pessoal, 8.466:305$500.
Material, 1.509:000S000.
Somma, 9.975:305500.
9) Servico de Hygiene:
Pessoal, 500:534$000.
Material, 202:600$000.
Prophylaxia rural, 500:00$000.
Servico de lepra e doencas vene-

reas, 120:540$000.
Serviço permanente de hygiene,

nos municipios, 81:000000.
Somma, 1.404:674$000.
10) Assistencia a Alienados de

Minas Geraes:
Pessoal, 331:437$200.
Material, 857:900$000.
Somma, 1.189:337$200.
11) Soccorros Publicos . ......

300:000$000.
12) Transportes e communica-

cbes, 181:500$000.
13) Subvencbes, 518:000$000.
14) Publicacbes e encommendas

na Imprensa Official, 50:000$000.
Total, 17.590:269$100.

§ 3. 1 - Pcla Secretaria das Fi-
nan1cas

1) Divida fundada:
Divida interna, 2.851:580$000.
2) Secretaria das Financas:
Pessoal, 977:337$000.
Material, 239:000$000.
Somma, 1.216:337$000.
3) Gabinete do advogado geral

do Estado:
Pessoal, 64:250$000.
Material, 2:000$000.
Somma, 66:250$000.
4) Delegacia do Thesouro de

Minas:
Pessoal, 349:490$000.
Material, 36:100$000.
Somma, 385:590$000.
5) Arrecadacäo pela fronteira:
Vencimentos, porcentagens e dia

rias, 964:518$000.
6) Fiscalizacão de Rendas e do

Patrimonio:
Pessoal, 326:955$000.
Material, 1:500$000.
Somma, 328:455$000.
7) Imprensa Official:
Pessoal, 1. 332:053$032.
Material, 986:000$000.
Somma, 2.318:053$032.
8) Collectorias:
Pessoal, 2.974:036$000.
Material, 21:000$000.
Somma, 2.995:036$000.
9) Estradas de Ferro:
Porcentagem sobre arrecadação

de impostos, 1.300:000000.
10) Junta Commercial:
Pessoal, 27:702$000.
11) Feiras de gado:
Pessoal, 26:400$000.
Material, 10:040$000.
Somma, 36:440$000.
12) Aposentados e reformados:
Aposeritados, 808:775$050.
Reformados, 332:266$776.
Somma, 114:041$826.
13) Juros de emprestimos, depo-

sitos e caucöes, 1.490:503$903.
14) Publicacbes e encommendas

na Imprensa Official.........
230:000$000.

15) Causas da Fazenda . ......
60:000$000.

16) Seguros, 80:000$000.
17) Restituiçbes, 400:000000.

18) Exercicios findo ........
50:000$000.

19) Despesas eventuaes . ......
20:000$000.

20) Fiscalizacão da Loteria
20:000$000.

21) Transportes e communica-
çbes, 400:430$000.

22) Auxilio para calcamento da
Capital do Estado, 360:000$000.

23) Differencas de cambio,
250:000$000.

24) Defesa do café...........
6.800:000$000.

25) Bolsa de Fundos e Camara
Syndical, 7:200$000.

27) Representacão ao Prefeito
da Capital, 18:000$000.

Total, 24.317:136$761.

§ 4•0 - Pela Secretaria cia Agri...
cult ura

1) Secretaria da Agricultura:
Pessoal, 1.267: 858$200.
Material, 149:000$000.
Soinma, 1.416:858$200.
2) Obras Publicas:
Pessoal, 201:600$000.
Material, 4.350:000$000.
Somma, 4.551:600$000.
3) Estradas de rodagem:
Pessoal, 121:660$000
Material, 2.600:000$000.
Somma, 2.721:660$000.
4) Rêde de Viação Sul-Mineira:
Pessoal, 7.918:946$400.
Material, 6.699:963$900.
Caixa de Aposentadorias e Pen-

sbes, 236:973$400.
Somma, 14.855:883$700.
5) Estrada de Ferro Paracatu':
Pessoal, 1.860:000$000.
Material, 740:000$000.
Somma, 2.600:000$000.
6) Fiscalizacão de Estradas:
Pessoal, 113:430$000.
Material, 3:000$000.
Somma, 116:430$000.
7) Transportes e communica-

cSes, 174:992$000.
8) Immigracäo:
Pessoal, 27:370$000.
Material, 395:000$000.
Somma, 422:370$000.
9) Nucleos coloniaes:
Pessoal, 98:310$000.
Material, 385:500000,
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Somma, 483:810$000.
10) NavegaçAo fluvial

50:000$000.
11) Institutos agrico1s:
Pessoal, 125:884$000.
Material, 292:400$000.
Somma, 418:284$000.
12) Apprendizados agricolas:
Pesoal. 68:880$000.
Material, 172:000$000.
Somma, 240:880$000.
13) Escola Superior de Agricul-

ra:
Pessoal, 50:000$000.
Material, 450:000$000.
Somma, 500:000$000.
14) Fazendas da Gamelleira, Di-

niz e da Baleia:
Pessoal, 25:121$000.
Material, 90:260$000.
Somma, 115:3818000.
15) Defesa Agricola:
Pessoal, 51:600$000.
Material, 30:000$000.
Somma, 81:600$600.
16) Servico do Algodao

100:000$000.
17) SubvençSes e auxilios

79:900$000.
18) Hortos Florestaes:
Pessoal, 176:320$000.
Material, 115:000$060.
Somma, 291:320$600.
19) Acquisiçäo de machinas

agricolas, 610:000$000.
20) Medicao e divisão do terras:
Pessoal, 473:980$000.
Material, 41:620$000.
Somma, 515:600$000.
21) Defesa de Terras e Matts:
Pessoal, 49:847$000.
Material, 2:000$000.
Somma, Z1:847$000.
22) Commissao Geographica e

Geologica:
Pessoal, 360:536$000.
Material, 77:500$000,
Somma, 438:086$000.
23) Servico Meteorologico:
Pessoal, 196:290$600.
Material, 80:000$000.
Somma, 276:290$600.
24) Estancias Hydro-nuneraes:
Pessoal, 43:880$000-.
Material, 1:200000..
Somma, 45:080$000.
25) Terrenos Diamantinos:
Pess(al, 11:760$000.

Material, 1:200$000.
Somnis, 12:960$000.
26) Srvico do Minas e Rios:
PessosI, 33:190$000.
Materal, 9:000$000.
Somma, 42:190$000.
27) Deesa Pastoril:
Pessoa, 62:472$000.
Material, 470:000$000.
Somma 532:472$000.
28) Potos Zootechnicos.......

60:000$00(.).
29) Imr ortac o e seleccão de re-

productores, 200:000$000.
30) Serico anti-ophidico......

36:000S000.
31) Proraganda e ex pansão eco-

nomica, 300:000000.
32) Execicios findos . .......

20:000',;000,
33) Eventuaes, 50:000000.
34) Servio de Estatistica:
Pessoal, .136:000$000.
Material, 34:000$000.
Somma, 170:000$000.
35) PubliiaçSes e encommendas

na Imprenso Official, 95:000000.
Somma, 32.,676:444,$500.
Total geral, 99.191:363997.

CAPITULO II

Da receita
Art. 2.° Para o mesmo exerci-

cio do 1927 a receita do Estado é
orcada em noventa e nove mil, du-
zentos e trinta e oito contos de
réis (99.238:000$000), .provenien-
tes da arrecadaçao de impostos e
outras rendas discriminadas nos
paragraphos seguintes:

§ 1.0 - Renda ordinaria
I - Renda de impostos:

1) Direitos de exportacão:
a) ad-valorem, 36.000:000$000.
b) Sobre taxa do café.......

1.800:000$000.
c) Sobre taxa do maganez,

150:000$000.
Somma, 37.950:000$000.
2) Imposto territorial..........

5.500:000$000.
3) Imposto do indostrias e pro-

fissöes, 3.800:000$000.
4) Imposto do bebidas.........

4.900:000000.
5) Imposto de trassmissSo "in-

ter-vivos, 5.900:000$000.

6) Imposto do transmissãc' 'cau-
sa-mortis", 2.200:000$000.

7) Imposto de novos e veihos di-
reitos, 2.000:000$000.

8) Imposto do sello:
a) Sello adhesivo e por verba,

2.000:000$000.
b) Solo do diversSes.........

400:000$000.
c) Sello de aguas mineraes.....

80:000$000. Somma.............
2.480:000$000.

9) Imposto sobre passagens fer-
roviarias, 1.500:000$000.

10) Imposto de estatistica.....
30:000$000.

11) Impostos addicionaes:
a) 10 % addicionaes sobre novos

e veihos direitos, transmissão "cau-
sa-mortis", passagens em estradas
de ferro, industrias e profiss5es,
consumo de bebidas alcoolicas e
transmissäo "inter-vivos"........
1.940:000$000.

b) 1 % de taxa de viacão.....
600:000$000.

II - Rendas patrimoniaes:
12) Arrendamento de terrenos

diamantinos, 20:000$000.
13) Arrendamento de proprios

do Estado, 50:000000.
14) Dividendo de titulos e juros

de apolices pertencentes ao Estado,
400:000$000.

III - Rendas industriaes:
15) Renda da Rêde Sul-Mineira,

13.000:000$000.
16) Renda da Estrada de Ferro

Paracatü, 150:000$000.
17) Renda da Imprensa Official:
a) Assignatura do "Minas Ge-

raes", 180:000$000.
b) PublicaçSes pagas..........

220:000$000.
c) Producção do estabelecimento,

1.000:000$00 0. Somma . ...... ..
1.400-.000$000.

18) Renda de estabelecimentos
do Estado:

a) E stab elecimentos de ensino,
638:000$000.

b) ystabelecimantos agricolas,
40:000$000.

c) Estabelecimentos de assistei-
cia, 50:000$000. Somma.........
728:000$000.

19) Renda da loteria:
a) Contribuic5es fixas.........

650:000$000.
b) Quota de 60 % dos lucros,..

1.000:000000. Somma.........
1.650:000$000.

§ 2. 1 - Renda extraordinaria
20) Emprestimos diversos:
a) Juros de emprestimos muni-

cipaes, 2.000:000$000.
b) Amortizacào de emprestimoS

municipaes, 220:000$000.
c) Juros e amortizacão de em-

prestimos diversos, 50:000$000.
Somma. 2.270:000$000.

21) Venda de machinas agrico-
las, sementes, vaccinas e mate-
riaes, 600:000$000.

22) Venda de terras, lotes cob-
niaes a proprios do Estado........
450:000$000.

23) Quotas de fiscalizacão......
70:000$000.

24) Cobranca da divida activa:
a) Orçamentaria, 800:000$000.
b) Garantia de juros.........

300:000$000. Somma ......... ..
1.100:000$000.

25) ReposiçSes, 450:000$000.
26) IndemnizaçSes, 500:000$000.
27) Multas, 300:000000.
28) Entradas de origens diver-

sas, 500:000$000.
29) Imposto do defesa do café,

6.800:0 00 $000. Somma . .... ....
99.238:000$000.

CAPITULO III

Disposiçdes geraes
Art. 3.° E' o Presidente do F,s-

tado auctorizado:
I) A abrir creditos supplemen-

tares as aeguintes verbas do art.
1.°, caso verifique não terem sido
sufficientemente dotadas: § 1.',
ns. 23, 37 e 39; § 2.°, ns. 1, 5, 8,
9, 12, 18, 19, e § 3.°, ns. 7 e 33.

II) A realizar operaeSes do cre-
dito par cobrir o "deficit" que
se verificar, nS.o sendo a receita
arrecadada sufficiente para as des-
pesas ordinarias.

III) A realizar, como antecipa-
cão de receita, operaçSes de credi-
to liquidaveis dentro do exercieio,



Art. 13. Pica o governo aucto-
rizado a despendor pelos saldos
verificados no corror do exercicio
actual ou do futuro ate a impor-
tancia tie dois mil cobtos de réis
(2 000:000$) Para a construcção
do urn leprosario modelo no muni-
cipio do Araguary.

Art. 14. Fica o governo aucto-
rizado a despender ate a impor-
tancia de 50:000$000 Para adqui-
rir o archivo musical e a biblio-
theca do fallecido senador Fran-
cisco Escobar.

Art. 15. Fia o governo aucto-
rizado a despender annualmente,
Para a construcção do Palacio do
Congresso, a importancia de......
500:000$000.

Art. 16. Fica o governo aucto-
rizado a rnandth construir urn ra-
mal ferreo quo partindo cia esta-
çCa de Harmonia, na Redo Sul-
Mineira, passe por Carmo do Rio
Claro e vC ao ponto mais conveni-
ente do trcado do Passos a Formi-
ga ou do Passos a Garcas, poden-
do, Para isso, abrir o necessario
credito.

Art. 17. Fici o governo aucto-
rizado a mandar construir uma li-
nba fersea do bitola do urn metro
entre trilhos cue, partindo cia ci-
dade do Formiga e passando por
Capetinga, vá ontroncar-so na
do Sul-Mineira, na cidade de Fas-
sos, podendo despender, Para isso,
ate a importancia do 5.000:00$.
abrir os creditos procisos e fazer
as operaes do credito quo foreni
necessarias.

Art. 1%. Pica o President- do
Estado auctnrjzadc ' a conceder a
Cornpanhia Estrada de Ferro S.
Goncalo do Sapucahy urn empres-
timo destinado a conclusão das
obras que torn em construcção, me-
cliante garantia hypothecaria do
todos Os seus bens, ate a impor-
tancia de 1.000:000$ (mil contos
do réis), podendo estipular os ju-
i.os 0 prazos Para rosgato, e abrir,
desde já, Para esso fim, o nocossa-
rio credito.

Art. 19. Fica o governo aucto-
rizado:

1.°) a conceder a Empresa Na-
vegaçCo do Rio Sapucahy morato-

na, sern juros, pelo p1zo do qua.-
tro annos, Para pagarnento cia di-
vida da mesma no Thesouro do Es:
tado, conforrne ficar apurado ate
30 do junhi p. passado, sendo o dito
debito page por prestaçöes se-
rnestraes de 12 1 1 2 % nos mezes
de janeiro e junho de cada anno.

2.°) a aciquirir logo que seja
inaugurada a ligação ferroviaria
sul-oeste do Minas, on antes, si
julgar conveniente, as installacSes
cia referida Empresa em Fama e
todo o sou material fluctuante, pa-
ra annexar o sorvico fluvial a men-
ciQnada ligacao ferroviaria.

3.°) a conceder a referida Em-
prosa, nor conta dos saldos apu-
rados no presente ou futuro exer-
cicio, uma subvencão annual de
18:000$ (deoito contos do reis),
paga em prestacöes semestraes,
corn obrigacão de manter duas via-
gene reddndas por sernana.

Art. 20. Fica elevado a 230$
o vencimonto mensal do amanuen-
se da colonia annexa ao Asylo Co-
Ionia do Barbacena.

Art. 21. Fica exonerado da obri-
gação de restituir aos cofres do
Estado as importancias quo rece-
ben a major em sous vencimentos
O sr. Flavio Jardim de Miranda,
amanuense da coloijia annexa ao
Asylo Colonia do Bárbacena.

Art. 22. Pica o governo aucto-
rizado a abrir os seguintes croci-
tos:

1.°) Para pagar ao dosembáa-
dor Francisco de Assis Barcellos
Correa a gratificação addicional
da lei n. 425, de 17 de agosto do
1906 - a partir de 14 de dezem-
bro de 1923 ate 31 de dezembro do
corrente anno - a importancia de
6:805822;

2.°) a importancia do 1:000$000
Para pagamento do que de menos
foi requisitado pela verba a. 8, §
1.0, art. 50 cia lei n. 798, de 25
do setembro de 1920;

3.°) a importancia de 2:000$000
Para pagamento do quo de menos
foi requisitado pela verba n. 9, §
1.0, art. i- da lei n. 875, do 25 de
setembro ie 1924, e polo art. 4.° da
lei n. 856, do 25 de setembro de 1926,
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C não excedentes a terca parte cia thccario, Agricola de Minas Ge-
receita orçada. 	 raes, de modo a que preencharn

Art. 4.° As subvençoes e auxi- meihor os fins Para quo foram
lbs constantes desta lei, que n5o creados, no tocante ao credito agri-
foiem requeridas ate o primeiro cola e territorial.
semostre do anno seguinte, ficarão VI. A oxpedir novos regula-
caducas, correndo a despesa dos mentos dos sorviços publicos, sern
pagamentos que se fizerem, findo augmento do despesa.
o primeiro trimestre, pela verba 	 Art. 6.° Fica augmentado de
de exercicios findos. 	 vinte e cinco por cento o imposto

Art. 50 Fica o governo aucto- sobre casas de bebidas alcoolicas.
rizado: 	 Art. 7.° Fica creado o imposto

I. A despender, dos saldos que annual sobre casas de armas de
forem sendo apurados, no correr fogo e rnuniçöes, e sobre as do ar-
do exercicio ou por meio de opera- tigos Para jogo que nao seja de
cöes do credito ate a importancia cultura physica, do accordo corn a
de 21.475:000$000 ctyi os servi- taheila seguinte: -
ços assim discrirninados: 	 Armas e municoes, por atacado

a) appareihamento da Rêde Sul- 1:000$000.
Minoira, 7.500:000$000; 	 Armas e municöes, a varejo,.

b) construcção da E. F. Para- 600$000.
catü, 2.500:000$000. 	 Municöes a varejo, 300000.

c) servigo geologico ........... .....Artigos Para jogo, poratacado,
750:000$000; 	 3000OO.

ci) immigração e fundação do 	 Artigos Para jogo, a varejo,...
nucleos coloniaes, 2.000:000$000 	 100$000.

e) estradas do rodagem ....... ..Paragraplio unico.0 imposto
3.000:000$000; 	 será arrecadado antes do qualquer

f) ensino agricola, 500:0 -00$000; acto do comrnercio sobre os artigos
g) sorvico de navegaçSo do Sâo supra alludidos, sob Pena do mul-

Francisco, sendo 25:000$ Para a ta do 50 %.
Companhia do Viação Fluvial do Art. 8.0 Ficam sujeitos ao im-
Rio Sapucahy, nos termos do art. pocto de diversöes os bilhetes do
9, a. IV, da lei n. 874, do 23 de entradas Para jogos de foot-ball,
seternbro de 1921, e 50:000$ Para touradas, rinhas do gallo, 1corridas
a navegação do rio Paracatii.......do cavallos e outros jogos espor-
1.525:000$000; 	 tivos.h) sorvicos de força, luz e via- 	 Art. 9.° Ficam isentos do impbs-cão da Capital, 3.000:000$000; 	 to do diversão os jogos e todas asi) estacöes thermaes e mineraes, diversöes em beneficio do institui -500:000$000; 	 çöes pias.j) servico geographico ......... ..Art. 10 Fica o governo auctori-200:000$000. 	 zado a dospender dos saldos orça-II. A regulamentar 0 pagamen- rns .nt.arios verificados a importan-
to das subvencöes a estabelecimen- cia do 4.000:000$ (quatro mil con-
tos de onsino e de beneficencia. 	 tos) em emprestimos as Camaras

III. A entrar em accordo corn o Municipaes, de accordo corn a lei
Banco de Credito Real do Minas n. 546, do 27 de setombro do 1910.
Goraos Para The transferir o ser- Art. 11. Fica revogado o art.
vico cia Caixa Economica do Es- 50 da lei n. 841, de 5 do outubrotado. 	 de 1922.

IV. A reorganizar a Impronsa Art' Fica o governo aucto-
Official, sem augmento de dosposa, rizado a restituir a Camara Muni-
podendo elevar as assignaturas do cipal do Manhuassñ o saldo que so
"Minas Geraes" a 30$000 Para Os verificar no acorto do contas porfunccionarios. 	 occasião da rescisao do contracto

V. A rover os contractos dos de omprostirno que o Estado tern
Bancos de Credito Real e Hypo- corn o municipio.
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lao

e dec. n. 6.351, do 22 de outubro
de 1923;

4.°) a importa .da de 1:000$000
Para pagament/ 1, do que de menos
foi requisitado pelas verbas aber-
tas pelos decs. n. 6.746, de 17 do,
dezembro de 1924, - e n. 6.751,'
de 23 do mesmo mez e an-no.

Art. 23. Fica o governo aucto-
rizado a abrir os seguintes credi-
tos suppleaentareS, para occorret
as despesas necessarias a Secreta-
na do Interior, ate o fim do cor-
rente exerCiCiO

A' verba 10-B - Material:
N. 1. 10:000$000.
N. 2, 5:000$000.
A' verba 38:

Eventuaes, 30:000$000.
Art. 24. Construindo o governo

uma estrada de rodagem Para au-
tornoveis, ligando o municipio de
Carangola ao de Ponte Nova, fica
auctorizado a encampar, de accor.
do corn o dec. n. 6.446, de 2 do
janeiro de 1924, o trecho já con-
struido ate o districto de Divfno,
pela Companhia Auto Viação Ca-
rangolense, pocendo, para isso,
abrir o necessario credito.

Art. 25. Fica o governo aucto-
rizado a amparar as industrias do
Estado que, a mu juizo, merecam
apoio official, prestando garantia
subsidiaria as operacöes de credi-
to de que necessitem, podendo, Pa-
ra isso, entrar em accordo corn os
estabelecirnentos bancarios que pre-
ferir.

Art. 26. Pica o governo aucto-
rizado a abrir, desde já, o credi.
to do 14:744950, Para pagamen-
to do excesso da despesa verifica-
da na verba 8-B do art. 1., § 1.°,
da lei n. 902, de 15 de setembro
de 1925.

Art. 27. Pica o governo aucto-
risado a despender dos saldos apu-
rados durante o corrente exereicie
em subvencdes aos hospitaes do
caridade, asylos, niatrnidades, in-
stitutos de ensino a associaçöes do
damas do cai'idade abaixo discii-
minados e outros estahelecimeñtos
congeneres a irnportancia de......
500:000$000

- Hospitaes:
Santa Casa do Bello Horizonte

c Maternidade annexa; Juiz de Fo-
ra c Materidade annexa; Abre
Campo, Aguas Virtuosas (S. Vi-
cente de Paulo); Além Parahyba
(S. Salvador) ; Antonio Dias, Ab-
badia de Pitanguy, Arassuahy
(Hospital de Tuberculosos) ; Abae-
té. Araxá, Alfenas, Arassuahy,
Araguary, Alto Rio Doce, Ayuruo-
ca (S. Vicente de Paulo); Bar-
bacena, Brazopolis, Bomfirn, Bae-
pendy, Born Despacho, Born Sue-
cesso, Bocayuva (S. Vicente do
Paulo); Barnbuhy, Bello Horizon-
to (S. Vicente de Paulo) ; Bello
Horizonte (S. Geraldo); Caran-
gola, Caldas, Curvello (H. S.
Antonio) ; Curvello (Hospital da
Irnmaculada Conceicäo); Campes-
tre, Cataguazes, Caeté, Christina,
Cabo Verde, Campo Bello, Campa-
nha e Pavilhão de tuberculosos;
annexos; Capellinha, Caratinga,
Campos Geraes,Cassia, Caxambd,
Conquista, Diamantina (Hospital
de Caridade Santa Izabel); Dia-
mantina (Hospital N. Senhora da
Saude); Pores da Boa Esperanca,
Divinopolis, Entre Rios, Formiga,
Fortaleza, Grão Mogol, Guarane-
sia, Guaxupé, Guarani, Guanhães,
Indayá, Itamarandyba, Itapeceri-
ca, Itajubá, Itauna, Itauna (S.
Vicente de Paulo) ; Itabira (S.
Coração do Jesus da Lagoa); Itu-
yutaba, Itinga (Hospital de S.
Vicente de Paulo), Itambacury,
Inconfidencia (Hospital de S. Vi-
cente de Paulo) ; Itabira (Hospi-
tal do N. S. das Pores); Jacutin-
ga, Januaria, Jaguary, Jequiti-
nhonha, Lavras, Leopoldina, Lima
Duarte, Montes Claros, Montes
Claros (S. Vicente de Paulo)
Marianna, Mar de Hespanha, Mi-
nas Novas, Machado, Mirahy (S.
Vicente de Paulo) ; Monte Santo,
Mercês, Matheus Leme, Malaca-
cheta, Nova Lima, Oliveira, Ouro
Preto, Ouro Fino, Passos, Pará de
Minas, Ponte Nova e Maternidade
annexa; Pocos de Caldas, Palmy-
ra, Paraopeba, Peçanha, Piumhy,
Pouso Alegre, Passa Quatro, P1-

anguy, Pequy, Pedra Branca, Pa-
racatd, Paraguassd, Paraisopolis,
prados, Perddes, Pouso Alto, Que-
luz, Rio Espera, Rio Preto, Rio
Preto (Hospital de S. Vicente de
Paulo) ; Rio Branco, Rio Novo,
Sabará, São Domingos do Prata,
Santa Luzia do Rio das Velhas,
São João Nepomuceno, S. Joao
d'E-Rei e Maternidade annexa;
S. João d'El-Rej (Sociedade do
S. Vicente do Paulo do Rosario)
Serro, Sete Lagoas, S. Goncalo do
Sapucahy, S. Sebastião do Parai-
so, Santa Rita de Jactinga (Mu-
nicipio do Rio Preto) ; Santa Rita
do Sapucahy, Santa Quiteria, Sa-
cramento, S. Francisco, S. Caeta-
no do Chopotó, S.. João do Ma-
tipoó, S. João Evangelista, Silves-
tre Ferraz, Silvianopolis, Tres Co-
racöes, Turvo, Theophilo Ottoni,
Taquarassd, Ubd, Uberaba, Ube-
rabinha, Vicosa, Varginha.

2 - Asylos:
Asylo Affonso Penna, da Capi-

tal; Asylo S. Luiz, de Caeté; Asy-
lo de Diamantina; Asylo do Itarn-
bacury; Asylo de Macahubas;
Asylo do Born Pastor de Bello Ho-
rizonte; Asylo do S. Vicente do
Paulo, de Aguas Virtuosos; Asylo
Invalidos, de Carangola; Asylo
Santo Antonio, de Diamantina;
Asylo S. Vicente de Paulo, do Es-
trella do Sul; Asylo de Mendigos
de Juiz do Fóra; Asylo Joao Emi-
lio do Juiz de Fóra; Asylo S. Joa-
quim, de Conceicão do Sorro; Asy-
ho da Veihice desemparada do
Ponte Nova; Asylo Maria There-
za, de S. João d'El-Rei; Asylo de
S. Francisco do Assis, de S. João
d'El-Rei; Asylo Santo Antonio de
Uberaba; Asylo S. Josd, de Al- ,
fenas; Asylo do Invalidos, do Oli-
veira, Asylo de Mendigos de For-
miga; Asylo Dona Anna Carnei-
io, de Além Parahyba; Asylo San-
ta Isabel, de Itajubá; Asy-
lo do S. Vicente de Paulo, de
Itanhandd; Asylo de Nossa Sc-
nhora da Conceição, do Serro;
Asylo de Orphãos Desamparados
da Immaculada Conceicao, de Ja-
boticatubas; Asylo S. Vicente cie

Paulo, de Uberaba; Asylo N. S.
S. do Perpetuo Soccorro, do San-
ta Barbara; Asylo S. Vicente de
Paulo, de Alfenas; Asylo S. Vi-
cente do Paulo, de Mar de Hespa-
nha; Asylo dos Invalidos P. Ma-
ria Adelaide, de Brazopolis; Asy-
lo da Sociedade de S. Vicente do
Paulo, do Monte Carmello; Asylo
do S. Vicente de Paulo, do Gua-
xupé; Asylo da Sociedade do São
Vicente do Paulo, de Uberabinha;
Asylo da Sociedade de S. Vicente
do Paulo, do Sacramento; Orpha-
nato do Barbacena, Orphanato de
Cnrmo do Rio Claro; Orphanato
do Campanha, Orphanato de Ma-
rianna, Orphanato Santo Antonio
de Ouro Preto, Orphanato Santa
Izabel, do Ouro Preto; Orphanato
Sant'Anna, de Passa Quatro; Or-
phanato N. S. do Nazareth, de
Queluz; Orphanato N. S. da
Conceicao, do Serro; Orphanato
Santo Antonio, do Curvello; Or-
phanato N. S. de Lourdes, de
Pouso Alegre; Orphanato S. Mi-
guel, de Mariaina; Orphanato N.
S. das Dores, de S. Domingos do
Prata; Orphanato Santo Eduardo,
do Uberaba; Orphanato Santo An-
tonio, de Bello Horizonte; Orpha-
nato N. S. das Pores, do Itabira;
Orphanato P. Silverio, de Cata-
guazes.

4 - Diversos:
Sanatorio do Tuberculosos, de Ja-

nuaria; Rocolhimento do Tubercu-
losos, do Theophilo Ottoni; Asso-
ciacão Protectora da Infancia, do
Diamantina; Instituto Pasteur, do
Juiz de Fóra; Lyceu de Artes e
Officios, de Diamantina; Lyceu
de Artes a Officios, de S. João
d'El-Rei; Dispensario Eduardo do
Menezes, de Juiz do Fóra; Instituto
de Proteccão e Assistencia a In-
fancia, de Juiz de Fóra; Associa-
cão das Damas do Caridade, do
Poços de Caldas; Associacão Be.
neficente dos Irmãos Artistas, do
Juiz do Fdra; Collegio N. S. Au-
xiliadora, do Cachoeira do Campo;

Escolas profissionaes:
"Delfirn Moreira ", do Pouso

Alegre; de "Artes e Officios", do
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tenor. 	
suggenirla a experiencia da mui-

VAIArt. 4•0 A restitUiQão do preconizada votacãO secreta e a
postos, multas, caucães ou qual- inclusãO em as leis eleitoraes do
quer contribUicäo feita mediant Estado, do voto cumulatiVo e sly

vis-
tambem a esse respeito,

conhecimento, so será feita a 	
me é ii-

cito formular urn pedido aos ml-

a qtle se refere o paragrapho an- ma insinuacS.0 ao legislador, 
Cu

neiros que se emperiharn em. lu-ta do propniO conhecimeflto ou 0
documento que faça. prova plena, etas eleitoraes, esse é o de que ja-
nos termos do Codig9 Civil * .	 mais dêm sua solidariedade aos

Art. 5. 0 Os inspectones e fis- actos de forca ou de fraude prati-
caes de renda terão attribUicão cados ou tentados contra a livre
para repreentar a Fazenda E- e verdadeira manifestacão das ur-
tadual nos executivos fiscaeS e in- nas."

rioS, podendo promovel-OS e ção quo se casou o be
Anirnado, pois, por essa jnsinua-

venta
seguir todos os seus termos. 	

tarn ao men

Art. 6 . 0 Fica extensivO ao di- I eitio, forrnulei urn projecto de voto
rector da Imprerksa Official o dis- secreto e voto accumUlativo, para
positivo do aft. 40•, da lei fl. 427, 1 off erecer a consideracäo dos srs.

de 29 de agosto de 1906. 	
Deputados. Dada a angustia

n	
.do

Revogam-Se as dispo- tempo que os resta, desta tempo-
Art. 70

siçöes em contrariO. 	
rada legislativa, sel que o rneu tra-
baiho so poderb ser tornado em con-

Sala das comrnissbes, 16 de se . sideracão no anno vindouro. Mas
tembro de 1926. - Igncio iviur- ao revez de me entristecer a cer-
ta. - Adelio Macid. 	 teza de que o assumpto digno do

meihor cuidado vae ser adiado, eu
Pareee'r o redaccdo final do pro- me felicito ante a conviccãO que

jecto n. 105. 	 tenho de que o anceio corn que
é esperado o regimen do voto se-

(9. a legislatura) 	 creto ha de laser convergir sobre
A cornrnissãO do Redacco das o projecto todas as vistas, e de

Lois a quo I ol presente o proecto urn estudo meticuloso ha de viron. 105, é de parecer que se adopte bra digna do legislador.Sr. presidente, näo d demaiscomo final a mesma redaccão corn 
que transitou nos tres turnos re- confesse aos srs. Deputados o mo-tivo que me determiflo3i a elabora-
gimentaes. çao do projecto que tenho a honra

Sala das sessOes, 18 do seteni- de offerecer a consideracão desta
bro de 1926. - Ignacio Murta. Casa. Os factos lutuosos quo se
- Adelio Maciel. 	 dão a bocca das urnas...

Ficam sobre a mesa para occa- 	 0 sr. Paulo Menicucci -
o a	

Devi-

sião opportuna. 	 d	 falta de educacão civica.
o sr. Ledo do Faria... devido

ApresentacdO do projectos, reque- a falta do educacão civica, dos
riinentos, indicac6es, interpella- 

quaes temos conhecirnento, estão

çôes e mocôes 	
pedindo rernedio.
o r. Paulo Menicucci - Fa-

0 SR. LEAD DE FARIA :—Sr. ctos quo infelizrnente se tern da-
presidente, bern inspiradas foram do nos paizes rnais civilizados do
as palavras do sr. presidente An- mundo.
tonio Cabs, no seu mernoravel 	 0 sr. Eurico Dutra - Inclusi-

discurso de Juiz de Fóra, quando ye a Italia.
disse:	 0 sr. Ledo do Faria - Para

"Si, a proposito, de processo ebei- cohibir o rnal que tanto depbe con.
toral e na onientacâo de rnais vi- tna a civilizacão, o rernedio é o vo
yamente interessar 0 eleitor nii- . to secreto.
neiro na escoiha dos seus repre- 0 sr. Paulo Menicucci - Si
sentantes, me é permittida . algu- fosse remedio efficaz.
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o Sr. Ledo do Faria - Em al- 	 0 Sr. Joeio .eraldo - Nao;guns paizes sul-amenicanos, ja mi.tern o delle e mais dois contra si.

	

ciados no regimen do voto secreto, 	 Urn Sr. Deputado - Que far-os dissjdjos so se conhecem atna. tura.
vez das manifestacoes das urnas, 0 r. Ledo do Faria, - São es-Urn nosso vizinho amigo - 0 tas, Sr. presidente, as considera-Uruguay__onde se extremavarn os cöes corn que venho apresentar odois, partidos Bla.ncos e Coloi-a- projecto que passo as mãos de v.dos, já não dá mais o exemplo dos exc.

	

dramas sangrentos, corn a prati- 	 (Muito bern! Muito bern!)ca do voto secreto.
Vem a Mesa e lido, apoiado eSr. Eurwo Dutra - 

Haja vae a impnimin-se o seguinte:vista o drama do general Âme-
dondo.

	

o Sr. .Joao Beraldo - De que? 	 Pro jecto n. 114

	

o Sr. Ledo de Faria - 0 negi- 	 (9•4 legislatura)

	

men do voto secreto levou o alas- 	 0 Congrosso Legislatjvo do Es-taniento dos dois partidos do terre- tado de Minas Geraes, decreta:
no escabroso das competiçOes pes- Art. 1.0 Fica instituido o votosoaes. E já o nosso vizinho do Sul secreto, que será processado de
gosa da tranquillidade onde paira accordo corn as prescripqoes desta
o pensamonto elevado da livre es- lei, para as eleicoes de Presiden-e
coiha dos homens que devem nor- e Vice-Presidente do Estado, depu-tear os destinos da nação. 	 tados e senadojes, vereadores mu-0 Sr. Jodo Beraldo - V. exc. ncipaes, membros dos Coriseihosvae crear o remedio para esses Deliherativos e juizes de paz.grandes males? 	

§ 1.0 Sessenta dias antes da
educar o povo.

o Sr. Duque de Mesquita -- E' época prefixada para as eleiqOes,
o juiz de direito da comarca, an-0 Sr. Martins Prates - E' pre- nunciancjo pon editaes, publicados

ciso ensinar o povo pnimeiramen. pela imprensa, onde houver, e al-to a len. 	 fixados em todos os edificios pu-
o Sr. Ledo de Faria - Animado blicos e repartjçoes estaduaes e

pelos rnelhores desejos 'é  que for municipaes, abrirá, por trinta dias,
mulei o projecto. Estou certo de as lnscnlpcoes para candidatos aos
que a elle não faltará boa acoihi- cargos de vereadores, membros dos
da por parte dos meus dignos col- Conseihos Debberativos e Juizes de
begas. E uma collabomacão intelli- P-
gente para expurgo dos defeitos e § 2.0 Para os cargos de Presi-
preenchjmento das lacunas, não dente e Vice-Presjdente do Esta-
será regateada para ser satisfejto do, deputados e senadores, as in-
esse anceio de paz que se traduz scripcOes serão abertas na Capi-
em todas manifestaçöes da intelli- tab, pelo presidente do Tribunal da
genc'ia, pedindo o voto secreto, Ca- Reiacão.
mo a conquista maxima do pensa-§ 30 Os pedidos de inscnipcãomento liberal. Fica, pois, o proje- senão apresentados nas cidades ao
cto quo entrego a Camara, ao me- escnivão encarregado do senviço
nos como uma lembnanca, Si nao eleitoral, nas villas ao escnivão de
com.o base par estudo do assum- paz, e na Capital, para o caso dopta. 	

paragrapho 2.0, ao escnivão coin-0 sr. Jodo Beraldo -, V. exc. Petente do Tribunal da Relação,
é insuspeito para trazer urn pro- lavnando-se, em livro propnio nu-
jecto como este que acaha de len inerado, rubricado e encerrado pe-
a Camara, porquanto, em sua ten- Jo juiz do direito ou polo desem-
na tern dois partidos politicos con- bargador presidente, o respectivotra si.	 termo que será assignado pelo can-6 Sr. Enrico Dutra - 0 delle didato ou seu procurador, corn duas0 o outro. 	 testemunhas.
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4.- Autuada a peticão a tram- 	 d) Certiddo de l olha corrida.
scriptd o termo nos autos, serão Art. 3•0 As mess eleitorass de
estes conclusos an juiz, que ap- cada secc.o do districto serão con-
provará on mandará cancellar a stituidas:
inscripção, si ndo satisfeitas as 	 a) Onde haja ate duas seccCeS,
formalidades da lei. 	 pelos quatro juizes de Paz e seus

§ 5.° Do cancellamento de que dois immediatos em votos, tres pa-
será intimada a parte, pessoal- ra cada;
snente si presente, ou por edital af- . b) Onde haja mais de duas Se-n- ccdes, por mm juiz de Paz e doisfixado a porta do cartorio dura ri- eleitores residentes no districto,to dez dias, haverá recurso volu eleitos pelos juizeS de Paz e seustario, dentro do prazo de 
dias, Para o presidente do Tribunal immethatos em votos, ate 0 nume-
da Relacão, ou Para a Camara Cmi- ro de dois;
minal, que dells tomaC conheci- 	 c) Onde haja mais do quatro se-
onento, Para proferir decisão, em cçdes, pelos juizes de paz e seus
quarenta e oito horas. 	 immediatos em votos, ate o nume-

§ 6. ' Trinta dias antes da dci. ro de dois, e dois eleitores eleitos
cão esrdo encerradas as inscri- ma fórma da alinea b;
pçdes e remettidas ao presideñte d) Havendo mais de seis secçöes,
da Camara Municipal, ou ao So, as seis primeiraS pela maneira
cretario do Interior, as relacdes prescripta da alinea b, e as demais
dos candidatos 	 inscriptos, Para per tres eleitores residentes no
que, por conta do municipio on do districto, eleitos pelos juizes de Paz

graphadas on nianuscriptas, mao Art. 40 Servirdo de secretaries
havendo imprensa local, em quanti- das mesas eleitoraes os escrivães
dads no minimo egual ao numero do juizo, designàdos pelo juiz de

immediatos em votos.Estado, sejam impressas, dactylo . e seus 

do eleitores do districto, do muni- direito, e no case de nào serem
cipio, da circnmscripcdo ou do Es- bastantes, per eleitores designados
tado, comforme os cargos a se pre, peios seus presidentes.
encheern, Para serem fcinecidas 	 l.° Os secrotarios que mao ti-
Para a votacCo 	 verem comprolrnsSo ou juramento,

gundo a ordem das inscripcöes, tal-o perante o presidente da mesa
nomes dos candidatos Para Presi- eleitoral, lavrando-se o respectivo
dente e \TicePresidente do Esta- temmo no livro de actasda eleicão.

§ 2.° Na falta ou impedimento
do, deputados e senadoros, verea-
dorcs geraes c especiaes, mombros do secretario designado, o presi-

c	
dente da mesa eleitoral nomoará

dos Conseihos Deliberativo

§ 7.° Cada reiacao contrd, 	
em virtude do cargo doverão pres-

zoo de Paz, con-forme a eieicCo a quern o substitua, observando odisposto no paragrapho anteceden-
clue se vC pmoceder.

Art. 2.° Os candidatos deverC 	 to.o Art. 5.° As eleicöes comecarãO
instruir OS seus pedidos do inscri- ao meio din e terminarão as dezoito
pçao corn os seguintes docurnen- horas, si antes não tiverem vota-
toe: do todos w eleitores da seccao,

a) Prova de quitac5.o com a Fa- constantes da lista de chamada,
zenda Estadual ou Municipal, con- podendo ser prorogado por mais
forme a eieicão. 	 ama hora esse prazo, mediante re-

h) Prova do que sons filhos, querimento de interessado.
ci os tiverem em edade escolar, § 1 . 0 Para o processo da vota-
tern frequencia regular nos esta- cão haverC uma celia de macleira,
belecimentcs publicos de enoino, ou do cujo interior mao possa 0 dci-
nos particuiares registraciet ma So- tar communicar-se com pessoa al-
cretaria do Interior; guma, onde so encontrarão, sobre

a) Prova do quo nCo soffrern do unia mesa, as listas dos candida-
molestia repclierte, ou infecto- too inscriptos, envoltorios 	 scm
cootagiosn 	 qua'quer signal, tinta e Penna.

§ 2.0 A celia estrá em lcgai' de Paz, prirneiro encontrado, e cmi
separado do recinto destinaclo aoo o'rtude de re querimento, dentro
eleitomes, no alcance da vista, do em cAuarenta e oito horas, obsorva-
modo que possam todos fiscalizar do rigoroso sigillo, talqualrnente oos trabaihos. disposto no paragrapho 6.° Neste§ 30 Presentes dois mesarlos, caso, os eleitores assignarão
no minirno, será installada a mesa acta de comparecjmento que sera
eleitoral, lavrando-se a respectiva iavmada no livro de notas do es-
acta no livro destinado a eleiçao. crivão, corn quem serão deposita-

§ 40 Instailada a mesa, o pro- dos os titulos quo corn as authen-
sidente annunciará que vae ser ticas sorão remettidos a Junta
dado inicio a votação, designara Apuradoma.
urn dos mesarios Para fazer a cha- § 12. Os mesarios e fiscaes que
mada dos eleitores, e apresentará pertençam a seccão, poderao vo-
a umna aberta, afim do que se ye- tar em qualquer phase do proces-rifique quo está vazia. 	 so elitora1, e final, ci pertencen-

§ 50 0 secretario dará princi- tes a outra secçCo.
pio a acta da eleiçao, em seguida § 12. Temminada a votacão, o
a da installacao da mesa o a cc- cecretario continuará a acta, men-
cmeverá ate iniciar-se a votaçäo. cionando o nurnero de eleitorec da

§ 6.0 0 eleitor comparecendo, beta da secção, qua comparecerarn,
apresentarI ao presidente da mesa e o dos que faltararn, hem como 0
o sen tiulo, assignamC o norne no do dc outra secçtto, que tenharn
livro da acta, penetramá ma celia I votado do accordo . corn o dispoctoonde, tomando uma lista dos can- 11 no paragrapho 10.
didatos, riscará os nomes quo não § 14. Os fiscaes mao poderão vo-
sejarn os do sua escoiha, e, intro- ih tar, tratando-se do eleiçSes locaes,
duzindo-a no envoltorio quo fe- ci lido forern eleitores do districto.
chamá, tornarC Para fCra e collo- 	 § 15. Proceder-so-á em seguidacard ecu voto na urna. 	 a apuração, abrindo o presidento

§ 70 Cada lista terá a indica- da mesa eieitorai, a umna, contan-
cão dos candidates a eleiçao que so do os envoltorios que contenhano
vae pmoceder: Para Presidente, os votos e confemindo-os corn o nu-
Para Vice-Presidente do Estado, mero dos eleitores que tenhani corn.
.Para senadores, Para deputados, parecido.
Para vereadores goraes, Para verea § 16. Si deixar de votar aigum
dores especaes,- P

ara membros do eleitor, depois de assignar no Iivro,
Conselho Deiiberat.ivo, Para juizes deverá 0 secretario da mesa fazer
do paz, 	 rnenção immediata ma acta da dci-§ 8. 0 E' absolutarnente vedado ção, dando por inteiro o nomo do
C mesa eieitoral fazer qualquer auctor da omissCo.
averiguacCo sobre o envoltorio quo § 17. Abertos os envoitorio. e
contenha o veto do eleitor, zondo- lidos peio presidente da mesa os
Hue permittido, porém, chamar a nomes dos candidatos votados, corn
uottencCo ci estiver aherto. 	 designaçao dos cargos, escreverão

§ 9. ' Não seth perrnittido o voto os mesarios, pelos quaes tenha die-
no eleitor que per quaicuer rno- tribuido, os cargos, os nomes dos
tivo não possa assignar o nome. cidadãos votados e o rurnero do

§ 10. Si ate uma hora depois da votos por aigarismos successivos,
homa marcada nao so installar a de modo que o ultimo nurnero, do-
mesa eleitoral, OS eieitores perten- i ante do cada nome, mostre a tota-
centes a secqdo irão a rnais proxi- lidade dos votos do cada urn.
ma, onde, depositando os titulos, 	 § 18. Quando o eleitor tivor ye-exercerdo o voto quo serC tornado tado em numero de candidatos so-
em urna urna a parte. 	 porior no em que deveria votar,

§ ii. NCo havendo outra so- apurar-sea a hsta, observada a
cçCo onde possam os oleitores exer ordern em que ostiverern os nornos
cor o voto, a votaçCo serC' feita era pe-eferidos, e desprezados OS cue
cartorio, inediante orciem do juis excedereni.
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§ 19. As listas dos candidatos
inscriptos para a eleicão serão ru-
bricadas pela mesa e fiscaes, im-
mediatamente após a installacão
da mesa e antes de ser iniciado o
processo davotação.

§ 20. So serão apuradas as us-
tas que estejam de accordo corn O
presciipto no paragrapho 19, e os
votos dados aos candidatos inscri-
ptos.

§ 21. Terrninada a apuracão e
emmacadas as listas que serão re-
mettidas juntarnente corn o livro
a Junta Apuradora, o secretario
continuará a acta, mencionando o
numero das apuradas em separado,
das não apuradas corn a declara-
ção do motivo, e o numero de vo-
tos de cada urn dos candidatos,
a apresentacão dos fiscaes, Os pro-
testos e contra protestos emfim,
tudo quanto occorrer durante a
eleição.

Art. 6.° Haverá em cada distri-
cto uma seccão eleitoral, não attin-
gindo a duzentos o nurnero de seus
eleitores, ou tantas quantos sejam
os grupos de duzentos, e maSs uma
constituida pelos eleitores que ex-
cederern desse numero e não de-
rem para formar urn grupo.

Art. 7.° As listas para charnada
dos eleitores de cada seccão serão
organizadas segundo a ordem do
alistamento eleitoral, obedecendo
tanto quanto possivel a ordem al-
phabetica, e serão revistas em ja-
neiro de cada anno para a substi-
tuicão dos excluidos por morte,
rnudança on transferencia.

Paragrapho unico. Para a sub-
stituicão dos eleitores exeluidos
nas revisSes annuaes, serão pre-
feridos os ultimos alistados.

Art. 8. 1 Haverá o voto accu-
mulativo nas eleicöes para depu-
tados e senadores, podendo cada
eleitor votar em urn on mais can-
didatos tantas vezes quantas re-
presentem dois tercos das vagas
a serem preenchidas, desprezando
o quebrado.

Art. 9. 1 Revogam-se as disposi-
çöes em contrario.

Sala das sessöes, 18 de setembro
de 1926. - Ledo de Faria.

Discus s& de requermentO

Parecer mm. 193 --
E' lido, posto em discussão uni-

a, é sem debate approvado o pa.
ecer n. 193 assim redigido:
"A commissäo de Orcamento e

ontas, a que foram presentes as
Degas protocolladas sob ns. 533,
554, 570 e 572, é de parecer e re-
iuer sejam as mesrnas archiva-
Ias."

Archive-se.
Redaccöes fimmaes

A seguir é annunciada a appro-
vacão de redaccöes finaes, sendo
lidas, postas em discussão e sern
debate approvados os seguintes:
projecto ii. 94, sobre estrada de
automoveis de Rio Branco a Vi-
coma e de Guaxupé a Jacuhy;
projecto n. 105, annullando a lei
n. 91, da Camara de S. Domin-
gos do Prata; e projecto n. 113
(destacado do de n. 94), sobre a
creacão do logar de bibliothecarlO
da Relação e contendo outras pro-
videncias.

Enviem-se ao Senado.

torze contos e cuatrocentos mil
réis (14:400000) annuacs; juiz
de direito da cornarea do segunda
entrancia, trete contos o duzentos
mil réis (13:200$000) annues;
juiz do direito de comarca de pri-
rneira entrancia, doze contos de
réis (12:000$00) annuaes; juiz
municipal da cornarca da Capital
do Estado, doze comtos de réis
(12:000$000) annuaes; juiz muni-
cipal de comarca do quarta ontran-
cia, no-cu contos e seiscentos mu
réis (9:600$000) annuaes; juiz
municipal do comarca de terceira
entrancia, oito contos e quatrocon-
tos mil réis (8:400$00) afinu.aes;
juiz municipal •de comarca de se-
gunda entrancia, e termos judicia-
rios annexos, mete contos e duzen-
tos mil réis (7:200$000) annuaes;
procurador G-oral do Estado, trin-
ta contos de réis ( 30:000 $000 ) an-
nuaes; promotores de justiça de
corn-area de quarta entrancia, oito
contos e quatrocentos mil réis
(8:400000) annuaes; promotor
de justica de cornarca do terceira
entrancia, sete contos e duzentos
mil réis (7:200$000) annuaes; pro-
tor do justiça de cornarea de pri- I

gunda entrancia, seis contos do
réis ( 6 :000$000) annuaos; promo-
tor de justica de comarca de rn-
meira entrancia, cinco contos e
quatrocentos mil rdis (5:400$000)
annu-aes.

Art. 2. 0 A partir cia mesma da-
ta, o advogado geral e o consultor
,junidico do Estado terão os yen-
cimentos do vinte 0 quatro contos
de réis ( 24:000$000) annuaes; o
ajudante do advogado geral do

stado terá os mmencimontos de do-
ze contos de réis (12:000$000) an-
nuaes; e o auxiiar juridico cia Se-
cretania cia Agnicultura, Viação e
Obras Publicas, os tie 18:000$000
(dezoito contos de réis) annunes.

II
Additern-se os seguintes anti-

gos:
Art. 3.° Nos vencimentos fixa-

dos na presente lei fica incorpora-
da gratifieação d3 10 O j O a que
se referern os artigos 256, da lei

n. 35,de19d&set6rnbrode 1903,:
é l.° cia lei n. 425, do 17 do ages-
to de 1906, que ja perceberem os
magistraclos e memlbt6g do nnis-
terio publico quo tivorom satisfei-
to as condicoes exigidas nessas
leis.

Art. 4.° Ficam revogadas pai-a
Os magistrados, nsembros do mi-
nisterio publico, e outros fuiieciö-
nanios, cujos veimeimentos são ele-
vados e fixados nesta lei, os anti-
gos 256, da lei n. 375, do 19 de so-
tembro de 1903, e 1., da lei n. 425,
de 17 de agosto de 1906.

Art. 50 Ao consultor juridico do
Estado e no ajudante do advogado
geral competem tambern as attri-
buiçöes defin.idas no n. 3, do art.
278, da lei n. 912, de 23 de setem-
bro dc 1925.

Art. 6.° 0 juiz de direito, corn-
petente para 0 alistarnento elei-
toral, fará a divisAo dos districtos
em secçöes eleitoraes, para o qua-
triennio do 1927-1930, na primeira
quinzena do mez tie junho do 1927,
observando quanto no mais o quo
está estabelecido no art. 9 e me-
guintes do regularnonto approvado
polo decreto n. 4.877, de 22 de se-
tembro de 1917.

Art. 7•0 Ficam elevados a 4$000
(uatro mil réis) •e no inacimo de.
20000 (vinto mil réis), as custas
a quo tern diroito os officiaes de
justica nos tormos, respectiva'men-
te, do art. 3.° e § 2.° da lei ri. 854,
de 18 de setembro do 1923.

Art. 8.° Fica o governo do Es-
tado auctonizado a rover o regu-
lamento da Junta Commercial do
Minas Geraos, e a introduzir nelle
as disposiçoes que julgar conveni-
entem ao born funccionámento e aos
serviços dessa instituição.

Paço do Senado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, 17 do me-
tembro do 1926. - 0 presidente,
Francisco Ribeiro do Oliveira. -
O 1.0 secretario, Simão da Cunha.
- 0 2.' secretario, José Viëira
Marques.

A' commissão do Redaccão. -
Em seguida, submettido 3•a

discussão, é sern debate, approva-
do o projecto n. 104, sobre estudos
para a verificacão de jazidas do

2 . 0 PARTE DA ORDEM DO DIA

Discussdo de ernendas do Senado
São lidas e postas em discuzs.o

e sern debate approvalas as me-
guintea:

E'mendasapprovadas pelo Senado
ao pro jecto n. 108, da Camara

Aos artigos 1 . 0 , 2.° 3•0 e 4.0: sub-
stitna-se p40 seguinte:

Art. 1 .0 A partir do 1.0 do in-
neiro de 1927, serão os soguintes Os
vencimentos dos magistrados e
membros do rninisterio publico do
Estado:

Desembargador do Tribunal da
Relação, trinta contos de rdis
(30:000$0 00 ) annues; juiz do di-
reito de comarca de quarta entran-
cia o juiz de menores, quinze con-
tos e seiscentos mil rdis .....
(15:600000) annuaes; juiz de di-
reito de terceira entrancia, qua-



na, P.ibeiro Oa Luz, Paulo Meni-
cued, 3oão Beraldo, Flavio dos
Santos, Mello Fr.anco, Martins
Prates, Francisco Lessa, Duqae tie
Mesquite, Euzebio de Britto, Adol-
pho Vianna. Ignacio Barroso, Cel-
so Machado, Pedro Dutra, Odilon
Braga, ignacio Murta, Agenor Al-
yes, Edelberto Lellis, Alonso Mar-
ques, Adelic Mactel, Rubens Cam-
pos, Aristides Co i mbra e Agenor
Canedo.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente, é a

imesrna cern debate aDprovada.
0 Sr. 1.0 secret.ario di •conta do

seguinte

EXPEDIENTE

Off icios
Do Sr. 1.0 a3cretarjo do Senado,

devoiv.endo, corn uma emenda ad-
ditiva, o projecto n. 97, sobre doa-
cáo tie pr2SE00 pertenc.entes ao Es-tado.

Lmenda a que cc refere o offi-
c i o supra:

são da emencla ao projecto 97, ad-
ma referido.

Não ha pareceres das cominis-
sdes nem projectos, indicaçdes e
111o6es a serem apresentad.os.
2.- PARTE DA ORDEM DO DIA

3." discussdo do projecto n. 93
E lido e submettido a 3.' discus-

São o projecto n. 93 sobre orca-
mento Para 1927.

0 Sr. Ledo de Faria apresenta
a seguinte

Emenda n. 1
Ao art. 2."
S op prima-se
Sala das sessées, 18 de setembro

de 1926. - Leão tie Faria.
Lida e apoiada, é posta em die-

cussão Conjunctlunente corn 0 pro-
jecto.

Scm debate, é a discussão encer-
rada sendo approvados projecto e
emend's.

A' commiesão de Redacção.
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Submettido a discussão, depois
tie lido, é, sem debate, approvado,
o parecer n. 192, assim redigido:.

"A commissão de Orçamento e
Contas, a que foi presente a repre-
sentaqão da Camara Municipal de
Tiradentes, solicitando verba pa-
ra a installacão da respectiva co-
marca, restaurada pela lei n. 912,
de 1925, é de parecer que se torna
desnecessaria a votacão tie verba
especial, uma vez que no orcamen-
to Para 1927 já figura a dotacão
precisa Para nstai1acão de eels Co..
marcas. —Archive-se.

D'iscusstio do parecer n. 194
E' lido e posto em discussão o

parecer n. 194, sobre a indicacao
n. 9.

0 sr. Alonso Marques manda a
Mesa o seguinte

Reqzeerimento
Eequeiro o adiamento da discus-

são do parecer n. 194 Para a ses-
são de 20 do corrente.

Sala das SessSes, 18 de setem-
bro do 1926. —Alonso Marques.

Lido e posto em discussão, é,
cern debate, approvado, adiando a
discussão Para a sessão de 20 do
corrente.

Nada mais havendo a tratar, a
sr. presidente convoca nina sessão
Para hoje, as 19 horas, dando Para
ella a seguinte

Segundo, pa'rte
Ate as 21 horas:

3." discussão do projecto n. 93,
obre orçamento.

2:1 discussão do projecto ii. 14,
Jo Senado, alterando a legislação
leitoral em vigor, na parte ref e-
ente a installacão das Camaras
funicipaes, organizacão das me
as eleitoraes e contendo outras
nedidas.

1." discussão do de rì. 33, rever-
;endo a Forca Publica o tenente
\'[arcilio Antonio tie Castilho.

2." discussão do projecto n. 138,
le 1914, dispondo sobre credito
cgricola (corn parecer contrario
5(1, commiSsan).

2." discussão do projecto n. 82,
tie 1912, auctorizando o governo
a auxiliar .bancos de custeio rurai
que se fundarem no Estado (corn
pareccr contrario da cornmissdo).

3. discussão do projecto n. 39,
tie 1924, auctorizando a doação tie
terrenos ao governo da União Pa-
ra a fundação de estabelecimentOs
agricolas.

Levanta-se a sessão.

6." SESSAO EXTRAORDINAR1A
(NOCTU.RNA), AOS 18 DE
SETEMBRO DE 1926

Presidenca do sr. Enéas Camera

SUMMARIO - 1.' parte. Cha-
mada. - Acta. - Expedient's.
-- Officios. Emend.a do Senado.
-- 2." parte. - 3." discussão do
projecto n. 93. Emenda. - 2."
dscussão do projecto n. 14, do
Senado. Emenda. - 1." discus-
s -to do projecto n. 33, do 1924.

do de n. 138, de 1914. -
2.' do de n. 82, tie 1912. - 3."
do tie •n. 39, de 1924. - Desta-
quec. - Urgencia. - Pareceres
e redacçöes finaes. - Discussão
tie ernenda do Senado. - Ordein
do .dia.

A's 19 horas, feita a ch.amada,
acham-se presentes us srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Claudemiro Ferreira, Ber-
nardino Vieira, Lauro tie Almeida,
Annihal Assurnpcão, Ledo tie Fa-

Emenda off erecjda e approvada
pelo Senado ao projecto n. 97

(9." legislatura)
Ad.djte-se depojs do art. 2.1:
Art. Os referjdos predios rever-

terao Para o Estado quando não
sejarn aprovejtados Para o fim da
doaçao.

Paco do Senado do Estado de
Mines Geraes, em Bello Horizonte.
aos 18 dc setembro dc 1926. - 0
presidente, Diogo de Vasconceflos.
- 0 1.° secretario, Gabriel Santos.
-- 0 2." secretario, Moreira da
Roche.

Do Sr. Gudesteu tie Si Pires, Se-
cretarjo das Financas, acompanh..
do de uma mensagem em que o sr.
Presjdento do Estado solicita ore-
dito para pagamento do addicio-
nal da lei n. 425, tie 1906 ao Sr.
José Manoel tie Mascarenhas e
Sousa, 1.0 conferente da Delegacia
do Thesouro de Minas. - Remet-
ta-se ao Senado.

0 Sr. 1.0 Secretarjo pede, sendo
concedjda pela •Camara, a discus-

2." dicussdo do projecto n. 14, do
Senado

Dispensada a leitura a requeri-
mento do sr. Ignacio Murta, entra
cm 2." •discussão, em globo, tam-
hem a requerimento do mesmo se-
nhor, a projecto n. 14, do Senado,
alterando a iegislaqao eleitoral em
vigor, na parte referenté a instal-
laçao das Camaras Municipaes, or-
ganizaqão das mesas eieitoraes e
contendo outras medidas.

0 sr. Duque de Mesquita apre-
senta a seguinbs,
Emend ao pro2 eet o n. 14, do Se-

nado
Accrescentese:
Art. Fica extensjvo ao curso

commercial annexo ao Gymnasio
Carangolense, tie Carangola, a an-
ctorizaçdo constante do artigo 10,
da lei n. 752, de 27 do setembro
dc 1911.

Sala das sessöes, 18 tie setembro
do 1926. - Duque tie Mesquite.

Lida e apoiada, é posta em dis-
cussao corn 0 projecto. 	 - - -

etroleo no Estado. —A' mesnia
Commis são.

Dscussdo do parecer n. 192

ORDEM DOS TRABALHOS

Primeira parte
Ate as 20 horas:

Leitura e approvacão da acta.
Expediente.
Apresentação de pareceres de

cornmissöes.
Apresentação de projectos, re-

querimentos, indicaçSes, interpel-
iaqSes e mocSes.

Discussão de requerimentos, in-
dicaçSes, interpellacSes e inoçSes.

Approvacão de redacc Ses finaes.
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presiente lei, de modo a divulgal-o
amplamente e servir dc preferen-
cia a pequena lavoura.

Art. 2.° Para que possa reali-
zar e que pretende esta id, 0 go-
verno do Estado designará fun-
ecionarios de reconhecida capacida-
de e probidade, que, em conferen-
cias publicas

'
nos centros ppulo-

sos, façam a propaganda do credi-
to agricola, expondo os meios dc ob-
tel-o e fundal-o, concitando os Ia-
vradores a se unirem, não 56 for-
mando asociaçöes agricolas e syn-
dicatos profissionacs, come demon-
strando as vantagens d.as caixas
agricolas, sob qualquer das for-
mas previstas por esta lei, forne-
cendo •esbocos de .seus estatutos e
promovendo, desde logo, a sua fun-
dação.

§ 1.° Urna yes fundadas algumas
caixas locaes, promoverão os fun-
ccionarios a sua federação, for-
man-do a caixa municipal, a qual,
como intermediaria e centro de in-
formacöes, será olaco de união en-
tre as caixas locaes e Junta de
Credito Agricola.

§ 2.° Emquanto näo for estabele-
cida a C.aixa Municipal, as locaes
entrarão em relac5es dir.ectas corn
a Junta de Credito Agricola, Para
que desde logo iniciem suas opera-
cOos

§ 3.1 Fundada uma caixa local,
serão seus estatutos subuiettidos
a aprovacão do governo, afim de

que possam gosar dos favores des-
tale:.

Art. 3.1 Os funecionarios encar-
regados do serviço dc propaganda
e organizacão do cr.edito agricola,
serão passiveis da pena de demis-
são, a bern •do servico publico, e da
multá do 2:000000, desde que, no
desempenho de sua cornmissão,
mostrem negligericia ou procurem
enganar ou sophismar os fins des-
ta lei.

Paragrapho unico. M.ensalmentc
Art. 1. 0 E o presidente do Esta- darão a Junta dc Credito Agricola

do auctorizado a promover, no ter- relatorio circurnstanciado de seus
ritorio de Minas Geraes, a funda- serviços, visitarão as caixas orga-
cão do Credito Agricola, de eon- nizadas, fiscalizando-as e animan-
formidalc corn 0 quc prescreve a do Qs sei,is Uireetores.

TITULO II

Capitulo I
Do credito agricola

Art. 4.° Consideram-se opera-
cOes de credito agricola as que te-
nham por firn facultar aos agri-
cultores, que effectivamente e dire-
ctamente explorem a terra, e as as-
sociaçOes agricolas legalmente or-
ganizadas, Os recursos necessarios
Para constituir, augmentar e mo-
bilizar o respectivo capital de cx-
ploraçao.

Paragrapho unico. São consi-
deradas associaçOes agricolas - os
syndicatos e associaçoes profissio-
naes ou cooperativas dc producção,
constituidas so por agricultores e
individuos que exerçam profissOes
correlatas a agriculture., dc quo ci-
les façam parte, e sirvam exclusi-
vamente a fins sgricolas de inte-
resse geral ou particular dos res-
pectivos associados.

Art. 5•0 As operaçOes de credito
agricola comprehendem exciusiva-
mente Os seguintes fins:

V A compra de seinentes, plan-
tas, insecticide, fungicidas, adu-
bos, corrective, gados, forragens,
utensilios, machinas e material de
transporte;

2.° 0 pagamento dc rendas, alu-
gueis, e mais encargos da explo-
ração;

3° 0 pagamento dc sa1ario, sol-
d:adas, e mais vencirnentos do pes-
seal agricola;

4•0 A realização dc qualquer
obra que, valorizãndo a proprieda-
de, tome a exploraçao mais remu-
neradora.

Art. 6.° As operaçOes de credi-
to agricola realizadas corn os agri-
cultores, associacOes, synclicatos ou
cooperativas, do que trata o art.40, paragrapho unico, 56 serão con-
sideradws como taes, quando Os ca-
pitaes mutuados se destinarern

1.0 A' producção, transforrnação,
conservação, meihoramento e yen-
da de productos agricolas;

2.° A' acquisição, conservação,
montagem e aprovcitamento de in. *

-stail•açOes dc technologia agricola,

armazens, officinas de iavour.a e
material de transporte;

30 A' acquieição dc instrumen-
tos e objectos necessarios as explo-
rac6es agricolas, dc interesse corn-
mum ou proprio.

Art. 7.° As operaç6es de eredito
agricola de que trata esta lei so se
poderão realizar nos termos e fOr-
ma nella previstos.

CAPITULO II

Dos fundos especiaes do credito
agricola

Art. 8.° 0 governo do Estado
abrirá, na Secretaria das Finan-
ças, em Bello Horizonte, urn crc-
dito ate vinte mil coiitos de réis, em
conta corrente, 0 qual constituirá
o fundo especial de credito agrico-
la, Para, por intermedio da junta
de Credito Agricola, creada por es-
ta lei, 5cr empregada em credito
agricola, nos termos nella especif i-
cados.

Art. 90 Na falta dc numerario,
o governo do Estado, Para sätisfa-
zr os fins desta lei, emittirá let-
tras hypothecarias do valor dc via-
te, cincoenta e cern mil réis, de ju-
ros dc 6 o l o , ao anno, pagos semes-
tralmente.

§ 1.0 0 Estado garantirá os ju-
ros destas letras pelo prazo dc via-
te annos e Os pagará caso as in-
stituiçOes, que as receberem em
emprestimos, os não satisfacam
nos prazos estipulados.

§ 2.° Estas letras .serão emit-
tidas ao par e por series, corn de-
signação expressa e nominal Para
cada corporação ou instituicao a
que Se destinarern

§ 3.° 0 resgate desses titulos
rneçará a ser feito no fim de dez
annos nas condiçOes e proporçao
que, em regulam.ento, forem esti-
puladas.

§ 40 Esse resgate será feito pe-
las proprias instituicOes dc credi-
to agricola, Para o que destinarão,
em seus estatutos, urn fundo es-
pecial, sendo nos mesmos cspeeifi-

Scm mais debate é a discussâo
encerrada e approvado o projecto,
bern como a emenda, que voltam a
commissão de Legislacão e Justi-
ca.

Deste projeeto foram destacados
os arts. 13 e 15 Para constituir
proposico distincta qu .e toma o
numero 115, que deve egualmente
seer remettido áquclla commissão.

l .a discussão do projecto n. 33, de
1924

E' lido e posto iem 1. discussão e
scm debate rejeitado, o seguin'te

Pro jeeto n. 33 (resultante de emen-
da offerecida ao projecto n. 27)

(9. legislatura)
0 Congresso Legislativo do Esta-

do dc Minas Geraes decreta:
Art. 1.° Flea revertido a Força

Publica, no mesmo posto em que foi
reformado por acto de 10 de maio
de 1910, o sr. Marcilio Antonio de
Castilho, deipois dc verificadas,
por melo de competente exame me-
dico, que cessaram as razöes que
determinaram sua ref orma.

Art. 2.° Revogam-se as disposi-
çöes em contrario.

Sala das sessöes, 28 de agosto de
1924. - Gomes Pereira.

Archive-se.
2. discussdo do projecto n. 138,

de 1914
Lido e posto em 2 .a discussão, d

rejeitado sera debate o seguinte

P'rojecto n. 138

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geracs decreta:

TITULO I

Capitulo unico
Dispesiçôes geraes
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as, penhor, consignacào de rendi- q
mentos ou hypotheca. 	 s

§ 1.0 E' dispensavel a transfe-
rencia dos objectos para o pode.r C

da caixa credora, podendo ficar o C

deveaor constituido mu fbi deposi- E

tario e sujeito as penalidades da
lei geral, quando os eniprestimos
de credito agricola forem gamut1-
dos por penhor.

§ 2.° Os emprestinios effeetuados
pelas caixas, corn garantia hypo-
thecaria, serão feitos sobre prirnoi-•
ra hypotheca, e não poderão, em
ca-so algum, exeeder i terca parte
da •somima total dos ernprestirnos
realizados.

§ 3.° Nos emprestimos garanti-
do por fiancas, o fiador consid'e-
mar-se-a sempre obrigado como
principal pagador, e como tendo ex-
pressamente renunciado o beneficio
da execução, ficando sujeito, em
todos o--easos, ao fôro da caixa.

Art. 19. Nenhum socio pod.erá le-
vantar, por emprestirno da caixa
em quo estiver imeripto, quanta
superior a 50 .10 do valor de sua;
propriedades, dadas em hypotheca,
do penhor off erecido ou dos rendi-
rner.tos consignados; —e a J 33
das propriedades livres ou al1othse'
quer sejarn suas, de seu fiador
ou I ladoros.

§ 1.° 0 valor das propriedades
nã poderá exceder a quantia coy-
respondente a 15 vezes o rendirnen-
to provavel do penhor, para o quo
a iclireccão ida cixa terá cm vista
as circumstancias do momento.

Art. 20. Os prazos dos empres-
timos quo, na conformidacie da pre-
sente lei, fizerern as caixas Agri-
colas, não podorão ir além do urn
anno, renovavel por mais outro
anno, quando circumstancias espe-
ciaes o determinom, cahendo a di-
recção das caixais a competencia
dessas renovacöes ou prorogaçöes,
corn recurso paraa Junta do Cre-
dito Agricola.

Partgrapho unieo. Os empres-
times hypothocarios poderão scm
feitos polo prazo de dois annos, re-
novaveis, conforme, as circunistan-
cias por mais dois annos, deven-
do, entreanto, as caixas evitai

Luanto possivel a immobilizaçào do
eus capitaes por longo prazo.
Art. 21. A taxa de juros para

is emprestirnos pelas caixas Agri-
olas feitos aos socios não poderão
xceder de 8 0 1 0 ao anno, cobrados
tdeantadamente.

Art. 22. As caixas do credito
igricola, as operaçöes por ellas
ealizadas e as que ellas represen-
;am são isentas do qualquer con-
;ribuicão, sello on .imposto.

Art. 23. A caixa Agricola, em
'era1, não p&de possuir bens mo-

seis; oxcopcionaimente poderão ad-
quirir immoveis, si se realizarem
estas eventuauidades previstas no
estatutos.

TITIJLO IV

sos 0 rendimento coliectavel dos
anesmos predios inscriptos para o
imposto territorial ou no registro
do hypothecas da mespectiva co-
marts. 	 I

Art. 26. As Caixas de Credito
Agricola, a que fOr concedido quai-
quer emprestimo, ficarn obrigadas
a todas as informaçOes que lhes f o-
rem solicitadas pela Junta de Cme-
dito Agricola; a apresentaçao a
mesma de relatorios annuaes de
sua gestão e a submetter-se a fisca
iizacão que for estabelecida polo
governo.

Art. 27. A differenca entre o iu-
ro a pagar pelas letras hypothe-
carias e o juro a perceber dos agri-
cultores ou associaçdes agricolas, a
quem as caixas fomnecerem ou adi-
antarem capitaes, constitue lucro
destas, e servirá para augrnentar
os respectivos fundos, amortizando
annualmente 0 adiamento feito pelo
Estado,na proporção que em regu-
lamento for estabelecida.

Art. 28. Em caso de dissolucão
do qualquer caixa de eredito agri-
cola a Junta flea sub-rogada nos
direitos da instituiçáo dissolvida
pars o effeito de haver dos socios
devedores as quantias quo a caixa
pelo Estado hajam side mutuadas.

TITULO V

CAPITULO EJNICO
Das caixas municipaes

Art. 29. Constituida qualquer das
federacOes rnunicipaes, a que allu-
de o art. 15, o governo, ouvida a
junta de Credito Agricola, deter-
rninard as condicOes do seu funccio-
namento, e suas attribuiçoes, 0 OS

emprestiinos as caixas locaes sO so-
rão feitos pela junta, a pedido e
por intermedio da respectiva cab-
xa municipal, sob responsabilidade
solidaria da mesma caixa e da cab-
xa local, beneficiada.

Art. 30. No caso de dissolucão
de qualquer caixa municipal, sob
responsabilidade illimitada, os res-
pectivos fundos serão distribuidos
pela junta as caixas locaes fede-
radas que dellas mais carecam.

Paragrapho unico. Tratando-se
de caixa de responsabilidade lirni-
tada, depois de pago o capital so-
cial, o excedente terá a mesma ap-
plicacao determinada neste arti-
go.

TITULO VI
CAPITULO TJNICO

Da caixa central de Cred-ito
Agricola

Art. 31. Organizada a Caixa
Central de que trata o art. 15, o
govemno determinará as condicOes
do seu funccionamento: - so ella
fara quaesquer emprestimos para
operacOes do credito agricola, dis-
tribuindo os capitaes quo obtiver
pelas caixas municipaes, que Os
soiicitaren1, as quaes, por sua vez,
os fornecerão as caixas locaes.

Paragrapho unico. A caixa cen-
tral so poderá ser constituida,
quando tiver funccionando, ao me-
nos, na metade dos municipios do
Estado, uma caixa municipal.

TITULO VII

Da junta de Credito Agricola

CAPITULO I
de sua organizaçdo

Art. 32. Fica instituida uma
entidade denominada "Junta de
Credito Agricola", a qual compete
distribuir o fundo especial de cre-
dito agricola creado pelo art. 8.1
desta lei; fiscalizar a sua applica-
cão e superintender em todo ser-
vico de credito agricola per esta
organizado e regulamentado.

Art. M. A junta terá sua séde
em Bello Horizonte, e funccionard
na Secretaria da Agricultura, po-
dendo ter nas localidades pessoas
idoneas e de sua confiança que a
representem quando for necessa-
rio.

Art. 34. A junta de Credito
Agricola será composta:

1.0 Do director de Agricultura
do Estado;

2.0 do director de Obras Publi-
cas;

30 do director de Expansao
Economica e Commercial do Esta-
do;

CAPITULO UNICO

Dos subsidios concecUdos pelo Es-
tado

Art. 24. Junta de Credito
Agricola distribuirá pelas caixas
agricolas as quantias comprehen-
didas no fundo especial, a que se
refere esta lei, para as operacôes
de credito que pretendam fazer ou
realizar corn os seus associados nos
termos pela mesma especificados.

Paragrapho unico. Os empresti-
mos serão sempre feitos do prefe-
rencia a pequena lavour.

Art. 25. As Caixas de Credito
Agricola são responsaveis para
corn o Estado pelo integral reem-
bolso das quantias quo ihes forern
mutuadas.

Paragrapho unico. Os creditos
conceclidos as caixas, quo organiza-
rein sob o principio do responsabi-
lidade soidaria limitada, serão
restrictos so duplo de son f undo so-
cial; —e o concedido as qu Be or-
ganizarem sob o principio de re-
sponsabilidade soiidaria illimitada
do seas associados serão limitadas
a iniportancia quo, peia Junta de
Credito Agricola, for ambitrada,
accrescido de 50 0 1 0 do valor das pro
priedades rustica:s e urbanas, isen-
tas de hypothecas, iivres e ailo-

• diaes, do todos os seus socios, sendo
esse valor caleuiado em quinze ye-
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'15 7,1)I4b do presidente de qualquer

sociedade do agricultura do Esta-
do;

5.° do inspector do thesouro;
6.° do presidente do Banco do

Credito Real de Minas Geraes;
70 do director da Secretaria do

Interior;
8.0 de tres membros eleitos PC;

las caixas que se organizarem ate
1 anno depois da publicacão desta
iei.

Paragrapho 1.0 As funccöes des-
tes directores, a excepcão dos tres
eleitos, serão gratuitas.

Paragrapho 2.0 Emquanto não
forem eleitos os directores repro-
sentantes dos caixas, o governo
escolherá tres dentre os nomes que
forern propostos pelas municipali-
dades do Estado, para esse fim
convidadas.

Paragrapho 3•0 Esses tres dire-
ctores terão substitutos escolhidos
pela mesma fórrna do paragrapho
2.°

Paragrapho 4•0 Na falta on im-
pedimento de qualquer membro of-
fectivo será chamado, por dolibera-
cão da Junta, a desempenhar a
suas funccöes, o respectivo substi-
tuto.

Art. 35. A Junta oscoiheri, por
eleicão, o seu presidente e vice-pro-
sidente e o seu secretario, cujas
funcçöes serão por tres annos, e
tc-rão a remuneração que for de-
terminada em regulamento, sendo
permittida a reeleiçbo.

Art. 36. A Junta terá a seus
serviços tantos inspectores quantos
forern necessarios, de sua livre es-
coiha, corn attribuiçöes que forern
especificadas em regulamento.

CAPITULO II

Das attribuiçóes cia Junta
Art. 37. Além dos attribuicSes

constantes desta lei, compete a
Junta:

1. Levantar da Secretaria das
Finanças as quantias necessaria.s
As operaçöes de credito agricola,
feitas por intermedio dos caixas
agricolas;

2.° Receber pedidos dc empresti-
mos, aescontos c redescontos das

caixas de credito ogricola, dando
ihes o devido fim e expedientc;
3. depositor na Secretaria das

Finanças as letras one fororn res-
gatadas;

4.° promover a fundacao de cal-
xas de credito agricola;

50 fornecer por emprestimos os
capitac,s de que as instituiçöes de
eredito agricola necessitem para
suas operacöe;, tendo em viota as
garantias e o firn exclusivamonte
agricola;

6.° resolver sobro a prorogacão
dos emprestimos;

7° fiscalizar rigorosamerite o
funccionamento das instituiçöes de
credito agricola corn quo tenha re-
lacöes, exarninando directamente,
por agentes do sua nomeacão e con-
fianca, as applicacoes dadas aos
capitaes fornecidos, as condiçoes
do respectivo balanço e estado de
suas transaccoes, exigindo que os
mesmos estabelecimeñtos ihe re-
mettam, trirnestralmente, urn ba-
lancete refer.ente ao ultimo dia do
trirnestre anterior, e todas as in -
formacöes de que carecer e julgar
necessarias para o exercicio de re-
gular e efficaz fiscaiização.
8.0 elaborar as instituiçöes ne-

cessarias para o exercicio do suas
funccöes corn approvaeão dos Se-
cretarios de Financas e Agricul-
tura;

9 .' apresentar annualmente ao
governo o relatorio dos serviços a
seu cargo, o qual será publicado
no orgão official e em boletins
para serern distrihuidos petos in-
teressados.

Art. 38. Das decisóes do Junta
cabe recurso para o Secretario do
Agricultura, sendo especificadas.
em regulamentos as bases do res-
pectivo expediente.

TITULO VIII

D'isposicôe.s penaes
Art. 39. Os socios de qualquer

caixa de credito agricola quo illu-
dam ou tentem illudir, em empres-
timos pedidos ou alcançados, Os
fins, a quo so destinarn, ou prati-
quern on teritem, per quaiquer for-
ma, sophismar o preceituado nes-

ta let, oem embargo das sancçOe
penaes prescriptas na lei geral pa-
ra os delictos communs, serão ox-
pulsos da instituição a que perten.
ciam, nao mais podendo inscrover-
so como socios do qualquer outrc
estabelecimento similar, e ficarac
obrigados ao irnmediato pagarnen-
to das quantias quo lhes hajam si-
do mutuadas, accrescidas do uma
multa variavel entre - 50$000 a
1:000$000, confornie a gravidade
do delicto.

Paragrapho 1.0 A direcçao do
qualquer caixa é competente para
determinar o valor da multa a exi-
gir, e, do sua resolução, cabe re-
curso, que será interposto polo in-
teressado, dentro do quarenta o oi-
to horas, para a Junta do Credito
Agricola, a qual resolverá em ul-
tima instancia.

Paragrapho 2.0 Estes recursos
serão processados pela fórrna que
for provista em regulamento.

Paragrapho 30 São competen-
tes para roquerer o procedimen-
to judicial a caixa agricola a que
pertencia o socio, on a Junta do
Credito Agricola.

Paragrapho 40 0 producto das
multas a que se refere este artigo
sera incorporado como lucro cia
caixa ao respectivo fundo.

Art. 40. Aos directoros dos cai-
xas de credito agricola, as quaes
baja sido feito qualquer ornpres-
tirno polo Estado, é applicavel a
disposicao do artigo antecedente,
ficando elles responsaveis pessoal
o solidariamente, polo integral e
prompto pagamonto ao Estado das
quantias quo, indevidamente, ha-
jam sido fornecidas as instituicOes
quo dirigern, ou quo, corn sua con-
nivencia, ou per culpa sua, tenham
sido desviadas da sua rigorosa ap-
plicaçao, considerando-se como
cumplices os socios do caixas quo
hajam auxiliado ou por qualquer
fOrma facjljtado ou tornado possi-
vel a realização do delicto, ainda
quo delle não tiveram proveito.

Paragrapho unico. A' Junta do
Credito Agricola incumbe a fixa-
cão da rospoctiva multa que, para
cada director, nào será inferior a
quinhentos mil réis, nein superior

A. c.-48

a dois contos do ris, sendo o pro-
ducto incorporado nos lucros da
caixa.

Art. 41. Os membros do Junta do
Credito Agricola respondem pessoal
o solidariarnente polo tnexecuçao
do niandato e psla violação dos pre-
ceitos iegaes e deta lei, ficando
isent-os as que tverem votado con-
tra as deliberaçOes •da maioria on
rOo tiverem tomado porte na res-
pectiva resoluca).

TITTJLO IX

Caoil;alo unico
Disposico.ss transitorias

Art. 42. As op•eacöes de credi-
to grcola, do accordo corn esta
Id, iniciar-se-ão corn as subsidios
o euxilios do Esiado, provenientes
cia fundo especial de credito agri .

-cla croado pelo art. S.°, logo quo
estejani constituidas, pelo menos,
des caixas.

Ar. 43. A presente lei entrará
em vigor desde a data do sua pu-
biicação.

Art. 44. No regulamento fixará
o governo os vencirnentos do pes-
soal, a cujo cargo fica a execução
desta lei, submettendo a approva-
cão do Congresso a respectiva ta-
bella.

Art. 45. Revogarn-se as disposi-
cOes em contrario.

S. S. do Camara dos Deputa-
dos do Minas Geraos, 5 do agosto
de li314. Senna Figueiredo. -
Nelson do Senna. - Raul Soares.
- Ignacio Murta. - Modestino
Gonçalves. .- Joao Antonio. -
João Velioso.

o sr. Presidente manda quo se
imprirna a projecto a ordena quo
so faça a rernossa do mesmo, no
fOrnia requerida.

Tendo so retirado alguns srs.
deputados e não havendo numero
legal para a continuação dos tm-
balhos, o sr. Presidente levonta a
sessão, dando para amanhã a por-
te regimental do ordem do dia.

Archive-se.
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2.4 discussdo do projecto a. 82, do
1912

E lido e submettido a 2 . d.is--
cussão s scm debate rejeitado, 0
seguinte:

Pro jeoto n. 39, do 1924

(9. 1 legislatlira)

O Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1. 1 Fica o governo do Es-
tado auctorizado a doar a União
terrenos de sua propriedade on
que venha adquirir para o fim de
serem fundados estabelecimentos
agricolas, revertendo, porém. ao
Estado os mesmos terrenos caso
desapparecam esses estabelecimen-
tos.

Art. 2.° Revogam-se as disposi-
çdes em contrarlo.

S. S., 4 de seternbro de 1924.-
Celso Machado. - Modestino Gon-
calves. - Olyntho Martins. -
Pedro Laborne. - Odilon Braga.
- Archive-se.

Destaques
o or. Ledo do Fcsiria (pela or-

dem) requer que do projecto 93,
sobre orqamento, se destaquem ar-
tigos quc fiquem constituindo Os
seguintes projectos: ii. 116 (dos
ns. II a VI, do art. 5. 1 e dos arts.
10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23,
26 e 27); n. 117 (dos arts. 6, 7,
8 e 11) ; n. 118 (dos arts. 16, 17,
18, 19 e 24); n. 119 (do art. 25).

Urgeiwia
o Sr. Ignacio Murta (pela or-

dem), obtendo urgencia, apresen-
ta, pela commissão de Redaccão, e
pede, sendo attentido, que tenham
discussão immediata os seguintes:

Pa'recer e redacgdo final do proje-
cto n. 108

(9•1 legislatura)
A commissão de Redacção de

Leis, a que foi presente o proje-
cto ii. 108 e ernendas ao niesmo
offerecidas pelo Senado e acceitas
por esta Camara, é de parecer
que para os mesmos seja adopta-
da a seguinte redacção final:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.° A partir de 1.° de ja-
neiro de 1927, serão os seguintes

os vencirnentos dos magistrados e
membros do ministerio publico do
Estado:

Desembargador do Tribunal da
Relacão, trinta contos de réis....
(30:000$000) annuaes; juiz de di-
reito de comarca de quarta entran-
cia e juiz de menores, quinze con-
tos e seiscentos mil réis (15:600)
annuaes; juiz de direito de comar-
ca de terceira entrancia, quatorze
contos e quatrocentos mil réis.
(14:400$000) annuaes; juiz de
direito de cornarca de segunda en-
trancia, treze contos e duzentos
mil réis (13:200000) annuaes;
juiz de direito de icomarea de pri-
meira entrancia, doze contos de
réis (12:000000) annuaes; juiz
municipal da comarca da Capital
do Estado, doze contos de réis.
(12:000000) annuaes; juiz muni-
cipal de comarca de quarta entran-
cia, nove contos e seiscentos mu
réis (9:600$000) annuaes; juiz
municipal de comarca de terceira
entrancia, oito contos e quatrocen-
too mil réis (8:400000) annuaes;
juiz municipal de comarca de se,'
gunda entrancia e termos judicia-
rios annexos, sete contos e duzen-
tos mil réis (7:200$000) annuaes;
Procurador Geral do Estado, tim-
ta contos de rdis (30:000000) an-
nuaes; promotores de justiça de
comatca de quarta entrancia, osto
contos e qoatrocentos mil réis....
(8:400$000) annuaes; promoter
de justica de comarca de tcrceira
entrancia, sete contos e duzentos
mil réis (7:200$000) annuaes; pro-
motor de justiça de comarca de se-
gunda entrancia, seis contos de
réis (6:000$000) annuaes; promo-
tor de justiça de comarca de pri-
meira entrancia, cinco contos e
quatrocentos mil réis (5:4008000)
annuaes.

Art. 20 A partir da mesma da-
ta, o advogado geral e o consultor
juridico do Estado terão os venci-
nientos de vinte e quatro coñtos de
réis ( 24: 000$000) annuaes; o aju-
dante do advogado geral do Esta-
do terá os vencimentos de doze
contos de réis (12:000$000) an-
nuaes; e o auxiliar juridico da Se-

cretaria da Agricultura, Viaco e
Obras Publicas, os de dezoito con-
tos de réis (18:000$000) annuaes.

Art. 3.° Nos vencimentos fixa-
dos na presente lei fica incorpora-
da a gratificacão de 10 % a que
se referem os artigos 256 da le: n.
375, de 19 dc setembro de 1903, e
1.0 da lei n. 425, de 17 de agosto
de 1906, que já perceberem os ma-
gistrados e mernbros do ministcrio
publico que tiverem satisfeito as
condiqöes exigidas nessas leis.

Art. 4.° Ficarn revogadas para
os magistrados, mernbros do minis-
terio publico e outros funcciona-
rios, cujos vencimentos são eleva-
dos e fixados nesta lei, os artigos
256 da lei n. 375, de 19 de setem-
bro de 1903, e 1.0 da lei ii. 425, de
17 de agosto de 1906.

Art. 50 Ao consultor juridico
do Estado e ao ajudante do advoga-
do geral competem tambern as at-
tribuicöes definidas em o n. 3 do
art. 278 da lei n. 912, de 23 de
setembro de 1925.

Art. 6.° 0 juiz de direito, corn-
petente par o alistamento eleito-
ral, fará a divisão dos districtos
em secçöes eleitoraes, para o qua-
triennio de 1927-1930, na primeira
quinzena do mez de junho de 1927,
observando quanto ao mais o que
está estabelecido no art. 9.° e se-
guintes do regulamento approvado
pelo decreto n. 4.877, de 22 de Se-
tembro de 1917.

Art. 7.° Ficam elevadas a 48000
(quatro mil réisj e ao maximo de
20000 (vinte mil réis) as custas
a que tern direito os officiaes de
justica, nos termos, respectivamen-
te, do art. 30 e § 22 da lei 11. 854,
de 18 de setembro de 1923.

Art. 8.0 Fica o governo do Esta-
do auctorizado a -rever o regula-
mento da Junta Commercial de
Minas Geraes, e a introduzir nelle
as disposicöes que julgar conveni-
entes no born funccionamento e aos
servicos dessa instituição.

Art. 9.° Revogam-se as disposi.
coos em contrarlo.

Sala das commissécs, 18 de se
tembro de 1926. - Ignacio Mur.
ta. -i- Adelio Macuel.

Projecto n. 82, do 1912

(Sexta legislatura)
o Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes .decreta:
Art. 1.° 0 Estado entregará a

cada urn dos cinco primeiros ban-
cos de custeio rural que se funda-
rem no Estado cern apolices da di-
vida publica estadual do valor no-
minal dc 1 :000$000, destinadas ex-
clusivamente ao seu fundo de re-
serva.

Art. 2.° Os juros dessas apoli-
ces seräo obrigatorianiente em-
pregados pelos bancos na cornpra
de outras, tarnbem estaduaes, que
se irão incorporando ao mesmo
fundo.

Art. 3•0 0 capital dos bancos dc
custeio rural, será, no minimo, de
200:000$000 ,e, no maximo de
500:000$000.

Art. 40 0 seu prazo dc duração
será de 40 annos.

Art. 5.° Findo o prazo de dura-
ção ou nos casos de liquidacäo,
não serão por esta absorvidas as
apolices do auxilio do Estado e as
adquiridas corn scus juros voltarão
ao patrimonio do Estado e seräo
immediatamente incineradas.

Art. 6.° 0 governo do Estado se-
rá representado na directoria dos
bancos pelo presidcnte, de sua no-
meacão.

Paragrapho unico. Alérn do pie-
sidente, os bancos terão mais dois
directores, eleitos na fórma da lei.

- Art. '7.° Revogam-se as dispesi-
cöes em contrariO.

Sala das sessécs, 12- de agosto de
1912. - F. Valladares.

Archive-se.
31 discussdo do p'rojecto n. 39, de

1924
Lido e posto em 2. 1 discussâo

rem debate rejeitado o seguinte
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Fctrccer c redacclo final do pro-
jecto n. 93

(90 legislatura)
A cornmiss0 de RedaccàO de

Leis, a que foi presente o proje-
cto n. 93 _-orçamento- approva-
do em 3•0 discussãO, é de parecer
que, corno final, seja adoptada pa-
ra o mesmo a seguinte redaccãO
final:

0 CongreSsO LegislativO do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

CAPITULO I

Orcc&meflto do, despesct

Art. 1 .0 E' o governo auctoTiZa
do a despender no exereicio de
1927 a importancia de..........
99.191:363997 (noventa e nove
mil cento e noventa e urn contoS tre-
zentos e sessenta e tres mil noVe-
centoS e noventa e sete réis) corn
Os servicos do Estado pelas qua-
tro Secretarias, na fôrma abaixO

§ 1 .0 	Pela Secretaria do In-
terior:

1) SubsjdiO ao Presidente do Es-
tado, 60:000000

2) Gabinete da Presidencia
Pessoal, 62:280$000.
Material, 40:000000. Somma,

1-02:280$000.
3) Despesa corn o Palacio Pre-

sidencial
Pessoal, 48:000$000.
Material, 136:000$00. Sonmia,

184:000$000.
4) RepresentacSO do 1/ice-Pre-

sidente do Estado, 30:000$000.
5) Subsidio aos senadores......

226:800$000.
6) Secretaria do Senado:
Pessoal, 106:770$000.
Material, 17:860000. Somma,

124:630$000.
7) S\ibsidio aos deputados......

453:600$000.
8) Secretaria da Camara dos

Deputados:
Pessol, 140:623$992.
Material, 25:560000. Somma,

!66:183$992.
9) Ajuda de custo aos membros

do Congresso, 72:000$000.

10) Secretaria do Interior
Pessoal, 519 :900000.
Material, 80: 000$000 - Sonuma,

599:900000.
11) Justica de 2 . 0 instancia
Pessoal, 410:226$984.
Material, 16:060000. Somma,

,126:286$984.
12);Justica de 1 . 0 instanCia
Pessoal, 2.561:982$000.
Material, 97:000000. Somrna,

2.658:982$000.
13) Ministerio publico:
Pessoal, 689:046$000.
14) Ensino primario:
Pessoal, 13.216:679$080.
Material, 2.450:000$000,.
SubvencSes, 26:800$000 -
Manutencão da Escola Maternal

da Capital,, 60:000000. Somma,
15.753:479$080.

15) Ensino normal:
Pessoal, 254:949$()00.
Material, 7:200$000. Somma,

262:149000.
16) Ensino secundario:
Pessoal, 562:889$000.
Material, 225:307$080. Somma,

788:196$080.
Ensino artisticO - Conservato-

rio de Musica:
Pessoal, 114:400$000
Material, 4:000$000. Sornrna,

118:400$000.
18) Ensino superior:
Pessoal, 94:915$500.
Material, 26:000$000.
SubvencSes, 255:000$000. Som-

ma375 :915$500.
19) Ensino profissional - Esco-

las complernentares
Pessoal, 21:060$000.
20) Instituto S. Raphael, da Ca-

pital,:
Pessoal, 43:950$000.
Material, 30:000$000. Somma,

73:950$000.
21) Fiscalizacão do ensino e in-

speccão medica escolar:
Pessoal, 540:666$000.
Material, 8:500$000. Somma,

549:166$000.
22) Fiscalizaão federal do en-

sino, 36:000$000.
23) Archivo Publico Mineif5:
iessoal, 40 :089$D00.
Material, 6:400000. Somma,

46:489000.

24) Servigo Eiitoral.........
10:000$000.

25) Empregados em disponibill.
dade, 100:000$000.

26) PublicacSes e encommendas
na Imprensa Official, 492:000$000.

27) Transportes e communica-
cSes, 72:000000.

28) SubvençSes, 16:000$000.
29) Exercicios findos.........

20:000$000.
30) Eventuaes da Secretaria,..

80:000$000.
Somma total, 24.608:513$636.
§ 2.° Pela Secretaria da Segu-

ranca e Assistencia Public:a
1) Secretaria da Segurança e

Assistencia Publica:
Pessoal, 506:624$000.

Material, 134:000$000. Somma,
640:624$000.

2) Delegacias de policia:
Pessoal, 799:850$000.
Material, 15:000000. Somma,

814:850$000.
3) Diligencias policiaes........

100:000$000.
4) Guarda Civil:
Pessoal, 754:980$000.
Material, 178:000$000. Somma,

932:980$000.
5) PrisSes:
Pessoal, 195:744$000.
Material, 886:000$000. Sonuma,

1.081:744$000.
Penitenciaria:
Pessoal, 110:654$400.
Material, 155:500$000. Somma,

266:154$400.
7) Escola de Regeneraçäo:
Pessoal, 35:100$000.
Material, 100:000$000. Somma,

135:100$000.
8) Forca Publica:
Pessoal, 8.466:305$500.
Material, 1.509:000000. Sorn-

ma, 9.975:305$500.
9) Serviço de Hygiene:
Pessoal, 500:534$000.
Material, 202:600$000.
Prophylaxia rural, 500:000$000.
Servico de lepra e doenças vene-

rcas, 120:540$000.
Serviço permanente de hygiene

ass municipios, 81 :000$000. Som-
ama, 1,404:674$000.

10) Assistencia a Alienados de
Minas Geraes:

Pessoal, 331:437$200.
Material, 857:900000. Somma,

1.189:337$200.
11) Socucorros publicos.........

300:000$000.
12) Transportes e commünica-

çöcs, 181:500$000.
13) SubvençSes, 518:000$000.
14) PublicaçSes e encommandas

na Imprensa Official, 50:000$000.
Somma total, 17.590:269100.

§ 3•0 - Pela Secretaria das Fi-
nancas:

1) Divida fundada:
Divida interna, 2.851:580$000.
2) Secretaria das Financas:
Pessoal, 977:337$000.
Material, 239:000000. Somma,

1.216:337000.
3) Gabinete do Advogado Geral -

do Estado:
Pessoal, 64:250$000.
Material, 2:000000. Somma,..

66:250$000.
4) Delegacia do Thesouro de

Minas:
Pessoal, 349:490$000.
Material, 36:100000. Somma,

385:590$000.
5) Arrecadação pela fronteira:
Vencimentos, porcentagens e

diarias, 964:518$000.
6) Fiscalizacào de rendas e do

patrimonio:
Pessoal. 326:955S000.
Material. 1:500$000. Somma,..

328:455$000.
7) Imprensa Official:
Pessoal, 1.332 :053$032.
Material, 986:()00$000. Somma,

2.318:053$032,
8) Collectorias
Pessoal. 2.974 936$000.
Material, 21:000$000. Somma

2.995:036$000.
9) Estradas de Ferro
Porcenagem sobre arrecadaçao

de impostos, 1.800:000$000.
10) Junta Commercial:
Pessoal, 27:702$000
11) Feiras de gado:
Pessoal, 26:400$000.
Material, 10:046000. Somma,

36:440$000,
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12) AposentadOs e reformadOs:
AposentadOs, 808:775050.
ReformadoS, 332:266$776. Som-

ma, 1.141 :041826.
13) Juros de emprestimo, depo-

sitos e caucöeS, 490:503903.
14) PublicacöeS e encommendas

na Imprensa Official, 230:000$000.
15) Causas da Fazenda.......

60:000$000.
16) Seguros, 80:000000.
17) RestituicSes, 400:000$000.
18) Exercicios findos..........

50:060$000.
19) Despesas eventUacs........

20:000$000.
20) Fiscalizacãc da Loterta,..

20:000$000.
21) Traneportes e communica-

cöes, 400 :430$000.
22) Auxilio para calcamentO da

Capital do Estado, 360:000000.
23) Differenca de camblo, juros

e descontos, 250:000$000
24) Defesa do café.............

6.800:000$000.
25) Bolsa de Fundos e Camara

Syndical, 7:200$000.
26) Representacão ao Prefeite

cfa Capital, 18:000$000. Somma
total, 24.317:136$761.

§ 42 - Pela Secret aria da Agri-
tura:

1) Secretaria da Agricultura:
Pessoal, 1.267:858$200.
Material, 149: 000$000. Somma,

1.416:858$200.
2) Obras Publicas:
Pessoal, 201:600$000.
Material, 4.350 :000 $000. Som-

ma, 4.551:600$000.
3) Estradas de rodagem:
Pessoal, 121:660$900.
Material, 2.600:0 00$000. Som-

ma, 2.721:660$000.
4) Rêde de Viação Sul Mineira:
Pessoal, 7.918:946$400.
Material 6.699:963$900.
Caixa de Aposentadbria e Pen-

söes, 236:973400. Somma........
14.855:883$700.

5) Estrada de Ferro Paracatü:
Pessoal, 1.860-000000.
Material, 740:000$000.
Sonima, 2.600:000$000.
6) FiscalizacãO do Estradas:
Pessoal, 113:430$000.

Material, 3:000$000. Sonima,...
116:430$000.

'I) TransPorte s e Commuflica-
çes, 174:992$000.

8) Tmmigracao
PessOal, 27:370$000.
Material, 395-000000- Somma,

422:370$000.
9) Nueleos Coloniaes
Pessoal, 98:310$000-
Material, 385:500$000. Somma,

483:810$000-
10) NavegacãO fluvial........

50:000$000.
11) InstitutOs agricOlas:
Pessoal, 125:884000.
Material, 292:400$000. Somma.

418$284$000.
12) ApprendiZados Agricolas:
Pessoal, 68:880$000.
Material, 172:000000. Son'-

ma, 240:880000.
13) Escola Superior de Agri-

ctdttira:
Pessoal, 50 :000$000.
Material, 450:000$000. Som-

ma, 500:000$000.
14) Fazendas da Gamelleira,

1)iniZ e da Baleia:
pessoal, 25:1,21$000.
Material , 90:260$000 . Somma,

115-.381$000.
15 Defesa AgricOla
Pessoal, 51:600$000.
Material, 30:000$000 . Somma,

81:600$000.
16) Servico do AlgodãO.......

100:000$000.
17) Subvencoes e auxilioS.....

'19:900$000..
18) Hortos Florestaes
Pessoal, 176:320$000 -
Material, 115:000$000. Somma,

291:320$000.
19) AcquisicãO de Machiflas

Agricolas, 610:00 0$000 -
20) Medicão e divisão de Ter-

ras:
Pessoal, 473:980$000.
Material, 41:620$000. Somma,

515:600$00().
21) Defesa de Terras e Matts:
Pessoal. 49:847$000.
Material, 2:000$000. Somma,...

51:847$000.
22) Commissão Geographica

GeologiCa

Pessoal, 366:536$000.
Material, 77:500$000. Somma,

438:036$000.
23) Servico Meteorologico:
Pessoal, 196:290$060.
Material, 80:000$000. Somma,

276:290$060.
24) Estancias Hydro-minëraes:
Pessoal, 43:880$000.
Material, 1:200$000. Somma,

45:080$000.
25) Terrenos Diamantinos:
Pessoal, 11:760$000.
Material, 1:200$000. Somrna,..

12.960$000.
26) Servico de Minas e Rios:
Pessoal, 33:190$000.
Material, 9:000$000. Sonima,

42:190$000.
27) Defesa Pastoril:
Pessoal, 62:472$000.
Material, 470:000$000. Somma,

532:472$000.
28) Postos Zootechnicos.......

60:000$000.
29) Importação e seleccãa de re-

productores, 200:000$000.
30) Servico anti-opidico.....

36:000$000.
31) Propagand e expansão cc(i-

nomica, 300:00$000.
32) Exer'icios findos . .........

20 :000$0i.
33) 1, ventuaes, 50:000$000.
34) Servico de Estatistica:
?essoal, 136:000$000.
Material, 34:000$000. Somma,

170:000$000.
35) Publicaçöes e encommendas

na Imprensa Official: 95:000$000.
Somma, 32.676:444$500. Total

geral, 99.191:363$997.

CAPITULO II

Da receita
Art. 2. Para o mesmo exerci-

cio do 1927 a receita do Estado é
orçada em noventa e nove mu, du-
zentos e trinta e alto cantos de
rdis (99.238:000$000) provenien-
tes da arreeadacao de impostos a
outras rendas discriminadas nos
paragraphos seguintes:

Rendc& ordinar'ia:

1 - Renda de impostos:
1) Direitos de exportacão:
&) ad-valorem, 36.000:000$000.
b) Sobre-taxa do café........

1.800:000$000.
e) Sobre-taxa do manganez,...

150:000$000. Somma............
37.950:000$000.

2) Imposto territorial........
5.500:000$000.

3) Imposto de industrias e pro-
fissöes, 3:800:000$000.

4) Imposto de bebidas . .......
4.900:000$000.

5) Impostor de transniiss5.o "in-
ter-vivos", 5.900:000$000.

Ii) Imposto de transmissào "cau-
sa-mortis ", 2:200:000$000.

7) Imposto de novas e veihos di.
reitos, 2.800:000$000.

8) Imposto do sello:
a) Sello adhesivo e per verba,

2.000:000$000.
b) Sello de divers5cz...........

400:000$000.
c) Sello de agñas mini'ri:es.....

80:000$000.
Somma, 2.480:000$000.
9) Imposto sobre passagens

ferro-viarias, I. 0Thff0O$000.
I&) Imposto do estatistica,

30:000$000.
11) Impostos addicionaes:
a) 10 % addicfonaes sobre no-

vos e velhos direitos, transmisgão
"causa-mortis", passagens em es-
tradas de ferro, indnstrias e pro-
fiss5es, consumo do bebidas alcoa-.
licas e transmissão. "inter-vivos",
1.940:000$000.

b) 1 % de taxa de viacão.....
600:000$000.

II - Rendas Patrimoniaes:
12) Arrendamento de terrenos

dianiantinos, 20:000$000.
13) Arrendamento de proprios

do Estado, 50:000$000.
14) Dividendo de titulos e juros

.de apolices pertencentes ao Esta-
do, 400:000$000.

nr - Rendas industriães:
15) Renda- da Rde Sul-Mineira,

13.000:000$000.
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16) Renda da Estrada de Ferro
Paracatü, 150:000$000.

17) Renda da Imprensa Offi-
cial:

a) Assignatura do "Minus Ge-
raes" 180:000$000.

b) Publicacöes pagas.........
220:000$000.

c) Producccão do estabelecimen-
t.o, 1.000:000$000.

Total, 1.400:0001)00.
18) Renda do estabelecimen-

tos do Estado:
a) Estabelecimentos de ensino,

638:000$000.
b) Estabelecimentos agricolas,

40:000$000.
c) Estabelecimentos de assisten-

cia, 50:000$000.
Somma, 728:000$000.
10) Renda da loteria:
a) ContribuicSes fixas........

650:000000.
b) Quota de 60 % dos Incros,...

1.000:000$000.
Somma, 1.650:000$000.
§ 2.° - Rencla extraordinctr:
20) Emprestimos diversos:
a) Juros de emprestimc muni-

cipoes, 2.000:000$000.
b) Amortização do emprestimos

rounicipaes, 220:060$000.
c) Juros e snortizacão de em-

prestimos diirrsos, 50:000$000.
Somma, 2.270 :000$000.
21) Venda do machinas agrico-

las, smentes, vaccinas e mate-
rip,es, 600:000$000.

22) Venda de terras, lotes cob-
niaes e proprios do Estado......
450:000$000.

23) Quotas de fiscalizacSo.....
70:000$000.

24) Cobranca da divida activa:
a) Orcamentaria, 800:000$000.
b) Gararitia de juros.........

300:000$000.
Somma 1.100:000$000.
25) Reposic5es, 450:000$000.
26) IndemnizacSes.............

500:000$000.
27) Multas, 300:000$000.
28 Entradas de prigens diver-

sas, 500;000$000,

29) Impost do defesa do caf&
6.800 :000$000.

Somma, 99.238:000$000.

CAPITULO III

Dispos'iç6es geraes
Art. 3. 1 E' o Presidente do Es-

tado auctorizado:
I - A abrir reditos supple-

mentares as seguintes verbas do
art. 1., caso verifique nao terern
sido sufficienternnte dotados: §
1.0, as. 23, 37, e 39; § 2.°, ns.
1. 5, 8, 9, 12, 18, 19 e § 2.°, us.
7, 33.

II .- A realizar operaçSes do
credito para cohrir o defici Que
so verificar, nào sendo a receita
airecadada sufficiente para as
despesas ordinaries

HI - A realizar, como anteci-
pação do receita, operacSes de cre-
dito liquidaveis dentm do exeroi-
eio, e não excedentes a terca par-
te da receita orçada..

Art. 4.° As subvençSes e au-
xilios coristantes dessa iei, quo nSo
forein requeridas at6 o primeiro
semestre do anno seguinte, fica-
rdo correndo a dospesa
dos pagarnentos que, so fizerem,
findo o primeiro trimestre, pela
verba do exercicios Lindos.

Art. 5.° Fica o governo aucto-
rizado:

A despender, dos sal4os que fo
rem sendo apurados. no. correr do
exercicio ou por meiG de opera-
çSes de credito ate a importancia
do 21.475:000$000 corn os servi-
cos assim discriminados:

a) appareihamento da Rêde Sn]-
Mineira, 7.500:000$000.

b) construcpão da E, F. Para-
catib, 2.500:000$000.

c) service geobogico...........
750:000,%000,

d) immigraçao e fundação do
nucleos coboniaes, 2.000:060$000,

o) estradas de rodagern......
..000:000$000.

f) ensino agricola............
500:000$000.

g) servico de navegep.o do SSo
'Francisco, sendo 25:000 pare a
Companhia do Viaçäo Fluvial do

bo Sapucahy, no:, tormos do ax
a. IV, da lei a. 874, de 23

aetenibro de 1924, - e 50:0000
para a navegacao do rio Parac
LO, 1.525:000$000

Ii) serviços de forca, luz, e vi
cáo da Capital, 3.000:000$000.

i) estaçdes thermaes e nun
raes, 500:000$000.

j) serviço geographico . ......
200:000$000.

Art 6.0 Revogari-se as dispc
sicSes em contrarjo.

Sale das commissdes, 18 do se
tembro de 1926. 	 Ignacio Max
ta. . 	 Adeijo Macid.

C redaccdo final do pro
)0rto n. 110

(Constituiclo dos H, HI, IV e I
uo art. 6.° e dos arts. 1.0, 12
13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26
27, destacados do projecto a. 93)

(90 legislature)
A comrnjssSo do Redaccäo da

Leis e de parecer que para os ns.
HI, IV e V do art. 6.° e arti-

gos 10, 12. 13, 14, 15, 20, 21, 22,
23, 26 e 27, todos destacados do
projeeto n. 93 - orcalnento do
Estado - so adopte Como final a
seguinte redaccSo:

0 Congress0 Legislatjvo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.° Fica o governo auctorj..rado:
I. A regularne 	 o pagamen

to das subvencdes a stabelecj_
mentos de ensino e de benefjcen..cia.

II. A entrar em accordo corn o
Banco de Credito Real do Minas
Geraes Pare Ihe transferjr 0 ser-
vico cia Caixa Econornica do Es-tack

III. A reorganjz a lmprensa
Official, sern augmento de despesa,podendo elevar as assignatur 5 do"Mines Gernes" a 30 000 para osfunecionarios -

TV. a rover Os contractos dos
Bancos de Crecl jto Real e Hypo-
thecarjo e Agricola do Minas Go-
raes, do mode a que preencham
meihor OS fins para que foram

t. ereados, no tocante aO credito agri-
do cola e territorial.
00	 V. A expedir novos regubamen-
a- Los dos serviços publicos, sern au-

gmento de despesa.
a- 	 VI. A despender dos saldos or-

camentarjos verificados, a impor-
5- tancia ate 4.000:00000 (quatro

mu contos), em em prestirnos as
Camaras Municipaes, de accordo
corn a lei n. 546, de 27 de setem-
bro de 1910.

VII. A abrir, desde jib, o credi-
to de 14:774$950, pare pagarnen-
to do excesso do despesa verifica-
do na verba n. 8-B, do art. 1.0.
§ 1.0, da lei n. 902. de 15 do so-
tembro de 1925.

VIII. A restitujr a Camara Mu-
nicipal de ManhuasSib o saido que
se verificar no acerto de contas
per oceas jãc da rescisão do con-
tracto 'de emprestirno que o Estado
tern corn 0 rnunicipjo

IX. A despendor pelas sakios
verificados no correr do exerciejo
actual ou do futuro ate a impor-
tancia de dois rni l contos do réis
(2.000:000$000) para a constru..
cção de urn leprosario snodelo no
municipio do Araguary.

X. A despender ate a irnportan
cia do 50:000$00o para adquirir o
archjvo musical e a bibliotheca do
fallecjdo senador Francisco Esco..
bar.

xr. A despender annuabni&nt,
nara a construccao do Paiacjo do
Congresso, a irnportancia de. ....-
500:000$060.

Art. 2.° Fica elevado a 230D00
o vencjmento mensal do arnanuen..
se da colonja annexa ao Asylo Co-
Ionia de Barbacena

Art. 3.° Fica exonerado da obrl-
gaçâo de restjtujr aos cofres do
Estado as importancias que reco-
beu a rnaioreth seus venijrnentos
o Sr. Flavio Jardim do Miranda.
amanuense da colonia annexa ao
Asylo Colonia de Barbacena.

Art. 4.° Fica o governo auctor-
zado a abrir os seujntes credjtos

1.°) para pagar ao desembarga.
dor Francisco de Assis Barcellos
Corrêa a gratif jcaçao addicjonalda lei D. 425, de 17 deagosto do
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1906 a partir de 14 de dezen-
bro de 1923 ate 31 de dezembro do
corrente anno - a importancia de
6:805$822;

2.°) na importancia de 1:000$
para pagamento do que de nienos
foi requisitado pela verba n. 8, §
1.0, art. 5.° da lei n. 798, de 25 de
setembro de 1920;

3.') a importancia de 2:000000
para pagamento do que de menos
foi requisitado pela verba n. 9, §
1.0, art. 1., da lei 875. de 25 de
setembro de 1924, e pelo art. 4.°
da lei n. 856, de 25 de setembro de
1926, e dec. n. 6.357. de 22 ae
outubro de 1923;

4.) a Importancia de 1-000$000
para pagamento do que de menos
foi requisitado pelas verbas aber-
tas pelos decs. ii. 6.746, de 17 de
dezembro de 1924, e n. 6.751, de
23 do mesmo mez e anno.

Art. 5.° Pica o governo auctorl-
zado a abrir os seguintes creditos
supplementares, para occorrer as
despesas necessarias a Secretaria
do Interior, ate o fim do corrente
exercicio:

A' verba 10-B 	 Material
N. 1, 1O:00O000.
N. 2, 5:000$000.
A' verba 38:
Eventuacs, 30 :000$000.
Art. 6.° Pica o governo auctori-

sado a despender dos saldos apu-
rados durante o corrente exerel-
cm, em subvençöes aos hospitaes
de caridade, asylos, maternldaclas,
institutos de ensino e associaç5es
de damas de caridade abaixo dis-
criminados e outros estabeleelmen-
tos congeneres a importaneja de
506:000$000:

1 - Hospitacs:
Santa Casa de Beflo Horizon-

te e Maternidad.e annexa; Juiz de
Fóra e Maternidade annexa; Abre
Campo, Aguas Virtuosas (S. Vi-
cente de Paulo), Aléni Parahyba
(S. Salvador), Antonio Dias, Ab-
badia de Pitanguy, Arassuahy
(Hospital de Tuberculosos), Abae-
té, Araxá, Alfenas. Arassuahy,
Araguary, Alto Rio Doce, A yuruo-
ca (S. Vicente de Paulo), Barba-
cena, Brazopolis, Bomfirn, Baepen.

dy, Born Despacho, Born Succes-
so, Bocayuva (S. Vicente de Pau-
lo), Bambuhy, Bello Horizonte (S.
Vicente de Paulo), Bello Horizon-
te (S. Geraldo), Carangola, Cal-
das, Curvello (Hospital Santo An.
tonio), Curvello (Hospital da Im-
maculada Conceicao), Campestre,
Cataguazes, Caeté, Christina, Ca-
bo Verde, Campo Bello, Campa-
nha e pavilhão de tuberculosos an-
nexo; Capellinha, Caratinga, Cam-
pos Geraes, Cassia, Caxambti, Con.
quista, Diamantina (Hospital de
Caridade Santa Isabel), Diaman-
tina (Hospital N. Senhora da Sau-
de), Pores da Boa Esperanca, Di-
vinopolis, Entre Rios, Formiga,
Fortaleza, Grão Mogol, Guarane.
sia, Guaxupé, Guarará, Guanhães,
Indayá, Itarnarandyba, Itapeceri-
ca, Itajubé, Itauna, Itauna (S. Vi-
cente de Paulo, Itabira (Sagrado
Coração de Jesus da Lagôa), Itu.
yutaba, Itinga (Hospital de São
Vicente de Paulo), Itambacury, In..
confidencia (Hospital de S. Vicen-
te de Paulo), Itabira (Hospital de
N. S. das Pores), Jacutinga, Ja
nuaria, Jaguary, Jequitinhonha, La-
vras, Leopoldina, Lima Duarte,
Montes Claros, Montes Claros (S.
Vicente de Paulo), Marianna, Mar
de Hespanha, Minas Novas, Ma-
chado, Mirahy (S. Vicente de Pau-
lo), Monte Santo, Mercês, Matheus
Léme, Malacacheta, Nova Lima,
Oliveira, Ouro Preto, Ouro Fino,
Passos, Path de Minas, Ponte No-
va e Maternidade annexa, Poos de
Caldas, Palmyra, Paraopeba, Peca-
nba, Piumhy, Pouso Alegre, Pas-
sa Q.iatro, Pitanguy, Pequy, Pe-
dra Branca, Paracati.i, Paraguessü,
Paraisopolis, Prados, PerdOes, Pou-
so Alto, Queluz, Rio Espera, Rio
Preto, Rio Preto (Hospital do São
Vicente do Paulo), Rio Branco,
Rio Novo, Sabará, São Domingos
do Prata, Santa Luzia do Rio das
VeIhas, São ,Toão Nepomuceno, S.
João d'El-Rei e Maternidade an-
nexa, S. João d'El-Rei (Sóciedade
de S. Vicente de Pailo do Rosa-
rio), Serro, Sete Lagoas,. Gon-
calo, do Sapucahy, São Sebastião
do Paraiso, Santa Rita de Jacu-
tinga (Municipio do Rio Preto),
Santa Rita do Sapucahy, Santa

Quiteria, Sacramento, São Fran-
cisco, São •Caetano do Chopoto,
S. João do Matipóo, S. João Evan-
gelista, Silvestre Forras, Silviano-
polis, Tres Coraç6es. Turvo, Theo.
philo Ottoni, Taquarassã, Ubá,
Uberaba, TJberabinha, Vicosa, Var-
ginha.

2 - Asylos:
Asylo Affonso Penna, cia Capi.

tal; Asybo S. Luiz, de Caste; Asyle
de Dianiaiitina. Asylo de Itamba-
cury, Asylo do Macahubas, Asyjo
do Born Pastor, do Bello Horizon-
te: Asybo de São Vicente e Paulo,
de Aguas Virtuosas; Asylo do In-
validos, de Carangola, Asylo San-
to Antonio, de Diamantiiia; Asylo
S. Vicente de Paulo, de Estrella
do Sul; Asylo de Mondigos, de Juiz
de Fora; Asylo João Emilio, de
Juiz de Fóra; Asylo S. Joaquirn
de Conceicão do Serro; Asylo da
Velhice Desaniparada, de Ponte
Nova; Asylo Maria Theresa, de S.
João d'El-Rei; Asylo de S. Fran-
cisco de Assis, de S. João d'El-Rei,
Asylo Santo Antonio, de Uberaba;
Asylo S. José, de Alfenas; Asylo
de Invalidos, de Oliveira; Asylo de
Mendigos, de Formiga; Asylo Do-
na Anna Carneiro, de Além Para-
hyba; Asylo Santa Isabel, de Ita-
jubá; Asylo S .Vicente de Paulo,
de Itanhandil; Asylo de N. S. da
Conceição, do Serro; Asylo de Or-
phãos Desamparados da Emmacula-
cia Conceicão, de Jaboticatubas;
Asylo S. Vicente de Paulo, de Ube-
raba; Asylo N. S. do Perpetuo
Soccorro, de Santa Barbara; Asy-
lo S. Vicente do Paulo, de Alfe-
nas; Asylo S. Vicente de Paulo,
de Mar do Hespanha; Asylo de
Invalidos, "D. Maria Adelaide",
de Brazopolis; Asyló da Socieda-
de de S. Vicente do Paulo, de
Guaxupé; Asylo da Sociedade do
São Vicente de Paulo, de Ubera-
binha Asylo cia Socirdade do
S. Vicente de Paulo, de Sacra-
mento;

3 - Orphanatos:
Orphanato de Barbacena; Or-

phanato do Carmo do Rio Claro;
Orphanato de Campanha, Orpha-
nato de Marianna, Orphanato

Santo Antonio, de Ouro Preto;
Orphanato Santa Isabel, de Ou-
ro Preto; Orphanato Sant'Anna,
de Passa Quatro; Orphanato N.
S. de Nazareth, de Queluz; Or-
phanato N. S. da Conceicão, do
Serro; Orphanato Santo Antonio,
de Curvello; Orphanato N. S. de
Lourdes, de Pouso Alegre; Orpha-
nato S. Miguel, de Marianna, Or-
phanato N. S. das Dores, de S.
Dorningos do Prata; Orphanato
Santo Eduardo, de tJboraba, Or-
phanato Santo Antonio, de Bello
Horizonte; Orphanato N. S. das
Pores, de Itabira; Orphanato D.
Silverio, de Cataguazes.

4 - Diversos:
Sanatorio de Tubercubosos, do

Januaria; Recoihimento de Tuber-
culosos, do Theophilo Ottoni; As-
sociacão Protectora da Infancia, de
Diamantina; Instituto Pasteur, de
Juiz de Fóra; Lyceu de Artes e Of-
ficios, de Dianiantina; Lyceu de
Artes e Officios, de S. João d'Ei-
Rei; Dispensario "Eduardo do Me-
nezes". de Juiz de Fóra; Instituto
de Protecção e Assistencia a Iiiian-
cia, de Juiz de Fóra; Associação
das Damas de Caridade, do Pocos
de Caldas; Associacão Beneficente
dos Irmãos Artistas, de Juiz de
Fóra; Collegio N. S. Auxiliadora,
de Cachoeira do Campo.

Escolas profissionaes: "Delfim
Moreira", de Pouso Alegre; do "Ar-
tes e Officios", de Silvestre For-
raz; "Profissional Feminina", da
Capital.

Instituto do Pomicultura, dc Sil-
vestre Ferraz; Lyceu de Artes e
Officios, de Ouro Preto;

Gymnasios: "P. Silverio", de
Sete Lagoas; "Carangolense", de
Carangola; "'Collegio de S. José",
de Arassuahy.

Paragrapho unico. As subven-
c5es constantes deste artigo serão
distribuidas proporcionairnente ao
numero de leitos occupados por in-
digentes, asylados, alumnos desva.
lidos o pessoas pobres soccorridas.

Art. 7. 0 Revogam-so as dispo-
sicSes em contrario.

Sala das comniiss5es, 18 de se-
tembro de 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Adelio Maciel.



Parecer e redacão final do proje-
cto ii. 117

(Constituido dos arts. 6, 7, S e
11, destacados do projecto n.
93)

Parecer € rccZacçdo final do pro-
jeeg o it. 119

(Constituido dos artigos 16, 17,
18, 19 e 24, destacados do pro-
jecto n. 93)
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(9.'legislatura)

A eommissâo de Redaccao dat
Lois, offerece Como final ao proje-
eto n. 93 - Oramento - já ap-
provado em 3•0 discussão, para as
materias destacadas do mesmo pro-
jecto, artigos 6.°, 70, 8.° e 11.0, a
seguinte redaccão:

0 Congresso Logislativo do Es-
tado do Minas Geraes docreta:

Art. 1.0 Fica augmentado de vin'
to e cinco por canto o im posto so-
bra casas de bebidas alcoolicas.

Art. 2.° Fica creado o imposto
annual sobre casas do armas dell
logo e muniçSes, e sobre as de arti-
gos para jogo, que nSo sojarn Ide
cultura physica, de accordo corn a
tabella seguinte:

Armas e municSes, por
atacado . . . . . . 	 1:000$000

Armas e municdes, a
varejo . . . . . . . . 	 600$000

MunicSes, a varejo. 	 300$000
Artigos para jogo, por

atacado . . . . . . 	 300$000
Artigos para jogo a va

rejo . . . . . . . . . 	 100$000
Paragrapho unico. 0 imposto se-

rá arrecadado antes do qualquer
acto de commercio, sobre os artigos
supra alludidos, sob pena do multa
de 50 OJO

Art. 3.° Ficam sujeites ao im-
posto de diversdes es bilhetes de
entradas pàra jegos de "foot-ball",

• touradas, rinhas de gallo, corridas
dc cavallos e outros jegos esper-
tives.

Art. 4.° Flea revogado e art.
5•0 da lei n. 841, de 5 de outubro
do 1922.

Art. 5.° Revogam-se as • dispo-
sicSes em contrario.

Sala dat cemmissSet, 18 de so-
tembro de 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Aclelio Magid.

(90 legislatura)
A comrnissão de Rodaccão dat

Leis, é do parecer quo, para es ar-
tigos 16, 17, 18, 19 e 24, destacados
do projecto n. 93 - Orcamento
so adopte, come final, a soguinte
redaccSo:

0 Congresso Legislative do Es-
tado do Minas Goraes decrota:.

Art. 1.0 Fica o governo aucto-
rizado a mandar construir urn ra-
mal ferreo que, partindo da esta-
cão do Harmonia, na Redo Sul Mi-
neira, paste por Carmo do Rio CIa-
ro, e vá ao ponto mais cenveniento
do traçado do Passos a Formiga ou
do Passes a Garcas, podendo, para
isso, abrir e necessarie credito.

Art. 2.° Fica o geverno auctori-
zado a mandar construir uma ii-
nha forrea de bitola do urn metro
entre trilhos que, partindo da ci-
dade do Forrniga, e passando por
Capetinga, Va encontrar-se na R5-.
do Sul Mineira. on cidado de Pas-
tes. podendo despender, para isso,
ate a importancia do 5.000:000$,
abrir os creditos precisos e fazer as
operacScs do credito qioe forem no-
cessarias.

Art. 3.° Fica o Prosidente do Es-
tado auctorizado a conceder a Com-
panhia Estrada do Ferro S. Gon-
calo do Sapucahy urn ernprostirno
destinado a conclusão das obras que
tern em construccão, modiante ga-
rantia hypothecaria do todos os
seus bens, ate a importancia do
1.000:000$000 (mil contes do réis),
podendo estipular os juros e prazos
para resgato, o abrir dosde já, pa.
ra otto fim, o necessario credito.

Art. 4.° Fica o governo aucto-
rizade:

1.°) a conceder a Empresa Nave-
gação do Rio Sapucahy, moratoria,
oem juros, pelo prazo de quatre an-
net, para pagamonto da divida
da mesma ao Thesouro do Estado,
conforme ficara apurado ate 30 do
junho proximo passado, sondo o
dito dbito page por prestaçSes

semestraes do 12 112 0 1 0 nos mezes
do janeiro e juriho do cada anne;

2.°) a adquirir logo quo soja
jnaugurada a Iigação ferroviaria
sul-oéste do Minas, eu antes, si
juigar convenient--, as instal]a-

çoes da referida Empresa, em Fa-
ma e todo o sou material fluctuan-
te, para annexar o service fluvial
A mencionada ligacão ferroviaria.

3.°) a conceder a referida Em-
presa, per conta dos saldos apura-
dot no presento ou future exercicio,
uma subvencao annual do 18:000l
(dezoito contos do rdis), paga em
prestacdes sernostraes, corn obriga-
cãe de manter •duas viagons rodon-
dat per somana.

Art. 5.° Si e geverno censtrdir
urna estrac)t do rodagem destinada
ao transito do auteieveis, ligando
e municipie de Carangola ao do
Ponte Nova, flea auctorizado a en-
campar, de accordo corn o decreto
6.446, de 2 dc janeire do 1924, e
trecho já construido, ate o distri-
cto do Divine, pela Cornpanhia Au-
to-Viação Carangelense, abrinde,
para isso, 0 necossario credito.

Art. 6.° Rovegam-se as disposi--
ç5es em contrario.

Sala dat commissCes, 18 do se-1
tembro de 1926. - Ignacio Murta.
- Adeiio Macid.

Parecer € redaccdo final do pro-
jecto a. 119

(Constituido do art. 25, destacad:;
do prejecto n. (93)

(9.' iogis'iatura)
A comlnissão do Redacção dos

L2is, a que foi presento o projecto
n. 93 - Orcamento - é do pare-
cer quo para o art. 25, destacado
do mesmo projecto, so adepte a se.-
guinte redacçao final:

0 Cengresso Legislative do Esta-
do de Minas Goraes decrota:

Art. 1.° Fica o governo auctori-
zado a amparar as industrias do
Estado quo, a sou juize, moreçani
apoie official, prestando garantia
subsidiaria at eperaçdes do credi
to do que necessitem, podendo, para
isso, entrar em accordo corn es Os-
tabelecimentes bancaries quo pre-
ferr.

Art. 2.° Revogani-se as dispesi-
coos em contrarie.

Sala dat commissOes, 18 de Se-
tembre do 1926. - Ignacio Mur-
ta. -- Adelio Macid.

Sujmettidos a diseussão, suedes-.
sivamente, são as redaccees appro-
vadas, sendo a de n. 108, remettida
a sancção, e as demais ae Sonade.

Urgencia,
o sr. Lauro de Almeida, ebtendo

urgencia, apresenta, pola cemmis-
são do Camaras Municipaes, e pede
inclusão na erdem do din soguinte,
tern prejuizo da ,irnprossão, e quo C
approvado, do soguinte:

Parecer para 2.' discussao do pro-
jecto n. 111

(90 logislatura)
A cornrnissão do Carnamat Muni-

clipaes, a quo foi presehto e preje-
cto n. 111, ja approvado em 2.°
discussão, é de parecer que o mes-
me soja offerocido para i.', e ap-
provado.

Sala dat commissdes, 18 do so-
ternbre do 1926. - Lauro de Al-
meida, relator - Duque de Mosqui-
to. - A imprimir-se, para ordem
dos trabaihos.

o sr. Jodo Beraldo, obtende,
eguabmente, urgencia, apresonta,
pela comrnissão de Legislação e pe-
de a inclusão no ordern do dia da
proxima sessão dos seguintes:

Parecer € redaccdo para 3.' dis.-
cussde sober o projecto n. 14,
do ,Senado

(9.' logislatura)
A comrnissão do Legsilaçãe e

Justica é do parecer quo soja sub-
mettido a 3.' discustãe o prejocto
n. 14, do Senado, já approvado em
2.0, e •emenda ae mesmo apresenta-
da, sende a seguinte a sua reda-
cção, do accordo corn o vencido:

0 Congresso Legislative do Es.
tado de Minas Geraet, decrota:

Art. 1.° Na apuração da eleiçao
do vereadores e juizes do pat pars
o quatriennie de 1927 a 1930, re-
cenhecimento de pederes dos niern-
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bros das novas Camaras Munici-
paes, e nas demais formalidades
decorrentes, será observado o que
está estabelecido na legislação vi-
gente.

Art. 2.° As mesas eleitoraes quo
tern de servir no quatriennio do
1927 a 1930, serão eleitas no dia
24 de junho de 1927, observando-se
o processo e formalidades em vigor.

Art. 3.° As eleicoes para sena
dores e deputados ao Congresso
do Estado, vereadores municipaes
e juizes de paz dos districtos, quo
se realizarem ate o dia 24 de ju-
nho de 1927, serão processadas pe-
rante as actuaes mesas eleitoracs.

Art. 4.° As Camaras Municipaes
do Estado poderão votar o orca-
mento •da receita e despesa para o
exercicio de 1927, ate a segunda
quinzena do moz de novembro, in-
clusive, em reunião ordinaria ou
extraordinaria, suspendendo-se, nes-
ta parte a restricção estabelecida
pelo art. 1.0 da lei n. 763, d 1.0
de setembro de 1920.

Art. 5.° As incompatibilidades
do art. 16, da lei n. 2, do 14 de
setembro de 1891, são extensivas
áquelies que tiverern contracto em
vigor ou fizerem parte de sociedade
oi firma que tenha contracto em
vigor corn a Camara Municipal.

§ 1.° A incompatibilidade de que
trata este artigo nAo comprehendé
os possuidores de accöes de socie-
dades anonymas, que não exercarn
cargos na directoria, nem os mem-
bros de sociedades recreativas, ii-
terarias e de insrucção e benefi-
cencla.

§ 2.° Os vereadores que forem
parentes consanguineos ou affins,
ate a terceiro grau, de pessoas quo
tenham contracto em vigor ou fa-
cam parte de sociedade ou firma
que tenha contracto em vigor corn
a Camara Municipal, não poderão
tomar parte na votação do materia
que interesse áquolles contractos,
firmas ou sociedades.

Art. 6.° Fica revogado a artigo
26, da lei n. 837, do 26 de setem.
bro de 1922.

Art. 7.° No periodo do proroga-
cão a que Se refere o § 2.°, do arti-
go 14, da lei n. 915, de 10 de agos-
to de 1926, terá exercido o juiz

de paz que estiver servindo no ul-
timo anno do quadriennio.

Art. 8.° 0 supplente do dole-
gado de policia quo estiver em
exercicio do cargo, em falta ou im-
pedimento do effectivo, terã direi-
to a metade dos vencimentos quo
este perceoer.

Paragrapho unico. Quando, na
séde da comarca ou Prof eitura
Municipal, estiver em exercicio
delegado auxiliar ou especial, na•-
da perceberá o supplente.

Art. 9•0 Ficam revogados as
arts. 3 o 12, da lei n. 892, do 9
do setenibro de 1925 - egualinen-
to os artigos 5., da lei n. 726, de
30 de setombro de 1918; 348 e 349,
do decreto n. 6.655, do 19 ide
agosto de 1924, e 136, do decroto
n .7.101, de SO do janeiro de
1926.

Art. 10. A clasificacão dos
julzes de direito obedocerá, desde
já, o para todos os effeitos, a das
comarcas em que tern exerciclo,
revogado o disposto no artigo 302,
da lei n. 912, de 23 de setembro
do 1925.

Art. 11. Nas comarcas em que
for sendo provido o tercelro carto
rio de escrivão do judicial e notas,
nos termos do art. 8.°, n. 8, da
lei n. 912, de 23 de setembro do
1925, poderá o governo designar
o respectivo serventuario para of-
ficial do protestos do letras, no-
tas promissorlas, duplicatas e ou-
tros titulos de dividas

Paragrapho unico. Fica creado
na comarca de ,Juiz de Fóra o
officio privativo de protesto de
letras, notas prornissorias, dupli-
catas e outros titulos de dividas.

Art. 12. 0 Poder Exocutivo p0-
derá ampliar a qualquer comarca
on municiplo a jurisdiccão dos de-
logados de policia, sompre que o
exigir a ordem publica, ou conve-
niencia do servico, percebendo,
nesto caso o delegado masi 50 %
dos vencimentos quo competirom
ao delegaclo substituido.

Art. 13. Na comarca de Juiz
de Fóra será mantido o officio
privativo de orphãos e ausentes e
r'enovado o seu provimonto quan-
do vago pela ronuncia, desisten-

eta ou fallecimento do respectivo
servefltuario.

Paragrapho unico. 0 governo,
si julgar conveniente, poderá des.
dobrar em dois o referido officio.

Art. 14. No inventario, quan.
do as partes, inclusive as repre.
sentantes dos incapazes e da Fa-
zenda Estadual, so conformarern
expressarnente, par terrnos, nos au-
tos, corn a sontença que julga a Ii-
quidacão, não é necessario o de-
curso do decendio de quo trata o ar-
tigo 997, do Codigo do Processo Ci-
vil.

Art. 15. A "Revista do Ensino"
passará a ser publicada nos ter
urns dos arts. 479 .e 486 do Regula-
mento do Ensino Primario, appro-
vado pelo dec. n. 6.655, de 19 do
agosto de 1924.

Art. 16. Estalel entrará em vi-
gor na data de sua publicacão.

Art. 17. Revogam-se as disposi-
c6es em contrario.

Sala das commissOes, 18 do se-
tembro de 1926: - João Boraldo.
- Duque do Mesquita. Odilon
Braga.
Emendcs apresentctda e approvada,

em 2.' discussdo ao projecto n.
14, do Senctdo.

Emenda a. 1:
Onde convier:
Artigo .. Fica. extonsivo ao cur-

so commercial annexo ao Gymnasio
Carangolense, de Carangola, a au-
ctorizacão constante do artigo 10,
da lei n. 752, de 27 de setembro do
1919

Sala das commssöes, 18 de se-
ternbro de 1926. - Duque de Mes-
quita.

Projecto it. 115
(9•1 legislatura)

Constituido dos arts. 13 e 15,
destacados do projecto n. 14, do
Senado, de accordo corn a delibe-
ração da Camara.

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art: 1.0 Flea derogada a dispo-
sicão do art. 190, da lei a. 830,
de 7 de setembro de 1922, e o res-
pectivo paragrapho unico.

Art. 2.0 A rubrica dos livro
que compete aos juizes de direito
pela disposição do art. 262, n. 54,
da lei 912, de 23 de setembro de
1925, poderá ser feita polo escrivão
do civel, quo a mesmo juiz designar
o a quem delegar essa funccão nos
termos de abertura lavrados nos
rospectivos llvros.

Art. 3.° Revogam-se as dispo-
sicOes em contrarlo.

Sala das comrnissöes, 18 de se-
tembro de 1926. A imprimir.
so para ordem dos traballios.

Discussdo do emendo do Senado
Do accordo corn o deliberado pe-

in Camara é lida e pasta em dis-
cussão e sern debate approvada a
seguinte:

Emenda off erecfda e cpprovadcs
polo Senado ao pro jecto it. 97,
dct Camara
Addite-se depois do art. 2.0:
Art... Os referidos prudlos re-

verterão para o Estado quando
não sejam aproveitados para o fim
da doacdo

Paco do Sonado do kstado tie
Minas Geraes, em Bello Horizon-
te, aos 18 de setembro de 1926. -.
O Presidente, Diogo de Vascon-.
cellos. - 0 1 .° Secretario, Gabriel
Santos. - 0 2.' Secretario, Mo-
reira da Rocha. - A' eoinmissAo
do Rodacço.

Nada mais havendo que tratar,
o sr. Presidente di para o dia 20,
a seguinte:

ORDEM DO DIA
Prime ira, parve

Ate 1 hora da tarde:
Leitura e approvacão da acta.
Expediente.
Ate as 2 horns da tarcfe:
Apresentacâo do pareceres do

eommissSes.
Apresentaçao de projectos, re-

querimentos, indicaoes, interpella-.
çOes e moçöes.

Discussão de requerirnentos, Tn-.dieaçöes, interpeilacoes e mocSes
Approvacâo de redaecoes f inaes.
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At as 4 horas da tarde;
2." discuss90 do projecto n.

prorogando o prazo para a
tuição do imposto cobrao sobre o
gado que tiver sahido do Estauo
para ser engordaclo em outro.

2." discusso do prc,jecto Ti. 111,
approvando a accordo celebrado
entre as Camaras Municipaes de
Pedro Leop oldo e Contagem, rela-
tivamente aos limites dos respe-
etivos municipios.

3. discussäo do pVOJCctO Ti. 14,
do Senado, alterando a 1egislaçao
eleitoraL

Discunsão do projecto t. 194,
opinando pela rejeicäo cia indica-
çuio

Discussdo do parecer a. 1, so-
licitando informaçöes ao governo
sobre uma peticdo do 1.0 sargent.
Caetano Miguel 'fotaro,

Discussão do projecto n. 107, so-
licitando informnöes ao governo
sobre urn requerimento do Leoni-
das Antonio Rosa.

Levanta-se a sessão.

33." SE-SSAO ORDINARIA, AOS
20 DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do sr. Enéas Camera
SUMMARlO - 1." parte. - Cha-

mada. - Acta. - Expediente.
Offi'cios. D-eclaraçao. Men-sn-
gem. - Apres-entaçao de pare-
cores de commissöes. - Apre-
sentacão de projectos e mocöes.
Discurso do sr. Adoipho Vian-
na. - Di-scus.são de r-equerimen-
tos. - Redaccöes Fin-a-es. - 2."
parte. - 2." discussão do proje-
cto n. 95. - 2." do dc a. 111.
- 3." do do n. 14, do Senado. -
Discussão do parecer n. 194.
Discurso do or. Alonso Marques.
- Discussã-o dos pareceres -no.
196 -e 197. - Ordem do dia.
Ao rn-the dia, feita a chamada,

achain-se presentes Os srs. Enéns
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Claiudemiro Ferreira, Co-
mes Freire, Miguel Baptista, Cor-
dovil Pinto Coelho, Pedro Laborne,
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Bernardino Vieira, Enrico Dutrd,
Lauro de Almeida, Ribeiro da Luz,
Paulo Menicuoci, João Beraldo,
Fiavio dos Sarntos, Mello Franco,
Martins Prates, Francisco Lessa,
Duque de Mesquita, Olyntho Mar-
tins, Gomes Pereira, .Ajdolpho Vi-
anna, Viviano Caldas, Pedro Du
tra, Odilon Braga, Ignacio Murta,
Agenor Alves, Edelberto Lellis,
Alonso Marques, Agenor Canedo,
João Henrique, Elpidio Cannabra-
Va, Aristides Coimbra e Euzebio
de Britto.

Abre.-se a sessão.
Lida a acta da antec-edente, é a

mesma ap:provada oem debate.
0 or. 1 .0 secretario apresenta o

seguinte
EXPEDIENTE

Officios
Do sr. 1.0 secretario do Senado

communicando ter subido a san-
ccdo, sob as. 472, 473, 474 e 475,
Os pro. -ectos iniclados nesta Cama.
ra, sob ns. 91, 99 101 e 107.

A Camara fica sciente

Deciccracdo
O or. 'Agenor Canedo deciara

que, si estivesse presente a sessão
em que se voteu a moção de solida,
riedade ao presid-ente Antonio Car-
ies, teria dado o seu voto-a favor.

Mensa gem
O or. Rib eiro dci. Luz, pela corn.

missão de Orçamento, apresenta a
Mesa par ser encarninhada ao Se-
undo it mensagem em que o sr.
Presidente do Estado pede verba
para paganrento de addicionaes a
d. Maria Barbosa de Magalhães,
prof-essoma do grupo de Itabira, e
node a nomeacão de 2 membros in-
terinos para aquella coinmisSão,
sendo nom-eados os srs. Alonso
Marques -e Pedro Dutra.

Apresentacão de pareceres das cont
missöes

O sr. ignacio Murta, pela co:n-
missäo do Redacção apresenta o
pede sej am discutidos na presen-
te sessão, dispensadas as formali-
dades rogirnentaes, os seguintes:

rectaccdo final do pro-
jecto n. 97

(i." legislature)
A commssã, dc Rodacçao das

Lois, é do parecor quo 0 •project-o
n. 97 seja approvado, corn uma
emeida do Senado, n-cc-eita pela
Camara, corn a seguinte redacçto:

0 Congress, Legislativo do Es-
tado do Minas Ger-aes deer-eta:

Art. 1 . 0 Fica doado a Associa-
ção do S. Vicente -do Paulo, do
Monte Alegre, aIim de -s-cr nelle
installado urn asylo, o edificlo ye-
Iho da cadeia publica daqu-ella ci-
dade, pertencente no Esta-do.

Art. 2.0 Fica egualmente dead.
a rnunicjpaljdade do Guarihães o
antigo predio onde funccionava o
grupo es-colar, na rua -do Areão,
do propriedad-e do Estado, corn 0
terremo quo o c-erca, para nelle ocr
installaclo c Mercado Municipal.

Art. 3. Os refe-ridos predios re-
verterdo para o Estado quanlo
ado -sejam aproveitados par os
fins doe doaçdo.

Art. 4.° Revogarn-se as disposi--
c6es em contmarj,.

Sala das cornrnissöes, 20 do se-
tombro de 1926. - Ignacio Mar-
ta. -- Ad-eli. Macid.

Parecer e redacçdo final do pro-
jecto n. 104

(9." legislatura)
A cornmjssã. de Redaccdo do

Leis, a que foi presente o projecto
n. 104, já approvado em 3•0 dis-
cussdo, apresenta corno final a
Inesma redacçdo corn quo transitou
no ultimo turn. regimental. 	 -

Sala das cornrnissöes, 20 de so-
tombro de 1926. - Ignacio Mur-
ta.

Sobre a Mesa para occasido
Opportuna.
A presentaçjjo do pareceres do corn-

1nisses
0 sr. Lanro do Almeida, poke

comrnjssd, do Camaras Munii -
paes apresenta e pede dispense de
formalidades regimentees par quo
figurem na ordern do dia do ama-

a. c.-49

nba, scm prejuz, da irnpress.o,
o seguinte:

Pareccr para 3.' discussdü sob-re
o project. n. 98
(9." legislatura)

A commjssã, de Carnaras Muni-
cipaes, a que foi prosente o proje-
ct, n. 98, jft approyado em 2.",
discussão, corn ama emenda, é de
parecer que seja offerecid, a 3.'
e approvado, corn a seguinte me-
dacçdo:

Art. 1.0 0 district. do Onca, do
municipi. de Pequy, e o de Ama-
zonita, do municipio de Manhuas-
su', passard, a denominar_se, mes-
pectivarnente, Jaguaruna e Santa
Helena.

Art. 2.° Revogarnse as disposi-
coos  em contrarjo.

Sala des cornmissOes, 20 de Se-
tembro de 1926. - Lauro do Al-
meida, relator. - Virgiiio A. do
Mcii. Franc..

Paracer para 2.0 discassdo sobrc
0 pro jecto n. 110
(9 . legislatura)

A conernjssd, de Camaras Mu-
fliCipaes, a quo foi presento , pro-
ject, n. 110, i d approvado em 1.
discussdo, é do parocem que seja
offerecid, a 2.0 e approvado.

Sale des cornmissOes, 16 de so-
tenebro do 1926. - Later, do Al-
meida, relator. - V. A. de Mello
Franc,.

Project, a quo so refere 0 pare-cer supra:
0 Congress. Legislatjv, do Es-

tad, de Minas Geraes, decreta:
Art. 1.0 Fica appr,vad, o ac-

cordo quo as Cameras Municipees
do Ibjá e Luz celebrararn entre ci
relatjvamcnte as linhas diviswjeos
dos respoctjv,s municipios.

Art. 2.° Revogarn-se as disposi.
çOes em contrarj,.
Parecor para 3 0 discusjo _c;

 n. 97
(3." legislature)

A coullylEsao do OrVamento -oConiac, a (jOO fui presc'r0te a
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iecto n. 97, já approvado em 2.
discussão corn uma emenda, é de
parecer que seja o mesmo submet-
tido a 3. 1 e approvado corn a se-
guinte redaccão:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. 1.0 Pica doado a Associa-
çãø de S. Vicente de Paulo, de
Monte Alegre, afim de ser nelle in-
staildo urn asylo, o edificio veiho
da Cadeia Publica daquella cidade,
pertencente ao Estado.

Art. 2. 0 Fica egualmente doa-
do a Municipalidade de Guanhães
o antigo predio onde funccionava o
grupo escolar, na rua do Area-o,
de propriedade do Estado, corn o
terreno que o cerca, para nelle
ser installado u Mercado Munici-
pal.

Art. 3. 0 Revogam-se as dispo-
sicöes em contrario.

Sala das commissöes, 20 de Se-
tembro de 1926. - Ledo de Faria.
- João Henrique. -. Mario Mat-
tos. Ribeiro da •Luz.

Para ordem dos trabaihos.
0 sr. Ribeiro cia Luz, pela de

Orcamento e Contas apresenta,
devendo ser destacado o artigo 3.°
que deverá voltar ao seio da corn-
missão, corn o n. 122 e pede, sendo
approvado, que seja dado para or-
slern do dia de arnanhã, o seguin-
te:
Parecer e 'redaccdo para 3. dis

cussdo sobre o projecto n. 106
(9.0 legislatura)

A commissão de Orçamento' e
Contas, tendo presente o projecto
n. 106, já approvado em 2.' dis-
cussão corn a emenda ao mesrno
apresentada, e de parecer que seja
submettido a 3., e approvado, de
accordo corn a seguinte redacção:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. 1. 1 Fica o governo aucto-
rizado a proseguir na construccão
já iniciada de urn caes, nas duas
margens do rio Parahybuna, na ci-

• dade de Juiz de Fóra.
Art. 2.° Nesse serviço e comple-

rnentares ate sua conclusão, des-
.penderá annualmente a quantia

Le duzentos contos de réis, consi-
nando verba no orçarnento; e
uando não, ficando auctorizado a
brir os creditos necessarios.
Art. 3.° Revogam-se as dispo-

icöes em contrario.
Sala das commissöes, 20 de se-

;embro de 1926. - Ribeiro da
iuz. - Alonso Marques. - Pc-
Iro Dutra.

Para ordem do dia seguinte.

Projecto n. 122
(Constituido do art. 3.°, destaca-

do do projecto n. 106)

(9.' legislatura)
o Congresso Legislativo do Es-

ado de Minas Geraes decreta:
Art. 1.0 Fica o governo aucto-

rizado a auxiliar a Camara Mu-
nicipal do Arnssuahy corn a im-
portancia de (100:000$000), para
execucão das obras de defesa da
cidade contra as inundacöes.

Art. 2.° Revogam-se as dispo-
sicöes em cOntrario.

Sala das commissöes, 20 de se-
ternbro de 1926. - Ribeiro da
Luz. - Alonso Marques. - Pe-
dro Dutra.

Volta a commissão de Orcamen-
to.
Apresentacão do pro jectos, indica-

çóes e mocöes
o Sr. Mello Franco, pela corn-

missão de Camaras Municipaes,
apresenta Os seguintes:

Pro jecto n. 120

(9. 1 legislatura)
A cornmissão de Camaras Mu-

nicipaes, tendo em vista o accor-
do celebrado entre os municipios
de Passos e Jacuhy, para a fixa-
ção dos limites de seus territorios,
é de parecer que se adopte o se-
guinte projecto:

o Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. 1.0 Fica approvado o ac-
cordo celebrado entre as Carnaras
Municipaes de Passos e Jacuhy,
para a fixacao dos limites de seus
respectivos territorios.

Art. 2.0 Revogamse as disposj,
çöes em contrario.

Sala das commissöes, 20 de se
tembro de 1926. - V. A. de Mel.
lo Franco, relator. Lauro &
Almeida. - Agenor Canedo.

Pro jecto n. 121
(9.0 legislatura)

A cornniissão de Camaras Mu.
nicipaes, inteirada do accordo Ce-
lebrado entre as municjpaljdadeo
de "Rio Paranahyba" e "Carmo
do Parahybuna ", corn relacao a ii-
mites de seus territories, é de pa.
recer que se adopte o Seguinte pro.
jecto:

0 Congresso Legisl4tivo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica approvado D ac-
ordo celebrado entre as Carnaras
funicipaes de "Rio Paranahyba"

e "Carmo do Paranahyba", relatj--
varnente aos limites entre Os res-
pectivos rnunicipjos,

Art. 2.° Revogamse as dispo-
sicôes em contrarjo.

Sala das commissöes, 20 de Se-
tembro de 1926. —V. A. de Mel-
lo Franco, relator. - Lauro do
Almeida. - Agenor Canedo.

A imprimjr-se.

0 SR. ADOLPHO VIANNA:
(movimento do attencdo) - Sr.
Presidente, pedi a palavra para
ter a honra do submetter a consi-
deração deste ramo do Legislati.
vo Mineiro a seguinte moção: (lê)

"0 povo do Estado de Minas Ge-
raes, par seus legitimos represeri,
tantes na Camara dos Deputados,
numa comrnunhão sincera de pen-
samento, num sentimento unanime
do profunda adrniraçao pelo major
vulto que jarnais passou pela Re-
publica, norteando-Ihe a directriz
na conquista dos sublimados prin-
cipios democraticos e republica-
nos, vem lembrar a este departa-
mento do alto poder legislativo, o
cumprimente de urn dover civico,
qual seja o de se approvar esta nb-
cão de apoio e solidariedade ao
egreglo brasileiro dr. Arthur da
Silva Bernardes. 0 grande esta-
dista, ao mesmo tempo forte e des-
esneroso na repressão da anarchia

que se infiltrou • ameaçadora no
nosso meio social, ao mesrno tempo
,ereno e justiceiro no desernpenho
cia sua elevada missão de gestor
dos negocios publicos, mais que
nenhum outro merece o conforto
moral da solidarjedade dos seus
coestaduanos.

Sala das sessöes da Camara dos
Deputados, em Bello Horizonte,
aos 21 do setembro de 1926."

Sr. Presidente. Deixar esqueci-
dos sobre as ruinas os odios que a
tetrica jornada creára entre 0 ho-
mem; fixar normas de relativa to-
ierancia sob principios mais equa-
litarjos e menos exciusivistas, pro-
clamar a egualdade de soberaniag,
superpondo a justiça a força nos
litigios internacionaes preparar,
emfim, largos dias de tranquilljda..
do a existencja colleetiva dos po-
vos sahidos do atrozes e cruentas
pelejas, cis, sr. Presidonte, o pen-
samento generoso quo determinou
a creacäo da Liga das Naç6es.

Certamente, não faltaram diplo-
matas exegetas, politicos e escri-
ptores, nobres patriotas e grandes
conductores do homens na pesqul-
sa insatjsfeita do urna formula mi-
raculosa e dostitujda de espirito do
conqulsta, capaz de congraçar to-
dos os elemer1tos que o dissidio ha-
via separado no mosmo continente.
Quiz, entretanto, sr. Presidente, as-
signalar a fatalidade lameritavel
illogismo ontro os osforços tendon-
tos as reconciljacôes collectivas e
os Interesses do classes, e, assim,
emquanto so dictavam normas As
soberanias, através dos ajustes.
tratados e ententes, cram as re-
spoctivas nacöes, signatarjas des.
tos pactos, surprehendidas sob a
flagello das convulsöes intestinas.

Dest'arte, sr. Presidente, o pru-
rido de reformas que preside as
agitaç• es das diversas classes so-
ciaes no Veiho Mundo constitue,
poia sua generaliclado, urn pheno.
mono alarmante 0 quo, por corto.nao poderia doixar do improssj..
ar vivamente a fina porcopcao do

sociologo conternpovaneo Esca-
pam, conitudo, aos onsinamentos da
sociologja o as leis do *politica po.
sitiva a anarchja de espiritos clue



15reetabe1eceU as desorganizaç6es
sociaes, assim como a debacle dos
veihos thronos que os seculos ha-
viarn consolidado no continente
eurOpeu.

Facto é, porérn, sr. presidente,
quo todos os povos, sobreviven
too a segunda decada do .seculo
XX, não puderam so forrar ao con-
tdgio das ideias dissolventes, cr1-
ginarias do Imperio Moscovita e
generalizadas ate as zoras littoi:a-
neas do Maditerranso. Aquelias na-
cdes mesmas, quo, directamene,
não participaram da quatri-
ennal iucta cie exterrninio, não se
puderarn livrar ao pesadello que
as tortu]'as o flegicia, através dos
indebeliaveie crises quo Se succe-
dern e acc•entu.am na ordem econo-
'nica, social e politica, coino pro-
drornos do grandes e inevitaveis
revoluc&es.

Desde o genio demagogico do Le-
nine, corn a sua tragica repubilca
dos soviets, ate o espirito auctori-
.tario de Benito Mussolini, cujo ar-
bitrio ultrapassa as fronteiras da
prpcia Patria, o mundo se exta-
sia na cont.empiacão dos desvarios
dessas grandes massas hurnanas
quo a •hietoria apontára como p0-
vos organizados, manipuladores us
actos e realidades, elementos ex-

ponenciaes do cultura, verdadeiros
paradigmas, emfim, sr. presiden-
te, a serem seguidos plas jovens
nacdes pianta.das em tads a par-
to pela audacia dos descobridorcs
(muito bern!)

Ora, sr. presidente, ci as veihas
potencies cirnentadas per uma evo-
locão muitisecul.ar ndo puderarn
fugir ac determinismo dos elemen-
too deleterios que a circumdavarn,
corno poderiam subtrahir-se no
mesmo fatalismo h.istorico, as jo-
vens naees recern-sahidas do do-
rninio colonial, cujas influencias
continuavam pesando ainda sobre
os seus destinos? Aind.a mais: si,
em épocas normaes, floe não lison-
jeava a nossa relativa inefficien-
tin oriunda da inescrupulosa mol-
dagem aos costumes e as leis irn-
portadas do velho mun•:lo, .pergun-
to ainda, or. presidents, que dc
maJefieios resultariarn a nossa na

cionalidade, si insistissirnos no
commerelo do ideas dissolventes
que apavorarn os estadistas do ou-
tro lado do oceaoio?

Pam demonstrar a nenhuma
phantasia destas intcrrogaçbes
pessimistas, bastaria que attentas-
semos para o desequilibrio do nos-
sa vida financeira, :avoiumando
nossa responsabilidade no exterior
e arrastando-nos, internamente as
calamitosas consequencias do infla-
cionismo, corn flagrante aviltamen-
to da nossa moeda, pela descida
vertiginosa do cambio ate a taxa
infima de 4 314, constatado em
1922; bastaria quo recordassemos
a inorninavel campanha eleictoral,
por occasião da penultirna succes-
são presidencial da Republica, on-
de os predicadores da demagogia
encontraram cainpo propicio a se-
meadura do Was revolucionarias
e, finalmente, sr. presidente, re-
gistrassemos como 'doldroso epilo-
go as scenas sanguinolentas clossas
verdadeiras hordas mortiferas,
quo o espirito die rapinagom alli-
ciou contra as proprias instituicbes
vigentes.

Taco e tao poderosas foram, sr.
presidente, as influencias das Was
boishevistas, maximalistas, syn-
diedlistas e communistas, contagia-
das por urn phenomeno de verda-
deira osmose collectiva e a que ems
não conseguiram subtrahir., a quel-
los quo durante alguns annos cul-
tivararn em nossa Patria a politi-
ca do dovancios.

Pois bern, Sr. presidents, quan-
do as nossas financas publicas
quasi batiam já as portas da ban-
carrota, e as anreacas da ochlocra-
cia attingiam o seu auge, pelas
ferozos e indornitas arremettidas
contra o poder constituido; quan-
do, já periclitante, o credito da
nossa Patria se dehatia nos paro-
xismos de urna agonia cruciante
e morte quasi inevitav:el, foi quo
ascendeu a suprema direccão do
paiz esse egregio brasileiro, cuja
tempera de aço, blindando-lhs a
heroica resistencia contra a desor-
dem e, cujo desamor as conveni-
encias proprias, emmoldurando-lhe
0 acrysolado ideal patriotico, tanto
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0 distinguiram e singularizararn, Bemnardes, se offerecia este mes-tornandoo, 1nquestjonavelrnen o rno oganismo tao fragil e extre-
rnaior dentre os grandes vultos da msmente anernico quo não suppor-
nossa nacionalidade 	 tows mais sangrias.Refiro-me, bern se ye, sr. presj- No •emtanto, sr. presidente, mais
dente, a fogura impressjva de Ar- alguns •dias apenas, e, dentro cia
thur Bernardes, esse patrono lu- orciem pubijea, quo 0 snu pulse f or-cido, energico e necessario lass to restabeleceu, 0 dentro do urna
ideas revisionjstas quo vehiculadas organizacao financeira, quo cora-foram pelo genial es pirito do Ruy jesamente restaurou, vae o bone.
Barbosa, adaptando, dest'arte, a meritci Sr. Arthur Bernardes pas-
nossa democracia as exigencias sar o governo da Republics ao pro-
comprovadas poe nais de urn tee- claro brasileiro sr. Washington
go de seoulo, na pratica do regi- Luiz, em obedieneja tao so aos prin-
nice. Quero falar -ciesse verdadej- cipcoo imperativos do nosso pacto
ro super-hornern (apoiados geraes. instituejonal, que cue tanto pres-lWuilobem!) cuja elovação e belle- tigiou e fez respeitar neste memo-
%a do attitude, recordando urn Rio ravel quatriennio de nossa vida re-
Bronco, tanto nos ennobrccerarn e publicana.
tanto dignificaram a noose chan- Vem dahi, sr. presidente, 0
cellaria, pela habilissjina soiução dictar-nos urn irreprimivel sen-
dada ao delicadissirne impasse do tirnento d dever civico esta mo-
Genebra. Essa dupla projeccão as- cão do solidarjedade e apoio quo
scis oufficiente a immortaljdade do ora venho do submetter a elevada
seu quatriennio governamental e, ponderacao desta Camara.
de facto, muito, mas nao é tudo, Sr. presidente, dentro as pre-
Sr. presidente. Effoctivamente 0 destinades necessarias corn que a
quatriennie do Arthur Bernardes, divina providencia preserva as
synthetiza, a urn tempo, rnais re- coliectividades de suas grandes he-
crudescidas e mais aggravadas as eatombes, nao sei quern rnelhor ha-
duas situaçbes inais delicadas e ja recebido tao elevaa investidu-
mais difficeis, já atravessadas em ra do quo esse nosso illustre corn-
nossa vida republicans., e quo tive- patricio aleado a dignidado incon-
ram em Floriano Peixoto e Campos tractavel do benomerito salvador
Salles as figuras exponenciaos de do Patria.
suas épocas. Mais recruescidas Mauricio Masterlink, sr. presi-
sine, sr. presidents, porque Si ao dente, interpretano a psychologia
grande e inolvidavel Marechal de do conflagração européa, faz a
Ferro, como consolidador da Repu- projecção definitiva do urn verda-
blica, não faltararn nones a soli- deiro predestinado na possoa de
dariedade o a'poio unanirnos e de- Alberto I, dizendo, Si born me re-
cisivos do exercito e povo contra a cordo, assirn: como seria outra a
revoltada maruja ide 1893, Arthur face dos acontecimentos historicos
Bornardes se fez o consolidador da grande gucrra si durante trinta
definitivo da ordni civil em nossa dies nao estivesse em p1-ceo cam-
Patria (muito bern!) quando urn po do bataiha a quelle rei-soldado

mestado do verdadeiro panico dorni- aniando corn sue presença seu
nave a nossa 'coliectividade pela pequenino exoreito belga, na resis-
dirisão des forcas armadas em tencia heroics contra 'a invasCo
eampo fratricida. Mais aggrava- germanica! Trinta dias sos, diz
das, tambom sirn, or. presidente, oils, mas trinta dias assas suffi-
porque si a. Campos Salles, corno cientes e impresein;diveis a chega-
salvador do urna situação financei- cia dos reforcos alliados, quo deter-
ra, fOra facil restabeleeer o rythmo minararn 'a victoria decisiva coo-
circulatorio a urn organismo social Ira a Allemanda,
ainda sadio, forte a capaz do re- Tambeni nos, como Maeterlink,
acçbes, a diagnose, e, consequente- poderiarnos direr, agora, sr. presi-
niente, C therapeutica do Arthur dente, come seria outra a situaoão



Tambem nOs, sr. presidente,
cujos coraçöes pulsam isochronos
corn sois milhbes de mineiros, na
ansiedade com quo aguardarnos to-
dos o regresso triumphal do Ar-
thur Bernardes a esta Minas que-
rida, quo the serviu do berço, tam-
bern nós podeniamos exciamar,
como os soldados belgas, agora, de-
ante dos nossos irmãos brasileiros:
Vós, que ha quatro annos, em su-
premo e patriotico appello, nol-o
levastos para ess'a verdadeira "via-
crucis" e assististes a serena traii -
quillidade corn que vern she calma,
resolute e heroicamente subindo,
galgando urna a urna todas as eta-
pas do Seu calvario do sacrificios
em prol da nossa patria, nol-o re-
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0 povo do Estado de Minas Ge-
raes, por seus legitirnos represen-
tantes na Camara dos Deputados,
numa communhão sincera de pen-
samento, nurn sentimento unani-
me de profunda admiracao pelo
major vulto quo já mais passou
pela Republica, norteando-Ihe a di-
rectniz na conquista dos sublirna-
dos principios democraticos c re-.
nublicamos, vem lembrar a este
departarnento do alto poder legis-
lativo, 6 cumprimento de urn dé-
ver civico, qual seja o de se ap-
provar esta moção de apoio e so-
lidariedade ao egregio brasileiro
Arthur da Silva Bernardes. 0
grande estadista, ao mesnio tempo
forte e destenieroso na repressão
da anarchia que se infiltrou amea-
çadora no nosso meio social, ao
mesmo tempo sereno e justiceirc,
no descmpenho da sua elevada mis-S
são de gestor dos negocios publi-
cos, rnais quo nenhurn outro mere-
cc o conforto moral da solidarieda-
as dos seus coestaduanos.

Sala das sess5es, da Camara do
Deputados, em Bello Horizonte,
aos 20 do setembro de 1926. -
Enéas Camera, Adolpho Vianna,
Gomes Pereira Alonso Marques,
Martins Prates, V. A. de Mello
Franco, Elpidio Cannabrava, Edel-
herto do Lellis, Argemiro do Re-
zende Costa, Cordovil Pinto Coe-
lho, A. Gomes Freire, Pedro Du-
tra, João Beraldo, Paulo Meni-

cticci, Ledo do Fania, Ignacia Bar-
roso, Euler Coelho, Camillo Cha-
ves, Lauro de Aln'teida, Aristides
Coimbra, Adehio Mticiel, Odilon
Braga, Duque do Mesquita, Celso
Machado, Olyntho Martins, Clan-
demiro Ferreira, Euzebio de Brit-
to.

Lida e posta em discussão
sem debate approvada.

0 sr. Presidents deelaraque a
commissão quo terá de receber,
no seu regresso ac, Estado, a sr.
Presidente da Republica, será
composta da Mesa, e dos srs. de-
putados Adolpho Vianna, Gomes
Péreira, Gornes Freire, Duque de
Mesquita, Pedro Dutra. Flavio
Santos, Paulo Meniccuci, Adelio
Maciel, Ribeiro da Luz, Lauro de
Almeida, Argemiro de Rezende,
Euler Coelho e Olyntho Martins.

DISCUSSAO DE REQUERI-
MENTO

Parecer ii. 195
Lido e posto em disussão unica,

é scm debate approvado o parecer
a. 195, assim redigido:

A commissão de Orçarnento e
Contas, tendo examinado o conteu-
do das peças protocolladas sob as.
506, 509, 605, e 606, é do parecer
e requer que as mesnias sejani ar-
chivadas." - Archive-se.

Parecer n. 198
Lido c posto em discussão uni-

ca, e sem debate approvadd o pa-
recer n. 198, assim redigido:

A commissão de Camara Mu-
nicipaes a que foi presente a pe-
ça protocollada sob ri. 106, é de
parecer e requer que seja a mes-
ma archivada, do vez quo a ma-
teria jd fol altendida pela lei n.
866, de 19 do setembro do 1924."
- Archive-se.

Redac cOos finaes
Em seguida, lidas e postas em

discussão, são scm debate appro-
vadas as redacçoes finaes dos pro-
jectos ns. 104 (estudos de jazi-
çlas de petroleo) e 97 (doacao do

predlos), selido est4 remettldo a
sancção e aquelle ao Senado

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

2." discussdo do projecto n. 95
Lido e posto em 2." discussão o

projecto n. 95, prorogando o pra-
zo para a restituição do imposto
cobrado sobre o gado que tiver sa-
hido do Estado para ser engorda-
do em outro, é 0 mesmo sem deba-
te approvado. - A' commissão de
Orcamento.
2.0 discussdo do projecto j 111
Lido e posto em 20 discussão o

projecto n. 111, approvando o ac-
condo celebrado entre as Camaras
Municipaes do Pedro Leopoldo e
Contagem, relativamente aos limi-
tes -dos respectivos municipios, e o
mesmo sern debate approvado.
A' commissão de Camaras Muni-
cipaes.

3." discussdo do projecto n. 14, do
Senado

Dispensada a leitüra, a requeri-
niento do sr. Ignacio Murta, é Ii-
do e posto em 3." discussão, o Se-
guinte:

Parecer e redaccao para 3." dis-
cussdo sabre o projecto n. 14,
do Senado

(9." legislatura)
A commissão de Legislatura

Justiça, é de parecer que seja sub.
mettido a 3." discussão o projecto
ii. 14, do Senado, jd approvado
em 2." e emenda ao mesmo apre-
sentada, sendo a seguinto a sua
redacçao de accordo cOrn a venci-
do:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. 1.0 Na apuracão da elei-
ção do vereadores e juizes do paz
para a quatriennio de 1927 a 1930,
reconhecimento de poderes dos
membros das ncii.ras Camaras Mu-
nicipaos, e nas demais formalida-
des decorrentes, será observado o
quo está estabelecido na begisla-
cão vigente.

desse Brasil querido, quando con stjtuj, tambem, agora, são e salvo,
tagiado por uma onda do anarchia I porque elie constitue a meihor re-
que invadiu o mundo, nestes tris- liq•uia quo possuimos nestas mon-
tissirnos dias do após guerra ', si I tanhas!
não tivessernos a frente do gover- I (Muito ben?! Muito bern! C.) ora-no da Republica a figura espar- dor é calorosarnente cumprirnenta-tana de Arthur Bornardes, cuja re- do e abracado por todos os seus col-sistencia heroica contra a desor- is gas)ciem nao empallideceu antes mais
exalcou sua probidosa alta e no- Ao terminar o orador pede, sen-
bilissima funcçao directiva no en- I do attendido, dispensa de formali-
caniinhamento dos publicos nego- dades regimentaes para que a mo-
cios de nossa vasta e complexa cão seja discutida na presente see-
existencia collectiva, tornando a são.
urn tempo o orguiho de urn régi- 	 Vem a Mesa a seguinte:
men e a figura maxima de uma na-
cionalidado (Muito bern!) . 	 Moccdo n. 8

Pois bern, Sr. presidente, coino
rernate a estas pallidas considera- 	 (9.a legislatura)
coos. . . (Não apoiados geraes)

Vozes - Brilhantissjrnas.
o sr. Jodo Beraldo A' altu-

Ta do talento do orador. (Apoia-
ooi' gcraes)

o sr. Adoipho Vianna - Ex-
treina gentileza de meus collegas.

contornando a figura radio-
st ckesse nosso egregio compatrc3,
qoero, Sr. presidente, moldar as
ninihas nalavras no sentimentajis-
mc patriotico daquelles soldados
belgas, quo, assistindo a partida

seu idolatrado rei pam a Ave.
rica, exclamaraen; Levae-o, man-
nheiros, corn o maior carinho, mas
iiol-o trazei novamente, são e sal-
vo porque elle representa a major
gloria quo possuirnos nesta Belgi-
ca
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Art. 2.° As mesas eleitoraes

que tern de servir no quatriennio
de 1927 a 1930, serão eleitas no
dia 24 de junho de 1927, observan-
do-se o processo e formalidades em
Vigor.

Art. 3.° As eleiçSes para sena-
dores e deputados ao Congresso do
Estado, vereadores rnunicipaes e
juizes de paz dos districtos, que
Se realizarem ate o dia 24 de ju-
nho de 1927, serão processadas Pe-
i-ante as actuaes mesas eleitoraes,

Art. 40 As Camaras Munici-
paes do Estado Doderão votar o
orcarnento da receita e despesa pa-
ra o exercjcjo de 1927, ate a Se-
gunda quinzena do mez de novem-
bro, inclusive, em reunião ordina-
na ou extraordinarja, suspender-
do-se nesta parte a restricção es-
tabelecida pelo artigo 1.0 da ]j
n. 763, de 10 de setembro de...
1920.

Art. 5. ' As incompatibilidades
do artigo 16, da lei n. 2, de 14 de
setembro do 1891, são extensivas
Cquelles que tiverem contracto em
vigor ou fizerem parte de socieda-
de ou firma que tenha contracto
em vigor corn a Camara Munici-
pal.

5 1. ' A incompatibilidade de que
trata este artigo nao comprehende
os possuidores de acçSes de socie-
dades anonymas, que não exerçam
cargos na directoria, nem os mem-
bros de sociedades recreativas, Ii-
terarias e de instrucção e benefi-
cencia.

§ 2.° Os vereadores que forem
parentes consanguineos ou affins,
ate o terceiro grau, de pessoas que
tenham contracto em vigor ou fa-
yam parte de sociedade ou firma
ciue tenha contracto em vigor corn
a Camara Municipal, nao poderão
tomar parte na votayão de mate-
na que interesse áquelles contra-
ctos, firmas ou sociedades.

Art. 6.0 Fica rovogado o artigo
26, da lei n. 837, de 26 de Se-
tembro de 1922. 	 -

&rt. 70 No periodo de proro-
gação a que se refere o paragra-
pho 2.°, do artigo 14, da lei ii.
915, de 10 de agosto de 1926, te-
rá exeryicio o juiz de p42 que es-

tiver servindo no ultimo aimo do
quatriennio.

Art. 8.° 0 supplente do delega-
do de policia que estiver em exen-
cicio do cargo, em falta ou impe-
dirnento do effectivo, terá direito
a metade dos vencimentos que este
perceber.

Paragrapho unico. Quando, na
séde da comarca ou Prefeitura Mu-
nicipal, estiver em exercicio dole-
gado auxiliar ou especial, nada
perceberá o supplente.

Art. 9.° Ficam revogados os
artigos 3 e 12, da lei n. 892, de
9 de setembro de 1925 - egual-
mente os artigos 50, da lei n.
726, de 30 de setembro de 1918,
348 e 349, do decreto n. 6.655, de
19 de agosto de 1924 e 136, do do-
creto n. 7.101, de 30 do janeiro
de 1920.

Art. 10. A classificayão dos
juizes de direito obedecerá, desde
já e para todos os effeitos, a das
comarcas em que tern exercicio re-
vogado o dispqsto no artigo 302,
da lei n. 912, de 23 de setembro
de 1925.

Art. 11. Nas comarcas em quo
for sendo provido o terceiro car-
torio de escrivão do judicial e no-
tas, nos termos do artigo 8.0, n.
8, da lei n. 912, de 23 de setenibro
de 1925, poderi o governo desj-
gnar 0 respectivo serventuanio pa-
ra official de protestos de letras,
notas promissorias; duplicatas e
outros titulos de dividas.

Paragrapho unico. Fica creado
na comarca de Juiz de Fóra o of
ficio privativo de protesto de 10-
tras, notas promissonias, duplico-
tas e outros titulos de dividas.

Art. 12. 0 poder executivo p0-
derO ampliar a quaiquer cornarca
ou municipio a jurisdiccão dos de-
legados de policia, sempre quo o
exigir a ordem publica ou conve-
nioncia do servico, percebendo nos-
te caso o delegado mais 50 00 dos
vencimentos que competirem ao
delegado substituido.

Art. 13. Na comarca de Juiz
do Fóra será mantido o officio
privativo de orphans e ausentes e
renovado o seu provimento quan-
do vago pela renuncia, desistencia

ou fallecimentc do respective ser
ventuario.

Paragrapho unico. 0 governo
Si Juigar conver1ente, pociora des
dobrar em dois o referido officio

Art. 14. No inventario, quand
as partes, inclusive os represen
tantes dos incapazes e da Fazend
Estadual, se conformarem expres
samcnt-e por termos nec autos con
6. sentonya cue julga a liquidacao
não ci necesario o decurso do de
cendio de quo trata o artigo 997
do Codigo do Processo Civil..

Art. 15. A "Revista do Ensino'
passará a see nublicada nos ter-
mos dos artigos 479 o 480, do Re-
gulamento do Ensino Primario, ap.
provado pelo decroto n. 6.655, dc
19 do agosto do 1924.

Art. 16. Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. 17. Revogam-se as dispo-
siySos em contrario.

Sala das commissSos, 18 do so-
tembro de 1926. - João Boral-
do. - Duque do Mesquita. -
Odilon Braga.

E'menda apresentada e approvada
em 2.0 discussdo ao projecto n.
14, do Senado

Emenda n. 1
Onde convior:

Artigo... Fica extensivo ao cur-
so commercial annoxo ao Gymna-
sio Carangolense, de Carangola, a
auctorizayao constante do artigo
10, da lei n. 752, de 27 de setem-
bro de 1919.

Sala das commisscies, 18 de so-
tcmbro do 1926. - Duque de Mes-
quita.

Som debate é a discussao encer-
nada, sendo approvados projecto e
emenda.

Devolva-se ao Senado.

DiscussaTh do parecer n. 194
Dispensada a leitura a requeri-

mento do Sr. Ignacio Murta, 6
posto em discussCo o parecer n.
194, assim redigido:

"A commissão de Instrucçao
Publica, chamada a dar a sua
opiniao sobre a indicação brilhan-
temente apresentada pelo Sr. de-

putado Alonso Marques, pedindo
que a Camara manifeste ao Sena-
do da Republica "o seu grande de-
sejo de ver dentro em breve con-
substanciadas em lei as medidas
de alcance economico que estabe-
locem o ensino pro fissional obri-
gatorio, tal como o determina o pro
jecto do sr. deputado Fidelis Reis,
ja approvado pela Camara Fede-
ral, dopois do muito meditar so-
bro o assumpto adopta o seguinte
parecer:

Preliminarmente, julga a corn-
missão desnecessaria qualquer ma-
nifestação da Camara dos srs. Do-
putados nesso sentido uma vez que
o referido projecto se acha entre-
gue ao estudo meticuloso e sabio
do Senado da Republica, cuja doll-
beracao presidida sempre pela
grande prudencia o excelso patrio-
tismo dos seus membros, nos cum-
prirá acatar com a oxpressdo ma-
xima que de facto o é, da sobera-
nia nacional.

Geralmente as indicaçoes são
feitas aqui como simples sugges-
tSes aos demais podores governa-
tivos do paiz, lembrando medidas
quo não Ihos não tenham sido oc-
corridas o que a Camara Estadual
julga serem necessarias e uteis ao
born commum.

Pedindo a adopcao de medidas
ja approvadas pela Camara Fede-
ral e que estão sendo objecto de
escrupuloso estudo da mais alta
Camara do Parlamento Nacional,
podoremos corn isto, muito a con-
tra gosto nosso, melindrar os so-
nadores da Republica, em quern
confiamos, inteiramente, como ca-
pazes de acudirern a todas as nos-
sas imperiosas nocessidades.

Ao domais, si pezarmos, embo-
ra ligoiramente, o merito das me-
didas consubstanciadas no alludi-
do projecto causador da indicação
em questao, verificaromos que o
sou objectivo já é assumpto veiho
e que vem sendo de ha rnuito yen-
tilado e debatido no Congresso Fe-
deral, so tendo agora como inno-
vacao a clausula da sua obrigato-
riedacle. 	 -

Ore, a obrigatoriedade do ensi-
technico e profissjonal não nos pa-
rece que seja a solução mais Intel-
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ligente para a resoluão desse pal- E' por estes e outros fundamen-
pitante problema entre nós e essa tos que a coinmissão deixa de ad-
novidade, sobre ser impraticavel, duzir, por isso que não está em
repugna ao caracter sempre liberal discussão directarnente 0 projecto
das nossas leis. 	 e não podendo, egualniente, nem

Não Se venha allegar como ar- I convindo suggerir sua approvação
gumento justificativo de semeihan- corn restricçöes, que concluem
to disposiçao, que tambem é obri- aconselhando a Camara a reieicão
gatorio o ensino das primeiras le- I da indicacao, sern corn isto impor-
tras - obrigatoriedade essa que tar nenhurn menosprezo ao seu au-
na pratica ainda, infelizmente, es- ctor illustre, para aguardarmos
tá longe de ser uma realidade, por- confiantes, em espectativa sympa-
que este é uma condicao de vida da thica, a solucão que sobre tao irn-
nossa dernocracia, imprescindivel portante assumpto terá dentro en
a todos os brasileiios, necessario breve, que proferir o Senado -Re-
parao nosso desenvolvimento, para publicano.
a nossa grandeza corno para nossa
vida e necessario o ar que respira- I Indicacdo a que se ref ere o pare-
MOS.	

cer supra

0 nurnero dos technicos deve ser Indicarnos que a Camara por in-
regulado e de facto o e, pelas ne-I terrnedio da Mesa, considerando de
cessidades economicas da sociedade grande vantagern para o paiz e
e nunca pela phantasia do legisla- notadamente para o Estado de Mi-dor. Sendo a sociedade urn orga- nas Geraes, a instituiqão do ensi-
nismo, a divisão do trabaiho, 6, no profissional obrigatorio tal co-
uma condicao indispensavel a sua mo o deterrnina o projecto do Sr.
propria estabilidade. Desta ma- deputado Fidelis Reis, já appro-
neira o numero de bachareis, de vado pela Camara Federal e pen-
medicos, demecanicos, de oper- dente da approvacão do Senado,
rios, etc., não depende do arbi- I 

leve a este rarno do Poder Legisla-
trio do legislador esirn do deter- tido de serem solicitadas medidas
niinismo econornico que regula a vi- de ver dentro em breve consub-
da social. Pelos dispositivos do 1stanciadas em lei as medidas de
projecto, todo aquelle que quizer grande alcance economico decor-
entrar para urna escola de ensino rente do projecto ern causa.
upeiiu ei ue cu1I,egu1r prev1-

mente urn certificado de urn qual-
quer officio manual como por ex-
ernplo, alfaiate ou funileiro, e en-
tao, perguntamos nos, que vanta-
gens economicas advirão para a i
Nacão, saber urn medico taihar col-
letes ou fazer canecas e cafetei-
ras?!...

Pretende o projecto ferir de mor-
te o bacharelismo nacional - ho-
je elegante preoccupacão de todo
aquelle que se diz versado em as-
sumptos economicos - e o fas corn
tal infelicidade que vem crear o
bacharelismo technico, forrnando,
annualmente, cinco mil pretensos
operarios, para so falar dos mocos
que neste numero, mais ou menos
se matriculam nas Academias do
paiz, diplomados officialmente e
que não exercerão nunca a sua pro-
iisso technica manual,

o SR. ALANSO MARQUES:
- Sr. Presidente. Corn o acata-
mento devido aos illustres mem-
bros da commissão de Instrucção
Publica e corn o objectivo apenas
de oppôr algumas consideraqöes
ao parecer n. -194, por ella offe-
recido, negando o seu apoio a in-
dicaqão que tive a honra de sub-
metter a Camara, cumpre-me ana-
lysal-o sobre os varies aspectos
em que foi abordado o assumpto.

- A prelirninar levantada pela
commissão considerando inoppor-
turna a intervencão pedida peran-
te o Senado da Republica no sen-
tido de serem solicitadas medidas
referentes ao ensino profissional,
naturalmente corn as modificacöes
que a sua alta sabedoria determi-
nasse, de forma alguina tern ca-
bimento no case em questäo.

Aldrn do ser esta urna praxe de
ha muito adoptada entre os diver-
sos poderes constituidos, estabele-
cendo-se dest'arte, urn nielhor en-
tendimento entre os mesmos so-
bre assumptos de ordem geral, ac-
cresce ainda a circumstancia do,
na qualidade de membros de Po-
der Legislativo-, não nos assistir
O direito de considerar o Senado
Federal uma instituicão a part
no scenario politico e administra-
tivo e inteiramente isolado dos de-
mais orgãos da soberania popular.

Estou de pleno accordo corn a
douta comrnissão em reconhecer
alias corn rnuita •justica, não fal-
tarem ao Senado "prudencia" e
"excelso patriotismo" para solu-
cionar de modo precise e efficien-
te Os poblemas que ihe forem affe-
ctos.

Affigura-se-me, porém, sr. Pre-
sidente, que o nosso direito de re-
presentacão aos outros poderes es-
taduaes ou federaes é indiscuti -
vel e como tal não poderá suscitar
melindres, de vez que são. todos,
eada qual na sua esphera, orgaos
±arnbem da soberania popular, vi-
sando Os mesmos objectivos quo
collimam a mesma e unica finali-
dade - o bern publico.

Estudando o assumpto ligeira-
mente embora, a douta commissão
concluiu o seu parecer condemnan -
do formalmente a institui ção do
ensino profissional no Brasil come
altamente perigoso aos nossos in-
teresses e ainda mais porque ell'
viria ferir de morte o "bachare-
!isrno". Eu quero fazer justica ao
nobre relator da commissão reco-
nhecendo, como reconheço, os seus
meritos, julgando, sr. Presidente.
clue elle falvez tenha agido preci-
pitadamente, avancando um con-
ceito em inteiro desaccordo corn
os factos da nossa vida interna e
corn o exemplo de naq6es cultas e
civilizadas.

0 ensino profissional vein do
ha muito, merecendo a attenção
dos hornens de governo, da im-
nrensa e dos Poderes Legislativos,
havendo apenas divergencias quan-
to aos rneios praticos e efficien-

tes de tornal-o generalizado no
paiz inteiro, de vez que são todos
unanirnes em proclamar a sua pre-
mente necessidade.

0 Sr. Francisco Lessa: - 0
que a commissão condernnou foi o
ensino profissional obrigatorio.

0-sr. Alonso Marques: - V.
exc. leia corn attencão o seu pare-
exc. lei corn attencão o seu pare-
cer. 	 - 	 -

0 sr. Francisco Lessa: - V.
exc. é que não o leu corn a devida
attencão. Elle é apenas contra a
obrigatoriedade, clausula que trou-
xe certa repugnancia ao projectb.
E tanto isso é verdade que se es
tá suggerindo idea do se pedir ao
Senado Federal a sua approvacão.
Felizmente, segundo nos consta, o
projecto primitive está inteira-
mente modificado. 	 -

0 sr. Pedro Dutra: - E 6 des-
conhecido da Casa.

0 Sr. Alonso Marques: - Ape-
nas pedimos a approvacão da es-
sencia do projecto, que ii desta
tribuna e ao qual refere a indica-
cão que apresentei. 	 -

0 sr. Pedro Dutra: Mesmo
essa essencia nós a d-esconhece-
mos. V. exc., juntarnente corn a
Indicacãoque apresentou a Casa,
devia ter offerecido urn exemplar
do projecto cuja approvacao pede.

0 sr. Alonso Marques: - No
caso vertente a "obrigatoriedade"
foi o espantälho que obrigou a ii-
lustre cornrnissão de Instruccao
Publièa a negar as vantagens do
en sine profissional. 	 -

A' con'imissão não agradam os
rneias medidas, córte-se o mal pe-
la raiz, é o case. 	 -
- Estabelecendo o seu ponto de

Estabelecehdo o seu ponde de vis-
ta sobrè a obrigatoriedade do ensi-
no primario, ella a justifica consi-
derando-o uma questão de "vida de
nossa democracia impresendivel a
todos os brasileiros, necessaria pa..
ra o nosso desenvolvimento, para a
nossagrandeza, corno para nossa
vida é necessario o ar que respira-.
mos." (sic). - 	 -

Sem negar a illustre comrniss:o
o meu apoio franco e decidido nias
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corn as devidas restricqöes a este
conceito em torno do ensino prima-
rio, eu desejaria, sr. Presidente,
quo ella me apontasse como e do
que modo poderemos attingir a
esse "desenvolvimento" e a essa
"grandeza a que se refere corn
essa legi.o do individuos apenas
aiphabetizados, mas inteiramente
destituidos de qualquer habilita-
çãø que os tome capazes de con-
correr, corn urn trabalho methodi-
co, intelligente e systernatizado pa-
ra a vida econornica do Paiz.

Nestas condiçdes o hornern age
autornaticarnente, - é a machina
hurnana quo so se move e produz
compellida por uma forqa extra-
nha; ao contrario quando o ho-
mern se acha devidamonte dotado
do uma instrucqao technica elle
age corn raciocinio a intelligencia
governa os seus actos, e 0 seu tra-
baiho sObre ser mais efficiente,
tende a se aperfeiqoar cada vez
mais; e, polo facto de agir racio-
nalmente, é elle quem governa a
dirige a rnachina.
o Sr. Paulo Menicucci: -

urna machina que funcciona quasi
corn intelligencia.

o sr. Alonso Marques: - 0
homem tendo urna missão a cum-
prir perante os seus semelhantes,
e a sua Patria, missão de ordern
moral e material, necessita que se
ihe eduque o espirito de accordo
corn as suas aptidOes para que
neste amplo scenario em que vi-
ye die não figure corno urn peso
morto, mas elm, corno urn factor
econornico.

Para tanto nao basta a instru-
ccão primaria, é mister que ella
se complete corn a educaqao pro-
fissional que vae constituir o seu
patrirnonio, o seu campo do acti-
vidades do qual não sO auferirC
Os recursos necessarios a sua sub-
sistencia, corno tambem, produzin-
do, cumprirá o seu dever -de cida-
dão util a collectividade.

A nacão não acceitou o servico
niilitar obrigatorio que restringe a
liberdade individual, ao ponto de
stabelecer urn parenthesis as vi-

(11 p, do cidadão durante dois annos
rnettido em urn quartel, afastado
dos seus e do centro de suas acti-
vidades?

o Sr. Francisco Lessa: - Esse
servico rnilitar não é obrigatorio;
é feito por rneio de sorteio. En-
tretanto 0 projecto, cuja appro-
vacdo v. exc. pede, vein declaran-
do que todo brasileiro é obrigado
a ter o casino technico profissio-
nal.

O Sr. Alonso Marques: Ape-
nas defendo o rneu ponto de vista,
c.brigado pelo parecer cia conimis-
são.

o Sr. João Beraldo: - Mas a
approvação da indicacão importa
em so trebaihar a favor do pro-
jecto.

- Porque motivo ha de repu-
gnar ao "espirito liberal" de nos-
sas leis, o ensino profissional obri-
gatorio que poderá ser ministrado
as creanqas nos proprios grupos
escolares?

No serviqo militar a vanta-
gem é unilateral, sO a Nacão lu-
cra corn o treinamento militar de
seus cidadãos, ao passo quo corn
o ensino profissional obrigatorio
a vantagern é bi-lateral; corn ella
lucre o paiz que terá em cads ci-
dadão urn homern util e lucre tam-
bem o individuo que embora quei-
ra seguir uma carreira scientifica
não terá constrangimento pm an-
nexar ao seu cabedal sciehtifico
um officio dos meis rnodestos em-
bore.

Si ao soldado cabe o dever do
defender o paiz no campo da lu-
cta, so technico, ao homem que pro-
duz intelligenternente, corn raclo-
cinio e methodo cabe a missão do
clefendel-o oconomicamente.

"0 numoro do technicos, diz
nobre relator cia commissão, de-
ye ser regular e do facto é pelas
necessidadee econornicas e nunca
pole phantasia do legislador."

- Pareco-me, sr. presidente,
cue o nobre relator cia cornmissão
inverteu inteiramente a questao,
corisiderando, como causa, urn ef-
feito e vice-versa.

- Sabido como é quo o progres-
so material e intellectual de qual-

quer paiz depende exciusivarnen-
te do major ou menor grau de in-
struccao technica e scientifica de
seus habitantes, conforme nol-o
prova o exomplo de varias nacOes,
nao p0550 de forms alguma accei-
tar a conclusão, a quo, neste pon-
to, chegou a commissão.

Corn o intuito visivelmente ma-
nifesto do menoscabar certas e
determinadas profissoes quo o ii -
lustre relator julga incompativeis,
pela sue condiqao humilde, corn
a elevada missão do scientista, ern-
bore este o seja apenes em nome,
estabelece urn choc-ante contraste
entre certas profissOes e o fez corn
aquelle espirito fino do penotran-
te ironia o de elegante superiori-
dade tao peculiar ao nobre colle-
ga.
- Por tirar do principio basico

cia dernocracia quo nos prega a
egualdade e fraternidade nO.o so
pode comprehender na Opoca actual
o privilegio, de classes tao em des-
accordo com a nossa indole, a nos-
sa educaqão e principalrnente corn
o regimen quo adoptarnos.

o sr. Fancieco Lesa - E'
a tel egualdade o fretornidade em
quo urn homem morre do forne.

o sr. Alonso Marques - Não
são as profissOes quo elevarn ou
deprirnern Os individuos, são estes,
sirn, quo as nobilitarn ou enxova-
iham.

Sobre este essumpto, peco per-
missão ao nobre college sr. Paulo
Menicucci, cujo norne declino corn
a devide venia, pare ler elguns
trechos do seii formoso discurso
pronunciado por occesião do Con-
gresso des Municipalidades (lê)

---Infelizmente, sr. presidente,
a commissão além do negar o seu
apoio a idea do so organizer o en-
sino profissional, acha que todo
aqueHe quo so propOe a estudar o
assuni pto está epenas "ferindo de
rnorte o becherelismo nacionel",
que é na sua opiniao "uma elegan-
to Preoccupacao daque]les quo so
dizern versados em assuniptos eco-
nornicos".

Eu não vejo onde está, sr. pre-
sidente, esta intenqão no projecto
em causa.

0 quo elle visa ferir de rnorte
é a rotina em quo vivemos em ma-
tens do ensino profissionel, sem
o qual o paiz não poderá nunca
cornpetir no intercarnbio commer-
cial coifi as nacOes quo delle não
se descuidam. Esta é quo é a ver-
dade quo ninguom jernais podorá
contester.

Interpretar pojoretivamonte, Sr.
presidente, as intenqOes do outrorn,
embora neda floe auctorize a f a-
zel-o, é qua constitue hoje "elo-
ganto preoccupaqão" de meritos,
quo Se esquecem talvez do que agin
do dosto modo estão concorrendo
poderosamento pare o desprestigio
do nossos parlamentos.

Aquelles quo alli erriscam a
dura terefa do estudos em probie-
ma qualquer prornonte de nossa
vida necional, afrontando Os apô-
dos dos scepticos, são texados do
phantasistas, do visionarios. As
sues Was ao envez de serorn dis-
cutidas corn a necesseria isonqão,
procure-se antes enxerger atravez
des mesmas urns segunda inten-
ção de ordeni subalterna.

(Muito hem! Muito hem!)

0 SR. FRANCISCO LESSA
(Não devolvou o seu discurso)

Scm mais debate é a dlscussão
encerrada e approvado o parocer,
sendo rejoitada a indicaqao. -
Archive-se.

Discussdo do parecer n. 196

E' lido, posto em discussão e corn
debate appro yado o parecor n. 196,
assim recligido:

"A commissão de Constituiqao,
Legislacao o Justica, a quo foi pre-
sente o requerirnento do Ceetano
Miguel Totem, protocoflado sob n.
607, é do parecor e requer quo, so-
bro o ecu assumpto, sejam soli-
citaciac informacOos ao govorno."

Envie-_w no governo.
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Discuss.io do parccfIr n. 197

E' lido, posto em discussão e
sem debate approvado o parecer n.
197, 1 assirn redigido:

"A commissão de Constituicão,
Legislacão e Justica, tendo em vis-
ta o parecer da 9.' seccão da Se-
cretaria do Interior, exarado no
requerimento de Leonidas Antonio
Rosa, protocollado sob n. 197, opi-
na para que seja ouvido, a respei-
to, o consultor juridico do Estado,
e requer que, para esse fim, se
solicitem do governo as necessarias
.informaçöes, enviando-se, ao sr.
.Secretario das Financas, os papeis
que a este acompanham."

Envie-se ao governo.
Nda mais haven4o a tratar o

sr. Presidente dá para amanhä a
seguinte

ORDEM DO DIA

Primeira pa.rte

Ate 1 hora da tarde:
Leitura e approvacão da acta.
Expediente
Ate as 2 horas da tarde:
ApresentacãO de pareceres de

comrnissöes.
.Apresentacão de projectos, re-

querimentos, indicaçöes, interpel-
laçSes e mocöes.

Discussão de requerimentos, in-
dicacöes, intepellacöes e mocöes.

Approvaão de redaccöes finaes.

Segunda parts

Ate as 4 horas da tarde:

2." discussäo do projecto n.
110, sobre limites entre os munici-
pios de Ibiá e Luz.

3.' discussão do projecto n. 87,
sobre limites de Areado e Alfe-
nas.

3." discussão do projecto n. 98,
mudando a denominacão do distri-
cto de paz.

1.' discussão do projecto n. 18,
do Senado, sobre construccão de
urn submarino para ser doado a
Marinha Nacional.

1.' discussão do projecto 11. 34,
do 1924, auctorizando o governo a
proceder a revisão provisoria da
lotacao dos officios de justica.

1.' discussão do projecto n. 3,
do Senado, de 1924, sobre incom-
patibilidade para reeleicao dos
presidentes de Carnaras Munici-
paes.

2.' discusso do projecto n. 16,
de 1924, sobre adiamento das elei-
cöes do vereadores e juizes de paz.

2." discussão do projecto n. 9,
do Senado, mudando a denornina-
cão de districtos.

2.' discussäo do projecto n. 53,
de 1925, sobre concessão de licen-
ça ao sr. Mario Netto.

1•" discussão do projecto n. 55,
de 1925, sobre divisas dos munici-
pios de Agüas. Virtuosas e Santa
Catharina.

1." discussão do projecto n. 77,
de 1925. dispondo que os munici-
pios creados pela lei 843, farão
parte das circumscripçöes eleito-
raes e que pertencerem suas sédes
actuaes.

1." discussão do prqjecto n. 45,
de 1924, sobre divisas do districto
de Lagoa da Prata, municipio do
Santo Antonio do Monte.

1." discussão do projecto n. 78,
de 1925, auctorizando a venda de
terrenos.

1." discussão do projecto a. 82,
mudando a denorninação do dis-
tricto do S. Lourenco, rnunicipio
do Brasilia.

1.' discussäo do projecto a. 21
A, do Senado, dispondo sobre Os
vencimento do guarda - livros da
1.' seccão da Directoria de Con-
tabilidade.

3. a discussão do projecto n. 106,
auctorizando a construccão do urn
cáes em Juiz do Fóra.

Levanta-se a sessão.

SESSAO ORDINARIA, AOS
21 DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do sr. Enéas Caraer

SUMMARIO: 1." parte. - Cha
mada. - Acta. - Expediente

• Officios. Contra-protesto. Dis
curso do sr. João Beraldo, Vot
do pesar. Discurso do sr. Pau
lo Menieussj. - Nomeacão d
cornrnjssão. Discurso do Sr.
Alonso Marques. Declaracäo d

• voto. Membro de coinmjssão,
• Emendas do Senado. Prdject<

do Senado. - Apresentaçao &
pareceres do corninissöes. 1.
discussào do projecto n. 16, d
Senado. - Djscussao de emen-
das do Senado. - 2. parte. -
1.' discussaq do projecto n. 13,
do Senado. 	 •a do de n. 34, d
53, de 1925. L' do de n. 77,
1924. - l . a do den. 3, do Sena.
do, de 1924. - 2. do de a. 16,
de 1924. - 2 . a do de a. 9, do
Senado, do 1924. - 2. do de55, do 1925. 	 l.a do de a. 77,
n. 53, de 1925. l.a do de n.
de 1925. - 1." do do n. 45, de
1925. - 1.' do de n. 21-A, de
1924. - L' do de n. 78, de
1924. - l.a do de n. 82, de
1925. - 	 do do n. 106. -
Ordem do dia.

Ao meo dia, feita a chamada,
achain-se prosentes os senhores
Enéas Camera, Euler Coelho, Ca-
millo Chaves, Claudemiro Ferrei.
ra, Miguel Baptista, Pedro Labor-
ne, Bernardino Vieira, Lauro do
Almeida, Annibal Assumpção, Ri-
beiro da Luz, Paulo Menicucci,
João Beraldo, Fiavio Santos, Mar-
tins Prates, Francisco Lessa, Du-

.quo de Mesquita, Gomes Pereira,
Euzebio de Britto, Adoipho Vian-
na, Ignacio Barroso, Viviano Cal-
das, Ignacio Murta, Agenor Ames,
ildelberto Lellis, Alonso Marques,
Adelio Maciel, Agenor Canedo,
João Henrique e Aristides Coim-
bra.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente é a

mesma scm debate approvada.
0 Sr. 1.0 .secreta.rio apresent o

seguinte

EXPEDIENTE
Officios

Do Sr. Secretario do Interior,
devolvendo informado o requeri-
do Sr. Armando Manso Pereira,
escrivão do paz e notas de Villa
do Areado, solicitando licença. -
A' commissão de Petiçöes.

Do sr. Presidente do Estado do
Amazonas, agradecendo a commu-
nicacão da constituição da Mesa
directora dos trabaihos desta Ca-
mara. 	 Inteirada.

Do Sr. dr. Gudesteu do Sá Pi-
res, communicando ter assumido,
a 8 do corrente, o exercicio do car-
go do Secretario das Fiianças do
Estado. - Identico despacho;
agradeça-se.

Do sr. promotor de justica da
comarca do Pouso Alto, pedindo
verba para pagamento de ajudas
do custo. - A' commissão de Or-
camento.

De João Giovanini e outro, as-
istentes do Servico Meteorologico

do Estado, solicitando equiparação
de seus vencimentos aos de chefe
de secção da Secretaria da Agri-
cdltura. -. A' mesma cornmissão.

Contra-protesto

O SR. JOAO BERALDO: -
Sr. Presidente, cia urna das ulti-
mas sessöes desta Camara, a corn-
missão do Legislacao e Justica, a
que foi presente o projecto n. 14,
do Senado, offerecendo o seu pa-
recer dando aquelle projecto para.
a 2." discussão, julgou de born aviso
apresentar uarn emenda, destacan-
do dois artigos desse projecto- pa-
ra constituir proposiçao distincta
e pediu quo o novo projecto, assim
organizado. de novo retornasse ao
seio da commissão para que os ar-
tigos destacados fossem meihor es-Ludados.

Corn esse procedimento a coin-
'nissão do Legislaçao e Justiça agiu
ao meihor proposito possivel, pro-
urapdo curar dos interesses do

Estado e para que não désse urn
areeer do afogadilho, sobre os

loellios. ella julgou de rnelhor alvi-
;re estudar convefl jentemte a
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mecTidas 
I 
entAo contidas naquello

riovo projecto.
Qual não foi, porèrn, a sua sur-

presa. sr . Presidente, ao ier esta
manhã o crgão offda1 dos pode-
res do Estado - o "Minas Ge-
racs" - e encoatrar, da parte de
urn conspicuo e distincto senador
cc, Congresso Legislativo Mineiro,
urn prot.esto formal, nao direi so-
mente contra o procedimento da
cornmissAo de Justiça, mas tam-
bern contra o procedimento da pro-
pria Camera.

E aquelle nobre senador, cujo
norne venho declarar corn o respel -
to que me merece s. exc. e corn o
acataniento que tribute a sue mdi-
vidualidade o sr. Couto e Silva
articulou contra a Camara dos Be-
putados accusaçöes que reputo sé-
rias e que, ern syntheso, são as Se-
guhites:

primeiro - affirmou s. exc. quo
a Camara sO pocleria approvar an
toturn ou rejeitar o projecto total,
on parcialmente;

segundo quo a Camara re-
quereu o destaque do projecto cbm
a aggravante, diz s. exc., de não
dar andamonto aos dois artigos quo
foram destacados;

terceiro - quo a Camara, conti-
nda s. exc., assirn havia agido corn
flagrante invasão de attribuicoos
do Senado Mineiro.

Sr. Presidente. o nobro senador
fundou a sua argumentação, que
nada mais 0 do que urna accusacão
ao gosto da Camara dos srs. Do-
putados, no artigo 181 do nosso
Regimento Interne. No emtanto,
por mais quo eu leia e prescrute,
por mais quo ou penetre no vigor
intimo das expressOes verbees des-
te artigo, nao vojo quo razão al-
guma assista a s. exc. porque, sr.
Prosidento, dispOe o art. 181 a Se-
guinte: (10)

"Art. 181. 0 Presidonte da Ca-
mara, quando julgar que, dontre
as emendas apresentados polo Sc-
nado a projectos originados da Ca-
mara, alguma haja contendo mate-
na nova, oxporá a mesrna o ecu
modo de vor e, si ella concordar, a
emenda arguida de anti-regimen..,

tel sorá destacala pará conetituh
projecto distincto, quo será sub-
mettido as tres discuss6es.

Paragrapho unico. Do mesmo
modo so procoderá a requorimento
de qualquer deputado."

Ore, s. exc. - o Sr. senador
Couto o Silva - affirrna no seu
diseurso quo a Camara, na fOrma
do seu rogirnento, so poderia des-
tacar emendas offerecidas pelo Se-
riado a projectos originarios desta
Camera, mas, no case, em ques-
tao, trata-se de urn projecto do Se-
nado e não da Camara.

Não so t,rata, Sr. Presidente, do
ernenda offerecida pelo Senado ao
projecto, porquanto, coma Os meus
dignos collegas sabem, die fol
apresentado naquelle outro ramo
do legislativo mineiro e dc lá voiu,
integralmente, a osta Casa.

Eu estou quo nOo procedem as
arguiçoos articuladas contra a
Camera dos srs. Deputados...o sr. Duque do Moe quitct: - 0
sr. oenador Couto e- Silva trucou
d falso.

o Sr. Jodo Berctido... porque
nobre senador, corno muito bern
die o meu illustre collega que me
aparteia, se colloccu sob urn ponto
de vista false, de vez quo, do nos-
so regimento não consta dispositivo
que impeca ou embargue a Cama-
ra destacar artigos de projeatos em
debate; e, uma vez que ella tern a
faculdade de rejeitar artigos do
projectos do Senado, major razão
ihe assiste em destacal-os para me-
ihor estudo.

o Sr. La,uro do Alrneida: -
Qijem tern capacidade pare mais
tern pare menos.

o sr. Jodo Beraldo: - Perfei-
tamente; quem pode fazer o mais
pode fazer o menos e si naO existe
disposicão alguma em o nosso Re-
gimento que prohiba a Camera
destacar artigos deste ou daquelle
projecto, cu não vejo razOo por
quo nOc poderiamos assim proce-
der. uma vez quo o quo a lei não
pro hibe 0, polo rnenos, toleravel, ou
permittido

o sr. Francisco Lessa: - Be-
iois as disposicOes dos artigos des-

tacàdos eOnstitueM iiateida perso-
nalissima.

o Sr. JocTo Beraldo: - A pri-
ineira accusacão de s. exc. - que
a Camera so poderia approvar in
totem ou rejeitar o projecto total
ou parcialmente - é irnproceden-
te porque do Regimonto não cons-
ta disposicão alguma quo apoie o
nobre senador

A segunda arguicào - quo a
Camera requereu o destaque dos
dois artigos, corn a aggravante do
não dar andarnento aos mesmos -
é urna accusacOo...

o sr. Duque de Mesquita: - E'
accusacOo quo näo recebemos.

o sr. Jodo Beraldo... injusta
porque a commissão estava no pro-
posito do estudar a proposição des-
tacada, tanto assim quo, na pre-
sente sessão, pretende apresentar
parecer, offerecondo para 2." dis-
cussao esse projecto destacado do
de n. 14, do Senado.

A terceira, finalmente, o ultirna
affirrnaçao do nobre senador -
que a Camara, assim agindo, pro-
cedeu corn flagrante invasão des
attribuiçbes do Sonado Mineiro
e per demais injusta, porquanto,
exercendo urn direito quo lho é pe-
culiar, a Camera não poderia ter
invadido attribuiçoes da outra Ca-
sa do Congresso. Em absoluto hou-
ye a lnvasOo arguida.

Qual a gesto da Camera prati-
cado aqui e que revelasse o intuito
ouo proposito do porturbar as tra-
baihos dos conspicuos e nobres so-
naclores ao Congresso Legislativo
Mineiro ?

Sr. Presiclente, estas palavras
eu as proferi tendo em mira tao
sórnente repor as cousas ern selis
devidos terrnos, o pare refutar as
accusacOes proferidas contra a
nossa Casa, em hem do nosso born
nome e cm defesa dos fieis inter.
pretos do nosso Regimento.
Corn estas palavras quero formu-

lar desta tribuna urn contra-pro-
testo em nome da commissão de
Legislacão.

0 sr.. Duque do Mesquitcc: -
Muito bern.

A, C.— 50

o Sr. JoãO Beraldo... quo péii-
so ser tamborn o .contra-protesto
de toda a Camera, contra as af-
firmacOos do s. exc. o corno uma
homenagom que rendo ao Senado
Mineiro.

(Macito bern; macito bern!)
o sr. Presidente: - Será torna-

do em consideracão o contra-pro-
testo quo acabã de sér feito polo
nobre deputado.

Vote de pesa

O SR. PAULO MENICUCCI:
- No turbilhão da vida, quando
a masse humane se convulsiona no
fluxo e refluxo das ideas; quando
a humanidade se abala, nurn dos
sous movimentos de convulsão, pe,
lo apparecimento do urn vulto que
resume em si o ideal de geracOes
passadas e presentos, ha como quo
urn espanto .dos poderes publicos e
dos hornens quo ropresentam fun-
cçOes na sociedade, e des coma
que tomados do espanto, olham p.
ra essa figura quo reprosenta o
substracturn dos ideaos da época.

Assim é quo nós vemos, brusca-
monte, dopois do onormes convul-
söes sociaes, surgir urn Napoleão
Bonaparte, surgir urn marquee de
Pombal, surgir urn literato pro-
fundo, urn orador cheio do verbo,
choio do ardor civico o do patriotis-
rno, corno Ruy Barbosa; surgir urn
José do Patrocinio, que vem, corn
a sua penna e a sue palavra cheia
de encanto e do fulgor, arrebatar
os nossos coracOes pare os páramos
das conquistas sociologicas.

Assirn é, Sr. Presidento, que no
nosso Estado de Mines, neste Es,
tado quo sempre cultivou corn Ca,
rinho a libordade neste Estado
onde os grandes idoaes sompre fo,
ram plantados pelos seus homens
osempre foram cultivados corn ci-
.vismo: neste Estado, berço da li-
berdade, berço do Tiradentes, no-
Ines auroolados do gloria, nomos
eheios de valor e cheios de patrio,
tismo surgiram, empolgando a
sontirnento da êpoca e levando de
vencida todos as principios erro-
fleas quo porventura a inal derra.



masse ná sementeira do patriotis-
nloe do civismo.

Não precisamOs elevar Os nOS-
sos olhos Para as paginas brilhan-
tes da historia antiga de Minas
Geraes. Si assirn o fizessemos, lã
iriarnos enontrar nornes cheios de
gloria, nomes quo honrarn o nosso
norne e o nosso torrão. (Mwito
buern!) Deixo, porém, de evocar
Os flOSSOS cOmpatricios, bern conhe-
cidos de todos nbs, Para citar no-
mes brasileiros, que constituern urn
patrimonio geral da nacão. Entre
elles, nós encontramos o sublime
Castro Alves, aquelle cantor arne-
no, aquelle anjo da guarda da ii-.
berdade, aquelle abolicionista,
cheió de fervor e cle- enthusiasmo,
que, corn seus versos, ultrapassava
as nuvens e ia arrebatar das por-
tas do coo as medidas necessarias
Para a libertacão da classe sofire-
dora. Encontrarnos José do Pa-
trocinio, que nasceu da evolucão
social das camadas mais inferiores,
horneni que nâo tinha uma origern
cheia de galardbes e do glorias;
que nao tipha a aureolar-Ihe a
fronte urn norne que viesse recom-
mendal-o aosconternporaneos, por-
que era filho. dessa raga de sofire-
dores, trazidós Para as riossas pla-
gas por nOS crueis, para nos sei-
virém dd dscavo,e que, entretan-
to, Sr. Presidente, elevou bern alto
o norne do seü paiz, pela patriotica
e brilhànte accäo que desenvolveu
na conquista da libertaçao dos ca-
ptivos. (Muito bern!)

Em Minas, na dpoca contempo-
ranea, nomes tambem existem, não
menos scintillantes, mas, talvez,
menos conhecidos, porque inais re-
gionaes, e qie, por isso mesmo,
não são venerados em todo o Bra-
sil. Dentre esses nomes, eu pode-
na citar b de Estevam do Oliveira
(nmito born!), homehi tambem de
origem humilde, professor prima-
rio, simples mestre-escola, que ia
levar o pão do eapirito á creanci-
nha, fazendo desta o cidadão de
hoje.

Pois bern, sr. Presidente, esse
hornern tambem amparou corn vi-
gor. o- abolicionismo em nossa ter-
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ra, secundando a acçdo de José dd
Patrocinio è dc outrOs abnegados
patriotas; esse homern, corn o seu
trablho, corn a sua palavra e a
sua penna, tambem, levou do von-
cida todás as difficuldades que se
antepunham a libertacão dessa ra-
ça soffredora que, desde muito
tempo, paia vergonha nossa, vinha
sendo villipendiada e opprimida
pelo jugo feroz da oscravidao; o
elle teve a ventura de ver despon-
tar, nos horizontes de Minas e do
Brasil inteiro, o dia radioso da ii-
bertacão dos escravos.

Não satisfeito corn o trabalho
enorme que acabava de realizar,
julgando. quo a sua rnissbo ainda
não estava cum prida, cUe so tor-
nou o ardento propagandista da
Republica que n65 conhecernos.

Moco ainda e cheio de onthusi-
asmo, dIe percorreu muitos dos
nossos municipios, prégando a ver-
dadeira doutrina democratica.

Mais tarde, cue foi o principe do
jornalismo em Minas Geraes.

0 sr. Adoipho Vianna:— Apoia-
do. Muito bem!

0 sr. Paulo Menieneci: .— Corn
0 pensamento sempre cheio do prin-
cipios sãos e humanitarios, corn o
intellecto zempre voltado para o
bern, cUe não agiu como tantos on-
tros, sinão em prol do ideaes ale-
vantados e nobres.

Na imprensa, ella sempre so
conservou altivo e independente,
scm jarnais vender a consciencia,
pelejando, corn intelligencia e ar-
dor patriotico, em prof dos peque-
ninos, em prol daquelles que vi-
viarn torturados pela prepotencia,
soffrendo a perSeguiçbo dos inaio-
res, dos mais poderosos d rnaisri-
cos.

Foi por isso quo, apesar de ter
urna intelligencia luminosa, Este-
yam do Oliveira jarnais conseguiu
conquistar posiçbes magnificas na
sociedade. Esteve sempre entregue
no seu jornalisrno de principios e
de ideaes. esteve sempre entregue
ao trabalho de libertaçao, agora do
libertacão das consciencias. Elle
exerceu no nosso meio social uma
acção benefica, que nos trouxe
exemplos salutares e mesmo a re-

inodelação -dos nOssoe costumes po-
liticos. Sernpre esteve —quasi pos
so dizer— em opposição aos gover-
nos constituidos; não fazia urns
opposicão systematica, mas, do seu
jornal, do alto de seus principios
die verberava tudo quanto lhe pa-
recosse urn erro no desempenhodas
funcçbes publicas do Estado.
- Por ultimo, cancado de luctar,
elle se viu i-ia contingencia de ac-
miter pequenos cargos do repre-
entação social: charnado, por go-

vernos pàtiioticos do Minas, a col-
labordr em diversas reformas de
instrucão primaria, foi inspector
regional do ensino e, finalmente,
morreii cono delogado geral do
-ensino no Estado, cargo federal
que occupava corn muito briflio.

Per estas razbes que acabo de
uxpor, sr. Presidente, eu venho so-
lioitar dä Camara dos srs. Depu-
tados urn veto de pesar pelo seu
fallecimento.

(Muito bern; muito born!)
- 0 sr. P-residente declara que
será attendido o pedido do nobre
deputado.

Norneado do comrnissdo

t SR. ALONSO MARQUES:
Sr. Presidente, ao findar-se a

actual legislatura, em cujo periodo
xorceu a presidencia do Estado

1urante dois' annos approximadà-
monte o grande mineiro sr. dr.
Mello Vianna, cumpre-nos o dever
de admiracdo e reconhecimento pe-
los inlvidaveis services prestados:
ao nosso Estado, levar-Ihe mais
urna vez as nossas homenagens sin- -
eras, acompanhando-o no dia do

nua posse do alto cargo de Vice- -
Presidente da Republica.

Mineiro, "em cujo espirito scm-
1111am as mais lidirnas manifesta-
cbcs do acendrado amer e carl-
nho a este torrão abencoado, a quo
acaba do prestar os mais relevantes
serviços, espalhando per toda par-
to as vibraçbes de sun fecunda ad-
ministração".

0 sr. dr lVIélIoVianna mere-
cc, scm lisonja, o galardao do gran-
de bemfeitor desta terra. Gover-

no realizador, os seus actos ahi es-
Ado attèstando exuberahtemente 0
seu labor proficue, a sua acção
cf-f ideate e o seu grande patrio-
tismo.
- Representantes do povo minéiro

nesta Casa julgamos - interpretar
bern Os sentirnentos de gratidão do
nossos mandatarios cOthpanhandb-
o nessa nova jornada quo vae mi-
ciar a 15 do novembro.

Assim, sr. Presidente; eu xequei-
no a v. exc. quo corisulte a Casa
si consente que soja ñomeada uma
comrnissão par ropresentar a Ca-
mama dos Deputados na posse de
s. exc. ao clevadô cargo que o
pove brasiloiro ihe designou.

(Muito bern; muito bern!)
0' sr. Presidente, deferindo o

requerimento, diz que a commis-
são fica cOnstituida-não so da ]-
sa o do requeronte, mas tambm
dos srs. Euzebio .de Britto, Age-
nor Alves, Antonio Junqueira, Ru-
bens Campos,,, Miguel Baptista,
Washington Pires Adelio Macid,
José Christiano, Enrico Dutra,
João Henriquo, Claudemiro Fer-
reira e Pedro Laborne.

Declaração do voto

0 sr. Agenor Canedo envia - a
Mesa a seguinte declaração de vo-
to par constar da acta 	 -

'Declaramos quo, per nâo no
acharmos prescntes a sessão do
hontem, no momeilto- em quo fol
dada a assignatura dos nossos col-
legas a-moção de apeio e solidarie-
dade ao illustre Sr. presidente da
Republica, dr. Arthur - Bernardés,
apresentada polo députàdo Adol.
pho Vianna, deixarnos de assigrial-
a, pelo que requerernos a v. exc.
fazer consignar na acta qüe tria-
mos subscripto, como subscrevemos
essa - rnoçãp, per sormos dos que
julgam digno desta, come do rn-aio-
res hornenagens, o grande estádis-
ta, a quern a Camara -rend'eu - hon-
tern justO- preitö de justiça, appr'o-
vando a moção rcferida, a qual da-
mes nossa-inteira soiidarieddde.

Sala das sessOes, 21-9-26. -
Agenor'Caneclo, - Miguel -Baptis-
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tá. - Flavio Santos. - Viviano
Caldas. - João Henrique. - Ri-
beiro da Luz. - Bernardino Viei-
ra. - Agenor Alves. - Será at-
tendido.

Nomea.çao

o sr. Jodo Beraldo, pela corn-
missão de Legislacao e Justiça, pe-
de a nomeacão de 2 membros inte-
rinos Para •a cornmissão de Legis-
lacão e Justica

São nomeados os srs. Lauro de
Almeida e Flavio Santos.

Urgencict

o sr. 1.0 secret arw, obtendo ur-
gencia, ìê officios do sr. 1.0 secre-
tario do Senado, devolvendo, corn
emendas, os projectos ns. 70, 90
e 109 e enviando o de n. 16, do
Senado, sobre subvencão a Santa
Casa de Bello Horizonte.

• 0 orador pede, sendo concedida,
dispensa das formalidades regi-
mentaes Para que essas materias
sejarn discutidas na presente ses-
são. Ficarn sobre a mesa Para
ordem dos trabaihos.

Emendase projectos aos quaes
e refere o officio supra:

Emenda offorecida e approvada
pelo Senado ao projecto n. 70,
da Camara

(9.' legislatura)

Addite-se antes do art. 20
Art... As divisas entre os distri-

ctos de Paz de S. José do Canastrão
o S. Gonçalo do Abaet, creado
pela ultima lei de divisão adminis-
trativa do Estado e situados am-
bOs no municipio de Tiros, serão
polo rio Abaeté, no trecho em que
é ponto de contacto entre esses
dois districtos.

Paco do Senado do Estado de
Minas Geraes, em Bello-Horizonte,
aos 21 de setembro de 1926. - 0
presidente, Francisco Ribeiro de
Oliveira. -.0 1.° secretario, Olym-
pie Mourão. - 0 2.' secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.

Ernendct off erécidct e ci,pprovdda
pelo Senado ao pro jecto a. 90,
da Camara

(9.' legislatura)

No projecto a. 90, substituam-
se os artigos 1.° 2.° e 3.° pelos so-
guiptes:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 A Forca Publica do
Estado de Minas Geraes Para o ex-
ercicio de 1927 compor-se-á de
4.005 homens, assim distribuidos:

Commando Geral.
Seis batalhSes de infantaria.
Uma companhia de sapadores

bombeiros.
Uma conipanhia escola.
Dois pelotSes de metraihadoras.
Urn esquadrão de cavallaria.
Servico de Saude.
Art. 2.0 Para a manutencao da

Forca Publica, fica o poder execu-
tivo auctorizado -a despender no
referido exercicio a importanëia
de 9.975:305$500, de accordo corn
a tabefla annexa n. 1.

Art. 3.° A com,posicão do Com-
mando Geral, do Servico de Saude
e das unidades da tropa, obedece-
rd ao quadro annexo n. 2 e seus
eff.ectivos poderão ser elevados em
case de mobilização.

Art. 4.° Revogam-se as. disposi-
coos em contrario.

A tabella mencionada no art.
2.° pela seguinte:

(Vide redaccao final no fim da
sessão nocturna de 21).

Paço do Senado do Estado de
Minas Geraes, em Bello Horizon-
te, -J)s 21 de setembro de 1926. -
0 presidente, Francisco Ribeiro
de Oliveira. - 0 1.0 secretario,
Olympio Mourão. - 0 2.° secre-
tario, Gabriel de Oliveira Santos.

Parecer e emendct ao projecto n.
109, dcc Camara

(90 legislatura)
Substitua-se o art. 1.0 pelo se

guinte: 	 - 	 -

Art. 1.0 Na reversào ao exerci-
do da magistratura dos juizes de
direito avulsos, poderá o poder
executivo designar-ihes comarca
de entrancia egual a de qualquer
uma daquellas em que já tenham
tido exercicio effectivo nesse car-
go.

Paco do Senado do Estado do
Minas Geraes, em Bello Horizon-
te, aos 21 de setembro do 1926. -
0 presidente, Francisco Ribeiro
de Oliveira. - 0 1.0 secrefario,
Olympio Mourão. - 0 2.° secre-
tario, Gabriel de Oliveira Sanfos.

Projecto n. 16, do Senado

(9.' legislatura)

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes de,creta:

Art. 1.° Fica assegurada a San-
ta Casa de Misericordia do Bello
Horizonte, por quatro annos, a
subvencão annual do 50:000$000
(cincoenta contos de réis)

Art. 2.° Fica o governo do Es-
tado auctorizado a adeantar a
mesma Santa Casa, por conta des-
sa subvenção, a somma de cern con-
tos de réis (100:000000), Para
conclusão do urn novo pavilhdo pa-
ra enfermos, podendo abrir Para
esse fim o credito necessario.

Art. 3.° A Santa Casa de Mise-
ricordia do Bello Horizonte deverá
obrigar-se a attender promptamen-
te as requisiçOes das auctoridades
policiaes da Capital, quanto ao
service de assistencia hospitalar,
€ a sujeitar-se a fiscalização da
Directoria de Saude Publica do
Estado.

Art. 4.° Revogam-se as disposi-
cOes em contrario.

Pace do Senado Mineiro, em
16 de setembro de 1926. -
0 presidente, Francisco Ribeiro
de Oliveira. - 0 1.' secretario,
Olympio Mourão. - 0 2.° secre-
tario, Gabriel de Oliveira Santos.

As emendas e projecto ficam
sobre a mesa, Para serern discuti-
dos na presente sessSo.

Apresentaciio de pareccres de
comrniss5es.

0 sr. Joao Beraldo; pela corn-
missão de Legislação apresenta e
pede, sendo concedido dispensa do
formalidades regimentaes Para que
figure na ordem do dia da proxi-
ma sessão o seguinte

Parecer para 2.' discussdo do
projecto n. 115

(Resultante dos arts. 13 e 15,
destacados do projecto n. 14, do
Senado).

(9.' legislatura)
A commissão de Legislacão e

Justica, a que foi presente o pro-
jecto n. 115, constituido dos arts.
13 e 15, destacados do projecto n.
14, do Senado, Para constituir pro-
posicão distincta, é do parecee quo
o referido projecto n. 115, cujos
artigos já foram appfovados em
1.' discussão, seja offerecido a Se-
gunda e approvado.

Sala das sessOes, 21 do setern-
bro de 1926. - João Beraldo. -
Agenor Alves. - Lauro do Al-
meida. - Flavio Santos. - Du-
que de Mesquita, vencido, por ter
cpinião as medidas consubstancia-
das no presents projecto de lei.
-A' imprimir-so Para ordem dos
trabalhos.

0 Sr. Jodo Henrique, pela corn-
misso de Orçamento apresenta e
pedo, sendo concedido, dispensa do
formalidades regimentaes Paraque
figure na ordem do din da proxi-
ma sessão o seguinte:

Parecer para 2.0 discussiio do pro-
jecto ii. 95

(90 legislatura)
A commissão do Orcamento o

Contas é do parecer e requer quo
o projecto n. 95, já approvade em
2.' discussão, soja dada Para 3.'
discussão e approvado.

Sala das commissOes, 13 do se-
tembro de 1926. -- João Henrique.

Alonso Marques. - A impri-
inir-se Para ordem dos trabaihos.
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o sr. Ignacio Barroso, pela corn-
missão de Peticöes, apresenta, pe-
de e obtem dispensa de formalida-
des regimentaes para que figure
iia ordem do dia da proxirna ses-
são o seguinte:

Parecer para 2.' disc.ussäo do pro-
jecto n. 112

A commissão de Petiçöes e Re-
.presentacoes tendo en-i vista o pro-
cto n. 112, já approvado em 1.'
discussão, é de parecer que seja
submettido a 2.' discussão e ap-
provado.

Sala das commissöes, 21 de so-
tembro de 1926. - Ignacio Bar
rosa, relator. - Edelberto do Lel
us. - Martins Prates. - A' im-
primir-se para ordem dos traba-
ihos.

Não ha projectos, indicacöes -e
mocbes a Serem apresentados.

1, discussdo do pro jecto n. 16, do
Senado

Na fórma do que foi deliberado
pela Camara é lido e entra em 1.'
discussão a projecto n. 16. do Se-
naclo, sobre auxilio a Santa Casa
da Capital (vide expediente) que
d approvado e remettido a Corn-
missão de Orcamento.

DTSCUSSAO DE EMENDAS DO
SENADO

Ao pro jecto n. 90

A seguir, submettidas a discus-
cto u. 90, sobre Forca Publica e
tres emendas do Senado ao proje-
cto a. 90, sobre Forgo Publica e
que constàm do expediente de hoje.

A' cornmissão de Redaccao.

Ao projecto n. 109

Dm seguida, submettida a dis-
cussão a emenda do Senado ao
projecto n. 109, sobre reversão de
juizes é a inesma queconsta do ox-
pediente de hoje, sern debate ap
provada. - Identico despacho. -

ito pro-jecto n. 70

Lida e submettida a discussão 4
scm debate approvada a emenda
additiva-do -Senado ao projecto n.
70, sobre divisa de districtos e quo
constam do expediente de hoje.-
Identico despacho.

2' PARTE DA ORDEM DO DIA

2 . 0 diseussdo do projecto n. 110

Lido e submettido a 2.' discus-
são, em globo, a requerimento do
sr. Ignacio Murta, é sem debate
approvado o projecto n. 110, sa-
bre limites entro os municipios de
Ibiá 0 Luz, que volta a commissão
do Camaras Municipaes.

3.' discussdo do projecto n. 87
Lido e submettido a 3. discus-

são é scm debate approvado o pro-
jecto n. 87, sobre limites eritre
Areado e Alfenas, que vae a corn-
missão de Red accão.

3.' discuss-do do projecto n. 98

Submettido egualmente, depois
de lido, a 3.' discussão, encerra-se
esta scm debate, sendo approvado
o projocto n. 95, sabre mudanca
do lido, a 3.' discussãe encerr-se
ma commjssão.

1.' discusdo do projecto n, 13, 10
Senado

Lido e submettido a 1.' discus-
são é scm debate approvado a se-
guinte;

Pro jecto ri. 13, do Senado
- 0 Congresso Logislativo do -Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica a Poder Executi-
vo auctorizado a entrar em accor-
do corn a governo federal para
-construir urn submarino a ser doa-
do -á Marinha Nacional, coma con-
tribuição do Estado de Minas pa-
ra a remodelacão da esquadra.

Art. 2.° 0 governo do Estado
abrirá as creditos necessarios.

Art. 3.° Revogam-se as disposi-
çSes em contrario, 	 -

Paco do Senaclo do Estado de
Minas Geraes, Bello Horizonte, 3
dc setembro de 1926. - 0 Presi-
dcne, Francisco Ribeiro do Olivei-
vu. 0 1.0 Secretario, Olympia
Mourão. - 0 2.° Secretario, tia-
briel do Oliveira Santos. - A'
comrnissão de Orcamento.
1 . 0 discussdo do projecto n. 34, do

1926
E' lido, posto em 1.' discussão e

scm debate rejeitado o seguinte:

Pro jecto a. 34

(90 legislatura)
O Congresso Logislativo do Es-

tado do Minas - Geraes decreta:
Art. 1.0 0 governo do Estado

procederá a revisão provisoria da
Iotacão dos officios de justiça, to-
mando por base a arrecadação dos
impostos de transrnissão de pro-
priedade e a venda de sellos em
cada municipio, adoptando, na fal-
ta de outros olementos, o argumen-
to de 30 % sobre a ultirila iota-
cao processada.

§ 1.0 0 ithposto sobre o au-
gmento das lotaçoes será pago em
duas prestacdes, urna em janeiro,
outra em juiho.

§ 2.0 Os interessados poderão
recorrel', ate 31 do marco de 1925
da lotação provisoria, a quo so re-
fore este artigo, juntando o pro-
cesso de lotação feita segundo a
legislação vigente, nos 6 mezes an-
teriores ao recurso e a conheci-
mento do pagamento da prirneira
prostacão do imposto a quo se re-
fore o § 1.0 desto artigo

§ 3.' Esta lotação provisoria
será revista ex-officio, polo gover-
no, simultaneamente corn a iota-
cão das colloctorias e o imposto
sabre o aagmento, Si houver, será
pago em duas prestc5es nas epo-
cas thencionadas.

Art. 2.° Revogam-se as dispo-
siçdos em contrario.

Sala das sessSes da Camara dos
Deputados, em Bello Horizonte, 29
do agosto do 1924 - Francisco
Lessa. - Archive-se 	 -

1 . 0 d'iscussáo do -projecto n. 3 do
Senado

Posto em 1.' discussão, depois
de lido, ésern debate rejeitaclo o
seguinte

Projccto n. 3, do Senado

(9.' legislatura)
O Congresso Legislação do - Es-

tado do Minas Geraes decreta:
Art. 1.0 Os presidentes do Ca-

maras. Municipaes não podem ser
reeleitos senão uma vez; e quando
nao puderem ser reoleitos, näo pa-
derão ser eleitos vice-residentes
no quatrionnio seguinte.

Art. 2.° Revogam-se as disposi-
çSos em contraria.

Paço do Sonado, em Bello Ho-
rizonte, aos 11 de setembro do
1924. - 0 Presidente, Diogo de
Vasconcellos. - 0 1.0 Secretario,
Olympia Mourão. -0 2.° Secro-.
tario, Albertino Ferreira Drum-
mond. - Archive-se.
2 . 0 discussdo do pro jecto n. 16, de

1924
Submettido a 2.' discussão, de-

pois do lido é sern debate rejeita-
do o seguinte:

Projecto n. 16

(90 legislatura)
0 Congresso Legis1atvo do Es-

tado do Minas Geraes decreta:
Art. 1.0 Havendo convenicocia,

por motivo de ordem publica, de
adiar as elei-çöes do vereadoros e
juizes de paz, que já tenham sido
marcadas na fórma dos arts, 82
133, § IV, do dec. 4.877, do 22
do setombro de 1917, poderá o Pre-
sidento do Estado expedir acto do-
gnando, pa-rn dine, novo dia.

Art. 2.' Lota lei t'ntrará em
vigor desde a data da sun publica-
cão. 	 -

Art. 30 Rovogam-se as disposi-
çöes em contrario.

Sala das sossöes, 23 de juiho de
1924. - Elpidio M. Cannabrava.
- Odilon Braga. - Mello l'ran-
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CO. - Celso Machado. - Francis-
co Lessa. - Archive-se.

2. di3cusso do projecto n. 9, do
Senado

Lido e posto em 2.0 discussão é
scm debate rejeitado o seguinte:

Projecto n. 9, do Senado

(9.' legislatura)
0 Congresso do Estado de Mi-

nas Geraes, decreta:
Art. 1. 1 0 districto do Torreäo,

no municipio de Juiz de Fóra, pas-
sari e denominar-se "S. José das
Tres lihas" os districtos de Luiz-
burg e Amazonita, do municipio
do Manhuassü, passam a denomi-
nar-se - S. Luiz do Manhuassd
e Santa Helena do Manhuassd e
os districtos de Itaguara, do mu-
nicipio de Itauna, e Campo Alegre,
-do municipio de Bomfim, passam
a denominar-se, respectivmente,

Congustania" e Vargern Bella.
Art. 2.° Rovogam-se as dispo-

sicöes em contrario.
Paco do Senado do Estado de

Minas Geraes, em Bello Horizonte,
8 de setembro de 1924. -o Pro-
sidente, Franisco Ribeiro de Oli-
veira. - 0 1.0 Secretario, Gabriel
do Oliveira Santos. - 0 2.° Se-
cretario, Joäo Jacques Montandon.
Archive-se.

2.' discus-são do projecto n. 53, do
1925

E' lido, posto em 2.0 discussão
e sern debate rejeitado o seguinte:

Pro jecto n. 53

(9.0 legislatura)
A commissão de PeticSes e Re-

presentacdes a que foi presente o
requerimento em quo o sr. Mario
Netto, escrivão do 2.0 officio do
judicial o notas do termo do Pouso
Alto, allegando achar-e doente.
pede ao Congresso dois annos do
licenca para tratar de saude:

considerando que, conforme in-
formação do Sr. Secretario do In-

tenor, o peticionario ja obteve
maxirno da licenca que ihe podia
conceder o Poder Executivo, con -
soante o disposto no art. 11, do
dec. 4.561, do 1926;

considerando quo o motivo da
molestia allegado está devidamen-
te comprovado por attestado me-
dico, em quo so declara tratar-se
do molestia de tratamento demo-
rado:

E' de parecor quo seja concedi-
da a licenca solicitada, elaboran -
do, para esse fim, o seguinte pro-
jecto do lei:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado do Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica concedida ao ci-
dadão Mario Netto, escrivão do
segundo officio do justica e offi -
cial do Rogistro Geral do Hypo-.
thecas do termo do Pouso Alto, Ii-
cenca por dois annos, para trata-
mento de sua saudo..

Art. 2.0 Revogam-se as disposi-
coos em contrarlo.

Sala da -commissães, 12 do
agosto de 1925. - Celso Macha-
do, presidente. - Martins Pra-
tes, relator. - Edelberto do Lel
us. - Ignacio Barroso. - Ar-
chive-se.
1.0 discussaTh do projecto n. 55, de

1925
Submettido a 1.0 discussão do-

pois do lido, é som debate rejeita-
do o seguinte:

Projecto n. 55

(90 legislatura)
A commissão de Camaras Mu-

nicipaes, tomando em considera-
ção as resolucOes das Camaras
Municipaos do Aguas Virtuosas e
da Villa do Santa Catharina, ros-
pectivamente do 23 e 3 de abril
do 1925, é do parecor quo so ado-
pto o seguinto projecto do lei:

0 Congresso Legislatico do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.° As divisas dos muni-
cipios do Aguas Virtuosas e Santa
Catharina, no ponto em quo termi-
na a divisa coin o rnunicipio de

Christina, segue polo ospigão mes-
tre da mesma serra, pontos mais
altos, aguas vertentes, espigão
iiiestre da sorra do Imbirizal e Os-
pigão mostre da serra do Santa
Isabel, sempre pelos pontos mais
elevados e aguas vertentos ate on-
contrar o ponto do divisa corn o
municipio do S. Goncalo do Sn-
pucahy.

Art. 2.° Revogam-se as dispo-
siçOes em contrario.

Sala das commissöes, 18 do
agosto de 1925. - Agenor Cane-
do. - Lauro de Almojda. -Aris-
tides Coimbra. - Archive-se.

1.0 discussdo do projecto n. 77, do
1925

Posto em 1.0 discussdo, dopois
do lido, é scm debate rejeitado o
seguinte:

Projecto n. 77

(90 legislatura)
A commissão do Redacção do

Lois, a quo foi presonto a emen-
da n. 2, offerecida polo Senado no
projecto n. 62, da Camara e por
ella accoita e mandada destacar
lara constituir projecto a parte,
é do parocor que para a refericla
cmenda so adopte a seguinte re-
daccão:

0 Congresso Legisla9vo do Es-
tado do Minas Geraos decreta:

Art. 1.0 Os municipios creados
pela lei n. 843, do 7 de sotembro
dc 1923, corn todos os seus distri-
ctos de paz, farão parte das cir-
cumscripçOes oleitoraes a quo per-
tencem suns sédes actuaes.

Art. 2.° Revogam-se as dispo-
sicOes em contrario.

Sala das commissOes, do setem-
bro do 1925. - Ignacio Murta.
-Archive-se.

1.0 disc-ussdo do projecto n. 45, do
1925.

E' lido e posto em 1.0 discussão
je scm debate rejeitado o seguinte:

Pro jecto A. 45

(9.0 legislatura)
(Sessão extraordinaria-1924)
A commissão do Camaras Muni-

cipaes a quo foi prosente a men-
sagem do sr. Presidente do Esta-
do de Minas Geraes, enviando a
Camara dos srs. Deputados a re-
sohucão n. 1, da Camara Munici-
pal do Santo Antonio do Monte,
relativamente as divisas do dis-
tricto do Lagoa da Prata é do pa-
recer quo seja approvado o seguin-
to projecto:

0 Congrosso Legislativo do Es-
tado do Minas Geraes decrota:

Art. 1.0 As divisas do districto
do Lagoa da Prata, do municipio
do Santo Antonio do Monte, serão
as seguintos:

Comecando na barra do rio
Sant'Anna corn o rio S. Fran-
cisco, sobo por aquella acima ate
a barra dos dois corregos dos Mi-
randas, dahi pelo corrego da es-
querda ate a estrada real quo vao
a Estação do Martins Guimarães,
na OOste do Minas, o pela dita e-
trada ate o corrego Alheio; des-
condo por este ate o rio Jacaré,
por este abaixo ate o rio São
Francisco subindo por este ate a
barra de Sant'Anna, ponto inicial.

Art. 2.° Revogam-se as dispo-
siçOos em contranio.

Sala das commissOos, 13 do ja-
janoiro do 1925. - Cordovil Pin-
to Coelho. - Mello Franco. -
Agenor Canedo. - Archive-so.

1." discussdo do pro jecto n. 78, de
1925

Submettido, depois do lido, a 1.0
discussão, é sem debate rejeitado
0 seguinte:

Pro jecto n. 78

(9. ' logislatura)
A cornmissão do Agricultura e

Industria, a que foi presente o no-
quenimento em quo o sr. João Ba-
ptista Nunes, capitalista residente
nesta Capital, se propoe a coin-
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prar meio aiqucire de terreno,
niais ou menos, situado nos con-
fins da 6 . 0 secção suburna, desta
Capital e de propriedade do Es-
tado - considerando quo o Esta-
do, para organizar a area da no-
va Capital desapropriou eñtre ou-
tros, terrenos de Chrispim de tal,
na Lagoinha e que, quando se fez
a demarcação, urna parte desse
telretlo, não se conhecendo porque
razão, ficou fóra da area da Capi-
tal, continuando, portanto, a per-
tencer ao Estado; considerando
thais quo não convem que conti-
nuem desapropriados e tao pouco
habitados por pessoas que não
sao Os proprietarios, pois, ha alli
varios intrusos; considerando, p0-
rem, que a venda devia obedecer
ao processo da hasta publica, por-
que, os terrenos da vizinhanca da
Capital estão se valorizando gran-
demente, de dia Para dia, e a tal
pci-ito, quo ha exemplo de dez con-
tos por alqueire, é de parecer que
se deve auctorizar o governo do
Estado a dispor de toda area desa-
propriada polo Estado e não do-
marcada para a Capital, não so a
que se refere o requerente, mas
ainda a que está sendo explora-
da por Cherubim de tal e outros
o que constitue 'o trecho inicial da
estrada de automovel para Con-
ceicao do Serro, pela maneira
inais conveniente e, 'para este Em
apresenta o seguinte projecto de
lei:

0 Conresso Legislativo do Esta-
do de Minas Geraes deëreta:

Art. 1 . 0 Fica o governo do Es-
tado auctorizado a dispor, pela
maneira mais conveniente, Os ter-
renos quo forem de Chrispirn de
tal e nâo aproveitados para a de-
marcacão da Capital.

Art. 2.0 Para este fim entrará
irn accordo com os proprietarios
de barracöes no terreno construi-
dos, podendo, se julgar convenien-
te e preferivil, em vez de vendel-o
em hasta publica, dividil-o em lo-
tes para operarios.

Art. 3.° Entrará, egualmente,
em accordo corn o reqi-erente Joäo

Baptista Nunes para indernnizal-o
das despesas que provar na defesa
dos interesseS do Estado relativa-
monte a parte dos referidos terre-
nos.

Art. 40 Revogam-se as dispo-
siçSes em contrario.

Sala das Sessöes, 10 do setem-
bro de 1925. - Gomes Pereira.-
Paulo Menicucci. - Archive-se.
1 . 0 discussdo do projecto -ii. 21 A,

do 1924
Depois de lido, é posto em 1.0

discussão e scm debate rejeitado o
seguinte:

Pro jecto n. 21 A, resultante do
urna emendce of ferecidce e op pro-
vada pelo Senado ao pro jecto n.
21 (orcamento)

(9.' legislatura)
0 Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes decreta:
Art. 1.° 0 guarda-livros che-

fe-technico da primeira seccao da
Directoria da Contabilidade terá
os mesmos vencimontos do chefe-
technico da Directoria do Viacäo
o Obras Publicas.

Art. 2.° Revogam-se as disposi-
çöes em contrario.

Paco do Senado do Minas Ge-
raes, em Bello Horizont 12 de
setembro de 1924. - 0 Presidën-
to, Diogo de Vasconcellos. - 0
1.0 Secretario, Olympio Mourão.
- 0 2.° Secretario, Gabriel San-
tos. 	 Archive-se.

1.' discussdo do projecto n. 82, do
1925

Lido e posto em I.' discussão C
scm debate approvado O seguinte:

Pro jecto n. 82

(9.0 legislatura)
0 Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes decreta:
Art. 1.0 0 districto de S. Lou-

renço, do municipio de Brazilia,
passará a denominar-se "Sando-
val Azevedo".

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposi-
çCes em contrario.

Sala das sessöes, 16 de setemn-
bro do 1925.. - Claudemiro Fer-
reira. - A' comrnissão do Cama-
ras Municipaes.

3.' discussdo do projecto n. 106

E' lido, posto em 30 discussao
é scm debate approvado o seguin-
te:

Pro jecto n. 106

(9.' legislatura)
o Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes decreta:
Art. 1.0 Fica o governo aucto-

rizado a proseguir na construccao
ja iniciada de urn caes, nas duas
margens do rio Parahybuna, na
cidade do Juiz de FCra.

Art. 2." Nesse servico e corn-
plementares ate sua conclusao,
despenderá annualmente a quail-
tia de duzentos .contos de réis, con-
signando verba no orçarnento; e
quarido não, ficando auctorizado
a abrir os creditos .nocessarios.

Art. 3.° Revogam-se as disposi-
cSes em contrario.

Sala das sessCes, setembro do
1926. - Agenor Canedo. - Ru-
bens Campos. - A' cornmissao de
Redaccao.

Nada mais havendo a tratar o
Sr. Presidente convoca urna sos-
são nocturna para hoje as 19 ho-
ras, dando para ella a seguinte

ORDEM DO DIA

Primeira porte
Ate as 20 horas
Leitura e approvaçäo da acta.
Expodiente.
Apresentacão dc pareceres d&

commissöes.
Apresentacao do projectos, re-

querimentos, ind.icacöes, interpol-
lacöes e mocSes.

Discussão de requerimentos, in-
dicaçCes, interpellaçCes e mocCes.

Approvacão dc redacçCes finaes.

Segundo parte

Ate as 22 horas:
2.' discussão do projecto n. 115,

derogando o art. 190, da lei n.
830, de 7 de setembro do 1922.

2.' discussão do projecto n. 112,
auctorizando o pagamento do din-
rias ao sr. José do Paula Aroei-
ra.

3." discussão do projecto n. 95,
prorogando o prazo para a resti-
tuicão do imposto cobrado sobre
o gado quo tiv3r sahido d. Esta-
do para 5cr engordado en, outro.

Levanta-se a sessão.

7.' SESSAO EXTRAORDINARIA
(NOCTURNA), AOS 21 DE
SETEMBRO DE 1926

Presidencia do Sr. Enéas Camera
SUMMARIO - 1.0 parte. -

Chamada. - Acta. - Expedi-
ente. - Officios. - Emendas
do Senado. - Apresentação 'do
p-receres. - RedaccCes finaes.
- Discussão do ernendas do Se-
nado. - 2.0 parte. - 2.' dis-
cussão do projecto a. 115. -
2.' do do n. 112. - 3.' do de
a. 95. - Declaracão de voto.
- Ordem do dia.

A's 19 horas, feita a charnada,
acharn-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Clauderniro Ferreira, Mi-
guel Baptista, Pedro Laborne, Ber-
nardino Vieira, Lauro de Almeida,
Annibal Assumpçao, Ribeiro da
Luz, Paulo Menicucci, João Beral-
do, Flavio dos Santos, Mello Fran-
co, Martins Prates, Francisco Les-
sa, Duque de Mesquita, Euzebio
do Britto, Ignacio Barroso, Ochlcm
Braga, Ignacio Murta, Agenor
Alves, Alonso Marques, Adelio
Maciel, Agenor Canedo, Aristides
Coimbra e João Henrique.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente é a

mesma scm debate approvada.
0 sr. 1.0 secretario dá conta do

seguinte
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EXPEDIENTE

Of ficios
Do Sr. secretario do Senado, de-

volvendo, corn 3 emendas, o proje-
cto n. 103, sobre equiparacão de
vencimentos.

S. exc. requer, sendo concedi-
da, dispensa das formalidades re-
girnentaes para que essas ernendas
sejam discutidas e votadas na pre-
sente sessão.

Ficam sobre a Mesa para oc-
casião opportuna.

Emendas a que se refere o of-
ficio supra:

Emenda.s off e recidas e approva-
des pelo Senado ao projecto n.
103, da Camara

(9.' legislatura)
1.0

Ao art. 2.° - supprirna-se.
Addite-se onde convier:
Art. . . Fica o governo auctori-

.ado a reforrnar o ensino prima-
rio e normal do Estado e rever oc
reepectivos regulanlentos.

§ 1.0 No exercicio desta attri-
buicão poderá o governo crear e
supprirnir cargos, rever tabellas e
fixar vencimentos, ad-referendum
do Congresso.

§ 2.0 Continua em vigor o art.
9, da lei n. 895, de 10 de setem-
bro de 1925.

§ 3.° A expressão ensino pri-
mario comprehende e abrange o
ensino normal, technico e o pro-
fissional.

30

Addi-se onde convier:
Art... Fica o governo auctori-

zado a abrir, desde já, o credito
ate a quantia de 10:000$000 para
pagamento de excesso de despesa
verificada na verba 6, consignação
3, sub-consginac5.o 4, da iei n.
902, de 15 de setembra de 1925.

Pao do Senado do Estado de
Minas Geraes, em Bello Horizon-
te, 21 de setembro de 1926. - 0
presidente, Francisco Ribeiro do
Oliveira, - 0 1.0 secretario,

Olympio Mourão. - 0 2. * secre-
tario, João Jacques Montandon.

Proj ecto ao qual foram apresen-
tadas as ernendas:

Pro jecto n. 103
0 Congresso Legislativo do Es-

tado de Minas Geraes, decreta:
Art. 1.° Ficam equiparados os

vencimentos da preparadora dos
Laboratorios de Physica e Chimica
e Historia Natural da Escola Nor-
mal Modelo da Capital aos do fun-
ccionaria de egual categoria do
Externato do Gymnasio Mineiro.

Art. 2.° Ficam tambem equipa-
rados os vencimentos do professor
de desenho e da professora de edu-
caqão physica da Escola Normal
Modelo da Capital aos dos profes-
sores do sciencias da mesma Es-
cola.

Art. 30 Fica o governo auctori-
zado a despender ate a quantia de
1.000:000000 para a construcqäo
do palacio da Secretaria da Se-
gurança e Assistencia Publica no
terreno disponivel ao lado da Se-
cretaria da Agricultura, ficando
tambem auctorizado a vender em
hasta pubiic.i os predios oncie fun-
ccionam actualmente aquella Se-
cretaria e o Commando Geral da
Forca Puhilca.

Art. 4.° Applicam-se a Facul-
dade de Pharmacia e Odontologia
de Itajubá as disposicöe.s do art.
24, da lei n. 657, de 11 de setem-
bro de 1915, e do art. 8, da lei n.
919, de 4 de setembro de 1926.

Art. 5.° Nas ausencias a nos
impedirnentos, o director da Re-
ceita será substituido pelo sub-di-
rector da extincta Directoria da
Receita, emquanto aquelle cargo
não se vagar, não iho cabendo,
porém, a obrigacão de chefiar se-
cçäo algurna.

Paragrapho unico. Na faita ou
ausencia do sub-director, será o
director substituido pelo chafe de
seccäo que for designado peTe Se-
cretario das Financas.

Art. 6.' Revogam-se as disposi-
cöcs em contrario.

Officio
Do Sr. Secretario do Interior,

devolvendo, informado, o requeri-

ménto de d. Alexandrina de San-
ta Cecilia, professora da Escola
Normal Modelo, pedindo contagem
de tempo para effeitos addicionaes.
- A' commissAo de Logislacão.

Apresentação de pareceres dc corn-
missiles

O sr. Alonso Marques, pela corn-
missão de Orqamonto e Contas,
apresenta e pede, sendo concedi-
da, a inclusão na ordem do dia de
amanhd do seguinte:

Parecer para 2.0 discussão do pro-
jecto n. 16 do Senado

(9.0 legislatura)

A cornmissão de Orcamento e
Contas, a que foi presente o pro-
jecto n. 16, do Senado, já appro-
vado em 1.' discussão, é do pa-
recer que seja o mesmo submetti-
do a 2.' discussão o approvado.

Sala das commissöes, 21 de so-
tembro de 1926. - Alonso Mar-
ques.

A imprimir-se, para ordem dos
tra baihos.

0 Sr. Agenor Canedo, pela corn-
missão do Camaras Municipaes,
aprosenta 0 seguinte:

Parecer pa 3.' disc2lssio do pro-
jecto n. 111

(9.0 legislatura)

A eommissão de Carnaras Mu-
1iicipaos, a quo foi presente o pro-
jecto n. 111, já approvado em 2.'
discussão, é do parecer que o mes-
mo seja offerecido a 3.' e appro-
vado.

Sala das sossöos, 21 de sete rn-
bro do 1926. - Agenor Canedo.
- V. A. do Mello Franco. -
Identico despacho.

0 sr. Ignacio Murta, pela corn-
missão do Redaqão apresenta e pe-
do, sendo concedida, dispensa das
formalidades regimentaes, para
discussão immediata dos seguin-
tes;

Parecer e redacco final do po-
jecto n. 70 de 1925

(9.' legislatura)
A commissão do Redaccão das

Lois, a quo foi presente o projecto
ñ. 70, do 1925, corn uma ernenda
do Senado, acceita por esta Ca-
mara, é do parecer quo para o di-
to projecto so adopte a seguinto
rodaccao final, do accordo corn a
referida emenda:

0 Congrosso Logislativo do Es-
tado do Minas Geraes, decreta:

Art. 1.0 Os limites tracados no
n. 39, do art. 5.', da lei n. 843,
do 7 do setembro do 1923, enten-
dam-se "sem projuizo do distri-
cto do S. José da Lagoa, quo con-
sbrvará as divisas antigas corn o
rnunicipio do Antonio Dias.

Art. 2.0 As divisas entre os
districtos do paz do S. José do
Canastrão e S. Goncalo do Abae-
té, croados pela ultima lei do divi-
são administrativa do Estado, si-
tuados ambos no municipio do Ti-
ros, sorão polo rio Abaeté, no tro-
cho em quo é ponto do contacto
entro osses dois districtos.

Art. 3.° Revogam-se as disposi-
qSos em contrario

Sala das commissöes, 21 do so-
tembro do 1926. - Ignacio Murta.
- Alonso Marques.

Parecer e reclacçéo final do pro-
jecto n. 87

(9.0 logislatura)
A coinmissão do Redacção das

Lois, a quo foi prosento o projo,
cto n. 87, do corronte anno, appro-
vado em tres turnos regimontaes,
é do parecer quo para o mesmo so
adopte como final a mesma recTa-
ccão corn quo foi approvado em
3.' discussão.

Sala das commissöes, 21 do so-
tombro do 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Alonso Marques.

Parecer e redaccdo final do pro-
jecto ii. 90

(9.0 logislatura)
A commissão do Redaccão das

Leis, a que foi presente o projecto
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ti. 96, sobré piaga jublica, corn
uma ernenda substitutiva ao mesmo
offerecida, pelo Senado, e já ap-
provada por esta Camara, é de
parecer que, corno final, se adopte
a seguinte redaccão:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. 1.° A Forca Publica do
Estado de Minas Geraes, para o
exercicio de 1927, compor-se-á de
4.005 honiens, assim discrimina-
nos: Commando Geral, seis hata-
lhöes do infantaria, uma compa-
nhia de sapadores e bombeiros;
uma companhia escola; dois pelo-
toes de metraihadoras; um esqua-
drão de cavallaria; .servico do sau-
de.

Art. 2.° Para manutenção di
Forca Publica, fica o poder execu-
tivo auctorizado adespender no
referido exercicio a importancia
de nove mil novecentos e setenta
• cinco contos trezentos e cinco mu
• quinhentos rOis (9.975:305500),
de accordo corn a tabella annexa
n. 1.

Art. 3.° A composição do Com-
mando Geral, das unidades da tro-
pa e do Servico de Saude obede-
cerá aos quadros annexos e seus
effectivos poderäo ser elevados em
caso de rnobilizacdo.

Art. 4•0 Revogarn-se as disposi-
cOes em contrario.

Sala das comrnissOes, 21 de so-
ternbro de 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Alonso Marques.
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135$. 	 1:642

9:840$000.

19: 6805000

7:860$300

6:5405000

6:540$000

2:9g3$)00

2:8475000

5:694$000

10:804$000

2:5558000

2:007S500

2:007$500

23:530$300

19:6204030

33:2805000

8:511$000

8 103$000

32:4128000

45:990,500o000

72:270$000

63:7008000

10:5128000

10:5125003

611 :0l0$J03

2343 	 2:8473000	 2:8478000

222$ 	 2:7018000	 2:701$000

193$ 	 2:372$300	 23:7255000

174$ 	 2:1175000	 21:1705003

153$	 1:8618500	 18:615$00

- 	 4.105:U9tu600ij
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1. 0 Hataillio

Vencrnientos
C)

E	 Annuaes

CS
Pessoal 	

U)

Decada

	
be todos

If Te. CoronelConirnandante .......1: 093sf 13: 140,000f
	 13:

Estado Major:

I Major fiscal....................

2 Majoresaggregados............

I Capito ajudante...............

1 l.° Tnente secretarjo..........

4 f 0 Tenente intendente..........

Estado menor

I Sargento ajudante..............

1 1.0 Sargento inteadente........

2 l.°s Sargentos amanuenses ......

4 2.00 Sargentos a manuenses. .....

13.1 	
......

'1 Cabo cornetejro................

I Cabo tanibor ............
......

Cornpanhias:

3Capit$es cOmniandantes........

310s Tenentes..................

62. 0s Tenentes ................. ..

3 1.°s Sargentos..................

32.00 Sargentos intendentes.......

122.0s Sargentos..................

183's Sargentos............

36 Cabos..........................

36 Anspessadas....................

6 Soldados cornetejros............

6 Soldados tarnbores.............

.72 Soldados.......................

Banda de Musica:

1 1. 0 Sargnto mestre............

12.' Sargento contra inestre ......

10 Musjcøs de j a classe............

10 Musjcos de 2•a classe..........

10 Musicos de 3a classe...........

54 	 Sommi.....................

8 Cavallos

4 Muares



1 1.0 Tenente Coniman
dante................

11.0 Sarg
eto . ento adjun

...............
2 2.08 Sargentos chefes

	

de grupo 	 .......
I 2. 0 Sargento inten.

deiite................
3os Sargentos.......

	

4 Cabos c1]efes 	 p&de
ca.............

I Cabo ferrador......

I Cabo arnlejro......

4 Anspessadasatjracjo.
res...............

I Soidacj0 corneteiro

18 Soldados serveties

12 Soldados Conductores

2 Soldados ferradores

96:257$OOO

2 Cavallos
1 0 Muares

222$tJoO

222$000

210$00o

I 65$00o

165$000

150$m

I 44$Ooc

1 33$000

I35O0o

6:5

2:84

2:70

2:70j

2:55

2:C07:

2:007,9

2:0071

1:825$1

I:752$(

I :642$(

1:642$C

I :642n

6:540W00

2: 847$000

5:402$0O

2:701$OO

5:11 Q$0o

8

2:007$500

2:007$500

73O0$o0)

1: 7529000

29:565$000

19:710$000

3;285$j

Coinpanhia de Sap-ndores c Hombeiro
ANNEXA AO 1 . 0 BATALHAO ..

Vencimentos

Pessoal 	
Annuaes

Mensaes
de

cadaum Decada 	 De todos

S..0

de
AN NXO AO 1.0 BATALJ-IAO 	

IN

Venc irnen tos

Pessj
Mensaes de 	 Annuaes
cada urn

Decada
urn -Dejodos..

I Capitho Commandante .......

J jO Tenente ..................

2 20 0 Tenentes ................. I

11 .0 Sargetito...............

1 2.0 Sargento intendente ......

4 2 0 Sargento rnechanco......

32 . os SargcntO3 . .......... ...

I 3. 0 Sargento tnotorhta.......

3 3. 0 Sargent os .............

SCabos ......................

Cabos niechanicos..........

9 Cabos nioorhtao............

I Cabo corneteiro.........

• Anspessadas motoristas.....

SAnspessadas.................

3 Soldados corneteircs.......

50 Soldados...................

1001 	 Soninia ............. ...

	

655$000 	 7:860$OCO' 	 7:860$003

	

545$100 	 6:540$000 	 6:5405,000

	

493$U00 	 5:880$300 	 11 :760$0)O

	

234$030 	 2:847$000 	 2:847$OCO

	

22200	 2:701000 	 2:701$000

	

2226000 	 2:71,15003 	 2:701$000

222$000 .2:701$00 - 8:103$000

	

210$X0 	 2:535$00 	 2:55$000

	

21C$000 	 2:555$000 	 7:665$000

	

165$000 	 2:0070-01	 12:048000

	

465$000	 207000 	 4:015$000

	

165000 	 2:007$500 	 18;C67$500

	

165$000 	 2:007$500 	 2:007$500

	

150000 	 1:825$00 	 16:425$000

	

1505000 	 1:823$000 	 10:950$000

	

144$000 	 1:7525000 	 5:256$000

	

133$300 	 1:642$300 	 82:123$003

203:623$000



JiL
3° Bá*aihiio

VenIrnento5

	

I	 Annuaes
Mens-aes

de De cada I

	

cada um 	 urn 	 Detodo

Pesso1

1 Tenente Coronel Coin-
mandante...........

Estado Major
I Major fiscal...........
1 Capitho ajudante......
1 1.0 Tenente secretario.
I 2. 0 Tenente intendente

Estado Menor
4 Sargento ajudante.
41 . 0 Sargento intendente

1 . Sargentos amanu-
enses ...............

4 2..s Sargentos amanu-
enses ...............

I 30 Sargento corndeiro-
mór ........ ........

I Cabo corneteiio......
1 Cabo tambOr..........

Companhias:
3 Capitâes commandan-

tes .................
3 1. 0 Tenentes.........

Tenentes.........
3 1.0s'Sargentos........
3 2.° Sargentos inten-

denIes..............
12 Sargentos.........
18 3•08 Sargentos........
36 Cabos...............
36 AnspessadaS..........
6 Soldados corneteiroS.
6 Soldados tambores. . -

507 Soldados.............

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

1:093I 	 13:140$000 	 13:140$000

9:8408000
7:S60000
6:5408000
5:SSO$000

	

2:993$000 	 2:9938000

	

2:8478000	 2:841$000

	

2:847$000 	5:694$000

	

2:7015000 	 10:8048000

	

2:555$000 	 2:551000

	

2:0078500 	 2:007$500

	

2:0078500 	 2:0078500

	

7:8605000 	 23:580.$000

	

6:5408000 	 19:60$000

	

5:8808000 	 33:28 $000

	

2:847$00 	 8:5415000

2:7018000 	 8:1038000
2:701 $000 	 32:412$000
2:55$000 	 45:9908000
2:007500 	 72:270$OCO
4 :825$000 	 65:7008000
1:752$00010:512$000
1:752$000 	 10:51 28000
1:6,42$000 	 832:7478500
_-

- 	 1.237:435$500

820
655
545$
4901

2461
2341

2318

2221

240
165$
165

655$
545$

222
222$.
2101
1651
150$
1448
144$
135$

9:840$000
7:860S000
6:540$OOU

Ihão
I

-	 Vencinentos

-AnnuaesPessoal 	
Mensaes

de cada un, De cada urn 	 De todos

IlTenente Coronet 'Commandante..

Estado Maicr:

I Major fiscal;........................
I- Major aggregado...........
I Ca-ptao ajudante................
I l;°-Tenente secretarto ............
1 2.° Tie. intendeute ......... .....

Esta-do Menor:

1 Sargento ajudante...................
I :.° Sargento intendente..........
2 I °s Sargentos amaI1uciiss ;.....
4 2.; Sargentos amanuenses.......
I 3. 0 Sargento coriieteiro-nn5r.....
I Cabo corneteiro...................
ICabo tambor.....................

Companhias:

3 Capilses conimandani s..........
3 i-. Tenentes...................
02°s. Tenentes. ..................
3 lOS-. Sargentos...................
3 20s. Sargentos inten-d-entes.......

12 20 -. Sat gentos..................
18 3 09 Sargentos .............. ..
36 Cabos ........ ....................
36 Ansjie-ssadas....................
6 Soldados corneteiros............
6 Soldados tanibores...............

417 Soldadoa........................

Sonirna ..................... I

	

1:0955000113.140$0001
	

13:1408000

	

820$000 9:8408000
	

9:8408000

	

8208000 9:840$00u 	 9 8408000

	

655$000 7:860$0 0 	 7:860$000

	

5438000 6:5408000
	

6:5408000

	

4908000 5:8S0$000
	

5:880C-00

	

2468000 2:993$000 	 2:993$000

	

234000 218478000 	 2:8478000

	

2348000 2:8478001 	 5:W15000
222000 2:704$OOt 	 0:8045000

	

2108000 2:553$000
	

2:555,5000

	

165'5000' 2:0078500 	 2':00-1$500

	

165$000 2:007$500 	 2:0078500

	

6558000 7:860$OOC
	

23:530$000

	

5458000 6:5105000 	 19:6208000

	

490-8000 5:8805000 	 35 :280$000

	

2345003 2847$O0O 	 8:5418000

	

222$000 2:7018000 	 8:1035000

	

2228000 2:701$000
	

32:4125000

	

210$000 2:55500Q 	 45:990.3000

	

165$000 - 2:007$500 	 72:2708000

	

1505000- 4:825$000 	 63:7005000

	

1445000 - 1:7528000 	 10:5128009

	

1448000' 1:7528000
	

10:5128000
1358000 1:642500 684:922$5.00

- -

7 Cavallos
	 7 Cavallos.

12 Mums 	 2 Muaces,



Vencimentos

Annuaes
Pessoal 	 Mensacs de

cada urn

Dc cada urn

I Tte. Coronel Command. 	 1:095$ 	 13:140$0C

Estado Major:

I Major fiscal.............
I Major aggregado.......
I Capitho ajudante.......
11. 0 Tenente secretario..
4 2. 0 Tenente intendente.

Estado Menor:

I Sargento ajudante......
11. 0 Sargento inendente.
2 1°s Sargt. amanuenses
4 20s. Sargts. amanuenses
13; 0 Sarg. .corn eteiro-mór
I Cabo corneteiro........
I Cabo tambor...........

Companhias:

3 Capitaes corn mandantes
3 1°s, Tenentes .... ......
6 20s. Tenentes...........
3 10s. Sargentos.........
3211s. Sargts. intendentes

1220s. Sargentos.........
1830s. Sargentos.........
36Cabos...................
3(3 Anspessadas............
6 Soldados corneteiros...
6 Soldados tambores...

'504 So1dados ..............

53 	 Somma .......... ....

9:840$000
820$
	 9-.840$000

655$
	

7:860$000
545$
	

6:540$OOC
490$ 	 .5:880$000

2:993$000
2:847000
2:847$000
2:701$000
2:55500U

165$
	 2:107$500

165$
	

2;007$500

655$	 7:860$030
545$ 	 6:540000
490$	 5:880$000
234$ 	 2:847$UO0
222$ 	 2:701$C00
222$. 	 2:704 SCOC
210$ 	 2:555$000
165$ 	 2:007$500
150$ 	 4:825$000
144$: 	 1;752$OOC
144$	 1:752$000
135$ 	 1:642500

De todos

13:140$000

9:840$000
9:840$000
7:860$000
6:540$000
5:880$000

2:993$000
2:847$000
5:694$000

10:8045000
2:555$000
2:007$500
2:007$590

23:5808000
19:620$000
35:280$000
8:541$000
8:103$000

32:412$000
45:9905000
72:210$ oo
65: 7OO$O

10:5 2$000
827 :820$Qo

I .243:348$000

7 Cavallos.
2 Muares.

8 Cavallos.
4 Muares.

812

40 fla*alhâo

813

5•0 Ba,1aIho

	

-	 . ..	 VENCIMENTOS

	

PESSOAL 	 . 	 -Men. 	 ANNUAES 	 -

I Tie. coronel command......

Estado major:

I Major fiscal................
I Capitho ajudante............
4 1.0 Tenente secretario......
1 1.0 Tenerite intendente ......

Estado menor:

3 Sargento ajudante..........
41.0 Sargento intendente.....
2 1.00 Sargentos amanuens....
4 2. 0s Sargentos amanuens....
1 3•0 Sarg. corneteiro-mór....
I Cabo corneteiro.............
I Cabo tambor...............

Companhias:

3 Capithes cominandantes.....
3 1.00 Tenentes................
6 2.00 Tenentes................
3 jos Sargentos..............
3 2. 0 Sarg.. intendentes......
92.°s Sargentos..............

18 3•0s Sargentos...............
36 Cabos.......................
36 Anspessados................
6 Soldados corneteiros........
6 Soldados tanobores..........

216 Soldados....................

Banda de musica

1 1.0 Sargento mestre..........
I 2.° Sarg. contra-mestre.....

- 10 Musicos de I . A classe........
10 Musicos de 2.a classe.....

- 10 Musicos de 3.' class .......

393	 Somma. ..............

le cada -- -.

	

urn De cada urn 	 De todos

	

1.095$ 	 13:140$OO
	

13:140$000

	

9:840$000 	 9: 840$000

	

7:86-$000 	 7:860$000

	

543
	 6:540$000 	 6:540$000

	

545
	

6:540$000 	 6:540$000

	

216
	

2:993$000 	 2 :993$000

	

234 	 2:84$000 	 2:847$000

	

24
	 2:847$060 	 5: 694$000

	

222
	 2:70 $000 	 10:804$000

	

21C 	 2:555$000 	 2:5354000

	

165
	 2:0075500 	 2: 0075000

	

161
	 2:007$500 	 2:0075000

	

655
	

7:860$000
	

23:5805000

	

515
	 6:540S000 	 19: 620$000

	

5:8805000
	 35: 2805000

	

2:847$003
	 8:541$000

	

2:701$000
	 8:103$000

	

2:701$000
	 24:309$000

	

21
	 2:555$O0
	

45 :990$OCO

	

16
	 2:OO735OO
	 72:270,$0 10

	15
	 1 :825OOO
	 65: 7005000

	

14
	 I :732$)0( 	 10:5125000

	

14
	 1:7525000
	 10:512$000

	

1:642$500
	

354:780$000

	

234$ 	 2:847$000 - 	 2:8475000

	

222$ 	 2:701$000 	 2:701$000

	

195$ 	 2:3725500 	 23:725$000

	

474$ 	 2:117$000 	 .21:170$000

	

1:861500 	 18:6155000

	

- 	 - 821:083$000



Pessoal

81T4

Cothpaiiba Esco1a

An-nexa ao 5. 0 Bata1ho

Vencimentos

Annuaes

Mensaes
de	 De cada 	 De todoscada urn 	 •11I11	 -

8.15

Pe!o1jo de. nietralliadoras
ANNEXO AO 5 0 BATALI-IAO

Vencimentos

Pessoal 	 Annuaes
Mensaes 

cacie um	 De cada 	 De todos

ouuu 7 :860$000
5455000 6:540$000
490$000 5:880$000
234$000 2 :847$Q0()
2225000 2:7015000

222$000 2:701$000

222$000 2:701000

222$000 2:701$000

210$000 2555$000

210$OCO 2:5556000
210$000 2-:,555$000
165$000 2-:007$500
1 G5$0O 2:007S500
1653000 2:007$500
150000- I:825$000
1508u00 I :825$000
150$000 1:825'--002
144$000 1:752$000
144$000 1:752$000
135$000 I:642500

7:860$OU0
6:540000

ii :7608000
2:S-'7$OOQ
2:701$000

2:701$000

2:701$000

8:103$000

5:110$000

5:110$000
5:1105000

1O:060$DCO
18:0675500
2:007$500
I6:42$OOO
1:825000
4:825$000
7:C08$000
7:00S$000
98:550000

545$000	 6:510$000 	 6:540$000

234$000 	 2:847$000- 	 2:847$000

222$000 	 2:701$000	 5:402000

22?00C

21G$OOC

I 65$COC

I 65$000

165500C

15U$000

144$000

I 35$00

135$000

1135$000

2: 7J1000

2:555$C0O

2:0O75Ou

2:037$500

2:C07$500

1 :825$000

I :752$000

1:642$510

1;642$503

1:6423500

2 :701$OCO

5:t10000

8:030$000

2:037$500

2:007$500

7:300000

1:752$000

29:5655000

i9:710S000

3:285$000

.96:257$000

41 Capitho conimandante......
I Primeiro ten nte..............
2 Segundos tenentes ... .........
I Primeiro sargento.............
I Segundo sargento inten-dente.
I Segundo sargento mestre de ar-

ma...........................
I Segundo sargento mestre de

gym nastica..................
3 Segundos sargentos instructo-

res..........................
2 Terceiros sargentos niestres de-

aria, adjunctos .............
2 Terceiros sargentos rnestres de

gymnastica, adjuctos........
3 Terceiros sargentos instructores,
8 Cabos monitores.. .... ..........
9 Cabos instructores............
I Cabo cornetejro.................
9 Anspessadas instructores.......
I Anspessada corneteiro.........
I Anspessada tambor...............
4 Soldados cornetejros..........
4 Soldados ta-nibores.............
0 Soldados ......................

1 1.° Tenente Comman
dante...............

1 1.0 Sargento ajudante

S 2.os Sargentos chefes
de grupo..........

I 2.° Sargento intenden-
te....................

23. es Sargentos........

4 Cabos chefes de peca..

I Cabo ferrador.........

4 Cabo armeiro.........

4 Anspessadas atiradores.

I Soldado corneteiro....

18 Soldados serventes....

12 Soldados conductores..

2 Soldados ferradores..

50	 Somma ............

iisl 	 Somma . ................... I	 - 231.: 874$0c0 2	 Cavallos
10 	 Muares



Annuaes
MensaeS

de	 De cada
cada urn 	 urn De todos

Pessoal Pessoal

816

- 6.° Hataihü() 	 Equadrao de Càvaltarja

•	 VencinientOS 	 - 	 -	 I	 Vencimentos

Annuaes
Me nsaes

de
cada urn 	 De ca

urn
13:1405C00

9: 8405000
7:F60$000
6:540000
5: 88C$000

2: 993$000

2:847$CCO

5:694$000

10:8045000

2:5555000
2:0075500
2:0075500

23:580000
19:6205000
35: 280000

8:5415000

8:403$010
32:4125000
45:99(15000
72: 2705000
65:7100S000
10:5125000
10:5125000

773:6175500
178: 3055500

lTënënte Coronel
Cornniandante.....

Estado Major

I Major fiscal.........
I CapitAo ajudante....
1 1.0 Tenente secre.tario
1 2 .0 Tnt. intendente..

Estado n'ienor:

Sargento ajudante...
11.0 Sargento mien

dente.............
2 1.csSargentos ama

nuenseS...........
42. 08 Sargentos ama-

nuenses...........
13. 0 Sargent 0 come-

feiro- rnór.........
I Cabo corrieteiro.....
3 Cabos tanibor ......

Cornpaiihias

3 CapitAes c o in in an-
dantes ...........

31 • 1's Tenentes.......
62.° Tenentes.......
31 . °s Sargentos......
3 2. Is Sargentos inten-

dentes............
122. 00 Sargentos......
363 0s Sargentos......
36 Cabos..............
6 AnspessadaS.........
6 Soldados corneteirOS.

36 Soldados tambores..
470 Soldados............

619	 Somma.........

	

1:095$000- 	 13:140$000

	

820$000\ 	 9:840$000

	

655$000l	 7 :860$C00

	

545000l	 6:540$000

	

4QP5flC0I	 5:881$000

2: 993$UUtJ

2: 847C00

2:847$00C

2:701$00(

2:555$0O(
2:007$50(
2:007$50c

7: S6C$UUU
6:540$000
5:880$000
2:847,5000

2-704$000
2:7015000
2:555000
2:007S,5009
1:825$o00
1:7525000
I :7525000
1:642$00()

I CapitAo Commandante..
2 1.° Tenentes............
22.00 Tenentes...........
1 1.0 sargento ...........
1 2.0 Sargento intendente..
4 2.0 Sargentos...........
I 2. 0 Sargeiifo veteriiiario.
53•°s Sargentos...........

IôCabos ...
I Cabo ferrador.........
4 Cabo clarmm............
I Cabo picador .........
2 Cabos instructores .....
I Cabo corrietro...........
I Cabo vetrinario ......
I Cabo enfermejro........

16 Anspessadas.............
1 Anspessada ferrador.
I Anspessada clariln......
6 Soldados clarins.. .. ...
3 Soldados ferradores .....
I Soldado enfern-iejro......
I Soldado veterinarjo.....
3 Soldados corrieiros.....
I Soldado conductor......
4 Soldados picadores......
2 Soldados apren. de clarim

100 Soldados ...............

Sonmma.............

480 Cavallos

4 Muares

653$300 	 7:8605000
545$000 	 6:540$000
490$00 	 5:8805000
234600 	 2:847$000
2225000 	 2:30l$000
222$0)0 	 - 2:701$000
222$.0J 	 2:7015000
21c$000 	 2:553W00
165503 	 2:0075500
165500	 2:007$500
1.655 00 	 2:007$300
163,,,W , 	2:0)7$500
165$J03 	 2:007$500
1655000 	 2:007$500
165$000	 2:007$300
16350 0 	 2:007$300
150$00 	 1:8255000
150$00	 1:825$000
150$303	 1:825$000
144$000 	 1:752$00
1353T0 	 1:642$300
133$300 	 1:642$500
133$00 	 1:6425500
135$00 	 1:6425500
1355000 	 1:642$300
1335000	 1:6425500
1355030 	 1:642$500
135$00 	 1:642$500

De todos

7:860$000
13:080$000
11:760$000
2: 847$000
2:701$000

10:804$000
2:70,1$000

12: 775$000
32:120$300
2:007$500
2.007500
2:0075500
2:007$500

- 2007$500
2:007$500
2:0078500

29:2005000
1 :825000
1 :8255000

10:512$000
4:9278500
1:642$500
1:6426500
4:927$500
4:642S500
6:570$000
3:285$000

64:250$000

344:957$50r

23

23

21
if

490$000
234$000

2
I
I
I
1

7	 Cavallos
2 	 Muares



CO
V
I-.
Cs

CO

0

CS

Cs

0
rz
0

Mensac S

Pessoal 	 de
cada urn

VencimenthsC1assificaçoAniivaes

Ser v iço do tSaiide 	 Rouini0 do pesoi1

Vencirnentos

De cada urn 	 De todos

Tet.Coronel e Director
- do Hospital MiliLai 	 1:095$ 	 13:140$COC) 	 13;140$000
I Major medico auxiliar 	 820	 9:,840$000 	 9:840$000
I Majormed. aggregado 	 820 	 9:840$000 	 9:840$000
6Capites medicos 	 655$	 7:8601000 	 47:160000
11 . 0 Tet. pharmaceutico 	 55$ 	 6:.540$000 	 6:540$000
11. 0 Tenente cirurgic.

	

dentista ............. ..545 	 6:540$000 	 6:540$000
1 2.0 .Tenente intendente

	

secretario ........... ..490$	 5:880$000 	 5880$000
rni° Sargento aanuense 	 24$	 2:847$000 	 2:817$000

11.0 Sargento intendente 	 23*	 2:847$000 	 2:874$000
1 1. 0 Sargento enferrneiro

	

mór ..................234$	2:847$000	 2:847$000
1 :1. 0 Sargento pratico de

pharmacia 	 234$ 	 2:847$000 	 2:847$000
1.3.' Sargento pratico de

	

dentista .............. ..210$ 	 2:555$000 	 2:555$000
I Cabo fiel do intendente 	 1651	 2:007$500 	 2:007$500
4Cabos enfermeiros 	 165$	 .2007$500	 8:030$000
2Cabosprats. depharm 	 1651	 2:0075500 	 4:015$000
.1 Cabo cosinheiro 	 165$ 	 2:007$500 	 .2:007$500
5 Anspessadas ajudantes 	 -

deenfermeiros 	 150 	 1:825$030 	 9:125$000
1 Anspessada ajudantede

cosinheiro 	 150	 I :8255000 	 1:825$000
2 Soldados porteitos 	 135 	 4:6425500 	 3:285$000
5So1dados serventes; 	 135 	 1:621$500 	 8:212$500

38	 Somma........... 	 - 	 15139050U

Commando Geral..............

4 • 0 BatalhAo......

Companhia de Sapadores c
ombeiros.................

Pe1oto de -iiietralhadoras....

2.0 Bat0ho..................

3 • 0 13ata1ho ................

4.0 Bataltilo .................

5.0 Batalhlo................

Companhia escola...........

6.1) Batalhlo.................

Esquadro de Cavallaria,...

Servico de Saude...........

SOMMA ..... .... .4.005 	 7.923:507$500

Sala das Commisses, 21 de setenibro de 1926.—Ignacio Murla.-
Alonso Marques.

	

61 	 -1
	8 	 4 	 1105:695$000

400 	 - 	 - 	 203-62"$000

	

2	 10	 "96:,257$000

	

7	 - 2 	 1.237:435$500

566 7	 2	 1.09:450$500

	

7	 2	 1.242:348$090

393
	

8	 4 	 821.-083$000

115 	 - 	 — 	 231:874$000

619
	 7	 2	 1.178:305.500

180
	

180 	 4	 344:957$500

	

—	 - 	 151:390$500



926-

Parecer è redaccao final do pro-.
jeeto n. 98

(9.a legislatura) -

A commissão de Redaccão, a que
foi presente oprojecto n. 98, é de
paiecer que se adopte como final a
mesma corn que -foi approvado em
3 discussão.

Sala das omrnissöes, 21 de - Se-
tembro de 1926. Ignacio Mur-
ta. - Alonso Marques.

Parecer e rdaccdo final do pro-
jecto n. 106

(9. legislatura)
A commissão de Redaccã, a que

foi presente o projecto n. 106, já
approvado em 3. discussão, é de
parecer que se adopte para o mes-
mo, corno final, a seguinte reda-
ccão:

o Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geràes, decreta:

Art. 1.° Flea o governo aucto-
rizado a proseguir na cristruccao
já iniciada de urn caes, nas duas
margens do rio Parahybuna, na
cidade de Juiz de Fóra.

.Art. 2.° Nesse servico, e corn-
plementares, ate sua conclusão,
despenderá annualmente a quantia
de duzentos contos de réis, con-
signando verba no orcamento; e
quando não, ficando auctorizado
a. abrir os creditos necessarios...

Art. 3.° Revogam-se as dispo-
sicSes em contrario.

Sala das sessöes, 21 de setem-
bro de 1926. - Ignacio Murta.
Alonso Marques.

Parecer e redacciio final do pro-
jecto n. 109

(9a legislatura)
A commissão 'de Redacção das

Leis, a que foi presente o proj e-
cto n. 109, do corrente anno, com
uma emenda, do Senado, acceita
por esta Camara, é de- parecer que
para o dito projecto se adopte a
seguinte redaccão final, de accor-
do corn a referida emenda:

0 Congresso Legislativo "do Es-
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. 1.°-Na reversão ao exerc!-
do da magistratura, dos juizes de
direito avulsos, poderá o Poder
Exeëutivo designar-lhes coniarèa
de entrancia egual a de qualquer
daquellas em que já tenharn tido
exercicio effectivo nesse cargo.

Art. 2.° Os juizes de direito de
que trata o art. 302, da lei n. 912,
de 23 de setembro de 1925, que fl-
ea revogado; -são, desde já- e para
todos os effeitos, considerados de
entrancia egual a das cornarcas nas
quaes tern exercieio.

Art'. 3.° Flea o governo aucto-
rizado a applicar desde já, nas co
marcas em que entender necessa-
rio e sejarn sédes de entrancias
hydro-mineraes, o disposto no final
do art. 8.°, paragrapho 1.°, n. 9,
letra 'f', da lei n. 745, de 20 de
setembro de 1913, podendo arbi-
trar a respectiva verba.

Art. 4.° Revogam-se as disposi-
cöes em contrario.

Sala das cornrnissöes, 21 de Se-
tembro de 1926. - Ignacio Mur-
ta - Alonso Marques.

Não ha projectos, requerimentos,
indicacöes, interpellacöes e mocöes
a serem apresentados.

Redaccöes finaes
Lidas e postas em discussão, -su-

ccessivamente, são as redaccöes fi-
naes dos projectos nst 70, 87, 90,
98, 106 e 109, hoje apresentados,

.-.approvados e rernettidos a sancção
as dos projectos ns. 70 ., 90 e 109
e os demais ao Senado.
DiscussCo de emendas do Senado

Conforme o deliberado pela Ca-
mara são .lidaS e .postas em dis-
cussão as tres emendas do Sena
do ao projecto n. 103, que cons-
tam do expediente de hoje.

Encerrada sem debate a discus-
são são as mesmas approvadas e
vão a commissão de Redaccão.
2 . 0 PARTE DA ORDEM DO DIA

2.' discussdo do projecto n. 115
Subrnettido a 2.' discussão, em

globo, a requerirnento do sr. Igna-
cio Murta, é sem debate approvado
o projecto n. 115, derogando o art.

190, da lei- fl. 830, de 7 de' setembro
de 1922, que volta a commissão de
LegisiacAo.

2.' diseuósäo do projecto n. 112

A segnir entra em 2.' discussão,
em globo, tambern a requeri-mento
do sr. Ignacio Murta, o p-rojecto
n. 112, auctorizaiido o paga-men-
to de diarias no sr. José do Pau-
la Aroeira, quo é approvado sem
debate e volta a. commissão de Pe-
icöes.

3.' discussdo do projecto n. 95
Finalmente, submettido a 3.'

diseussã,o, é sem debate approva-
do e vae a commissão de redacção
.0 projecto n. 95, prorogando o
prazo para a restituiçao do irn-
posto cobrado sobre o gado que
tiver sahido do Estado para ser
engordado em outro.

Os .srs. Francisco Lessa e Du-
que de Mesquita (pela ordérn), pe-
dern que se consigne na acta que
votaram contra o projecto n. 115,
sendo attendidos.

Nada mais havendo a tratar, o
sr. presidente designa para ama-
n-ha a seguinte

ORDEM DO DIA
Primeira parte

Ate 1 liora da tarde:
Le-ilura e approvação da ada.
Expediente.

Ate 2 horns da tarde-:
Apresentação de pareceres de

cummisséds;
Apresentaqão de projectos, re-

iserimentos, indicaçöes, interpel-
iacöes e moqöes.

Discussão de requerimentos, in-
dicaqSes, interpellaqöes e moçöes.

Approvacão de redacçöes finaes.

Segunda parte
Ate 4 horas -da tarde:

2.' d4scussão .do projecto n. 16,
Seando, concedendo subvencão

â Santa Casa de Caridade de Bello
Horizonte

•Levantase a- sessão.
A. c.-52

3.' SES-SAO 0RDIARIA, Ao$
22 DE SETEMBRO DE, 1926..

Presidencia 'dr sr.. Enécis Camera
SUMMARIO - I.' parte.

Chamada .. - Acta. - Expe,di-
ente. - Telegramma. — 'Offi-
cio. - Politica de jjberaba.
Discurso do Sr. João Henrique.
- Declaraçao - Apresentacao
de pareceres. - Redaccöes fj-
naes. - 2 . 0 parte. - 2. dis-
cussão do projecto n. 16, do Se-
nado. - Ordem do dia. -

.Ao meio dia, feita a chamad,
cham-se presentes os srs. Enéas

Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Claudeniiro Ferreira, Mi-
guel Baptista, Pedro Laborne,
Bernardino Vieira, Lauro de Al-
meida, Annibal Assumpcão, Paulo
Menicucci, João Beraldo, Mello
Franco, Martins Prates, Francis-
co Lessa, Argemiro do Rezende,
Duque de Mesquita, Olyntho Ma-
tins, Gomes Pereira, Euzebio de
Britto, Adoipho Vianna, . Ignacio
Barroso, Viviano Caldas, Odilon
Braga, Ignacio Murta, Mario Mat-
tes, Agenor Alves, Alonso May-
ques, Adelio Maciel, Agenor Ca-
nedo, João Henrique, Aristides
Coimbra e Flavio dos Santos.

	

Abre-se a sessão. 	 -
Lida a acta da antecedente -é

a mesma sem debate approvada.

EXPEDIENT
0 sr. 1. secretar-jo; -pssa'á

leitura do expediente, do quo con--
sta urn telegramma do sr. Presi-
dente da Republica, agradecendo
o voto de congratulaçoes quo a Ca-
mara The endereçara pela conclu-
são do ramal ferreo de Mariannaa
Ponte Nova e da linha tronco da
Central, no trecho de Bocayuva a
Montes Claros, como tambern' pela
terminnçao do ramal- de Tres Co-
racöes a Lavras.

A commissão flea inteirada.

	

Officio 	 -
E' lido urn officio do or. Se-

creta-rio da Seguranca Publica, ile-
volvendo, informado, 0 requerime-
to de d. Pergenti-na Goines da- Ro.
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cha, sObie SIa ' in' crpçâo na Cal-
xa BeneficnteMilitar. - A' coin-
missao de Legislacão.

0 sr. 1 . 0 secretario Iê ainda urn
officio do sri governador do Pi-
auliy, agradecendo a communica-
cao da eleição da Mesa. - Intei-
rada.

Pol'iticci dc Uberaba

o SR. JOAO HENRIQIJE ('mo-
vimento dc attencão) - Em dias

. da semana passada, sr. presiden-
té, -o Minas-Geraes", orgão dos
poderes do Estado, -publicava o se
guinte - telegramma, enviado pelo
exmo. sr . Secretario do Interior
ao Er. Presidente da Camara Mu-
riicipal de Uberaba:

"Presidente Camara Municipal
Uberaba. - Communico v. s. Sr.
Presidente do Estado acaba rece-
ber telegramma Luiz So ares Bel
larinho, Vigilato Cruvinel, Jonas
Comes de Sã, Isrnael Machado e

• Americo Lopes Cancado, trazendo
no seu coiiheimento v. s. se re-
cusa cumprir accordo Fgregia Ca-
mara Criminal Tribunal da Rein-
cáo, que mandou fossem elles res-
tabelecidos nas funccoes .de verea-

• dares a Camara Municipal.
• Não podendo desinteressar-se o

governo pelo acatamento que é de-
vido as decisöes do Poder Judicia-
rio, espero que v. s., tomando no
major apreco a communicacão que
ihe foi feita pelo Presidente do
Tribunal da Relacão, em data de
tres de I juiho (10 corrente anno,
-dos terinos do accordão que i'evo
• gou o acto dessa Camara decretan-
• do a perda de mandato dos verea-
dores em questão, nao creará, nern
permittirá sejam creados embara-
cos ao Iivre exercicio das suas fun -

• cçöes.
• Aguarde resposta. Saudacöes

• cordiaes. - Francisco. Campos,
secretario Interior.
- F logo abaixo um segundo di-
rigido tambem pelo exmo. sr .
Secretario do Interior ao Sr. Luis
Soares Bellarinho- e outros, no
termos seguintes: 	 -

"Luis Sasres Bellarinho e ou
-:;tros. . Uberaoa. - Cornn'murico,eni

resposta ao telegrainrna que cal
-4dat4- de .1Q diigiram. no r. Pre

sidente dQ Estadd que acbo -e
telegrphar, ao presidnnte . da Ca-
mara Municipal, recop'mrnendafll0
seja acatado e cumprido o accor-
dão da Camara Ctiniinal do Tribu-
nal da Relacão, que maridou res-
tabelecel-ds nas fimncçbes de ve-
readóres a Camara Municipal.
Saudaöes cordiaes. - Francisco
Campos, secretario do Interior

A resposta do sr. presidente da
Camara Municipal de Uberaba foi
immediata e assim concebida:

Dr. Francisco Campos .- Se-
cretario do Interior. Em resposta
telegramma de v. exe. que acabo
de receber, communico que jarnais

mrecusei cuprir accordão egrega
Camara Criminal do Tribunal. da
Relacão dando provimento TOC

so interposto pelos vereadores Luiz
Soares Bilharinho, Jonas omes
Si, Vigilato Cruvinel, Americo
Lopes Cançado e Isrnael Machado
contra acto Camara quo decl.rou
perda mandato dos mesmos. Ten-
do recebido comrnunicacão do Tri-
bunal depois da realizacão da ses-
são ordinaria da Camara do mes
de julho, sóagora seeffectuou de
accordo regimento nova sessão- or-
dinaria, -tendo -vereadores referi-
dos comparecido -a diversas reu-
niSes para as quaes näohouve nu-
mero, visto estar presidente ahi,
nessa Capital, e ausentes outros
vereadores.Squ s no in constam
entretnto das actas -respectivas,
cônforrne leis. rnandei -fornecer
certidão. A vista do exposto •peco
licenca daclarar a v. exc. que re-
clarnacão não passa de exploraçäo
politicà da opposição cujos in ane-
jos são conhecidos.

Na presidencia da Camara, cui'm-
prirei corn prazer qualquer deer-
rninacão vossa excellencia ou do
poder judiciario, não adoptando
processos aqui seguidos peloChefe
dos reclan'mantes quando no exerci-
cio da - - presidencia. -- Respeitosas
saudacoes.Geraldino Rodrigues
da Cunha, presidente da Camara."

Feliz oporfunidade -ess,- sr.
Presidente;- que os oppösici6nisths

- de Uberaba- offereceram ao govCr-
no do Estado e tambern ao iita-
cionismo ubèrabeifsé: A'quefle,

j_ • -•) 	 4

•dando-lhe própicio erisejo,logo nos
• seus prirneiros dias, de patentear 0
proposito nobre e firme que o am-
ma de bern distribuir a justica,

- sem preuccupacöes subalternas de
affeicão - ou desaffeicão partida-
rias.

Para o governo, tanto meihor se
iho apresentava o feliz ensejo
quanto, sobre a indisfarcavei gra-
vidade da accusacão, o crime do

- desrCspeito a uma sentenca do po-
der judiciario, era imputado por

-adversarios seus, dos male crueis
• e encdrniçados, a correligionarios
que, pela causa do Partido Repu-
blicario Mineiro, tern pelejado e

- soffrido em todos os embates onde
se faz mister defender a honra do
nome de Minas, dos seus homens e

-dos seus alevantados prmncipios po-
- liticos.

Bemdita opportunidâde, tam,
bern para o situacionismo ubera.
bense quo, ferido pela aleivosia em
sua dignidade, poude provar que
não pratica a politicalha, no eon,
trario exerce e cultua-a politica, na
meihor accepçáo do vocabulo, sa-
bendo respeitar o direito dos adver-
sarios corn o mesmo sincero amor
que poe ria defesa dos seus, cioso
das liherdades publicas, unicas
forcas morses capazes do conduzir
Os poVoS, deñlro da ordem, as ex-
cellencias do verdadeiro regimen
democratico.

Conforme v. exe., sr. Presiden-
to, ouviu da leitura do telegramma
do srY presidente da Camara Mu-

nicipal de' Uberaba, a accusaoão
que ihe fol feita peltms vereadores
opposicionistas é tudo quanto de
mais infundado podia gerar a in-
justiça dos homons ao servico da
paixão partidaria.

Para melhor esciarecirnento do
caso, tao explorado quanto deter-
pado no sabor dos interessos de
seus auctores, bosquejarei rapida-
mente a vida politica do Uberaba,
nestes ultirnos tempos.

0 partido, chefiado pelo meu
• eminente amigo sr. Alaor Prata,
venceu em 1915 as eleiçOes munici-
paes. Venceu ainda quan4o em

franca -• opposicãó aó governo do
Estado. 	 • 	 - 	 • - -

Subindo a curul presidencial de
Minas, o exmo. sr . Arthur Ber-
nardes encontrou naquelle mush-
cipio uma situacão politica syn1
pathica aos ideaes consubstancia-
dos no seu programma administra-

-tivo. E' obvio quo dessa communi-
dade do ideas resultou a solidarie-
dade politica entre s. exc. -e o sr.
Alaor Prata.

0 pleito municipal seguinte, de
1918, foi tambem vencido Corn mui-
ta gaihardia polo P. R. M. do
Uberaba.

Em 1921, 0 Sr. Alaor Prata,
dispondo alli de todas as posicOes
federaes, estaduaes e municipaos,
vencedor de dois pleitos Consecuti-
vos, empleno fastigie de sua car-
rora, levado exclusivarnente polo
desejo de pacificacão da familia
uberabense, offereceu accordo, em
egualdade do condicOes (chamo a
attencão da Camara para essa
particularidade), aos adversarios,
derrotados duas vezes, desprovidos
do quaesquer posicOes, presos urn-
beiicalmente a uma situacão poli-
tica estadual quo desapparecera,
desencorajados e descrentes, tal-
vez, da menor possibilidade de
exito.

Nunca é demais quo so louve a
belleza civica desse gesto de des-
prendimento e harmonia, tido polo
sr. Alaor Prata, apesar dos des-
gostos e surpresas advindos poste-
riormente, pela lamentàvel inborn-
prehensão daquolles a -quem bone-
fici aria.

A Camara de 1922-1926 foi, em
virtude desse accordo, organizada
polo nosso partido o pelos então
nossos ex-adversarios.

Leaes, fiados econfiados na leal
dada alheia, constituimoi-a sem
cuidar dos subrepticios o astucio,
sos msnejos dos ex-adversarios
(nessa occasião male - adversarios
do quo nunca...) em se apodora-
rem dos meihores postos. A presi-
dencia da Camara, ate ahi occupa-
da por mim, foi ter as rnãos do sr:
Leopoldino do Oliveira, logo do-
pois eleito deputado federal, ton-
do já side tambern elevado a vice'



4relziente do ddrectorio e mentor
da politica local.

Lescancavamos confiadamente a
sonbra de tao, enternecedores prin-
ipios do fi'aternidade, soliloquian-

do laixinho o adagio "faze o bern,
não olhes a quem", eis que somas
desjertadoz pela realidade, sempre
irritante e semsaborona, a lem-
brar-nos que não ha ventura eter-
na neste inundo...

A's nossas vistas, começou a de-
eenhar-se, debuxos imprecisos a
principlo, tintas mais gortes em
seguida o conhecido quadro da vi-
born alirnentada em seio humano.

Vein a scisäo. As armas que
lhes cnfiaramos, as adversarios
voitaram-Was contra nás. 0 sr.
Leopoldino do Oliveira clamava
qpo era o mais poderoso. Quo bons
puimöes e meihor garganta possue
o illustre dBputado!! Que desagra-
davel, entretanto, é a gonte ouvir-
lche a berrar.ia tins bravatas!

Resolvemos acabar corn aquella
sttrnção insupportavel. Sabiamos
quo o povo uberabense esthva corn-
iosco. E, coma confiassemos na

nossa força eleitoral, tondo a maio-
na da Camara, tres vereadores
nossos so promptificararn a renun-
ciar, afirn do que puidessemos re-
ptar o Sr. Leopoldino do Oliveira,
a vii' disputer as cadeiras vagas.

0 cesponso das urnas nos foi fa-
"ravel. Corntudo, o illustre depu-
tado opposicionista, fazendo falsi-
ficar duas sessdes eleitoraes do dis-
tricto do Campo Formosa conse-
guiu diplomar e reconhecer sons
candidatos, obtendo dest'arte uma
niaioria eventual o transitoria,
porquc bern cedo a desfazia urn

ccordam do Tribunal da Relaçao,
dando provimento ao recurso dos
nossos candidatos.

Foi neasa d poca qu.e o illustre
de.putado opposicionista desrespei-
ton, corn alaridos o estrepitos, •a
juris.prude.ncia firmada pelo mais
alto Tribunal do Estado, quorendo
a viva forca destituir da vice-pre-
eldencia o vereador eleito para €1-
la par todo o quetriennio.

Impedido do consumar sc mu
dntento, s. s. abandonou a cidacle,
deiaando foci do o edifinio da Ca-
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mara e levando comsigo a respe&-
va chaee, coni quo, em exaltacao
do seba,stianismo politico, sostha
ainda. em reabril-o....

Necessarin se tornou o arromlia-
snento do Paço Municipal,. o que
so fez na presença do meiitissiino
juiz de diroito da comarca, do pro-
motor de j.ustica, e do outras aucto-
ridades, lavrando-se urn auto onde
f-icou cou.sigaado 0 desappa.reci-
mento do livro de actas das ses-
toes da Camara.

0 desapparecimento do livro tao
precioso, uecessario ao funcciona-
mento do poder municipal, tern
uma grande importancia no des-
enrolar dos acontecimentos poste-
mores e principalmente do caso de
que venho tratando.

Fiados na quasi impossibilida-
dc de provas em contrario, pois so
a exhibicäo do livro seria argu-
mento indijscutivoi - arranjaram
as, vereadores opposicionistas do-as
certidöes, born taihadinhas ao scu
intersse, dizndo-as retiradas do
livro tie actas, ainda na. presiden-
cia do sr. Leopokiino do Oliveira,
as quaes cieclaravam es.tarem as
mesmos voreadoree em goso do ii-
eenca.

Foi essa a manobra que empre-
garam para. , invalidar o acto da
Camara, deciarando vagos as seus
legares, par haverem Laltado a 3
sessOes consecutivas, de aceordo
corn o art. 17 da lei a. 2, de 181.
A Camara, so assim proeedeu de-
pois de ter intirnado as ditos ye-
reedores faltosos, par edital publi-
cado no jornal "Lavoura e Corn-
n'ercio', segundo as oxigencias le-
gaes.

Os vereadores iecorreram para
a Camara Eleitoral do Tribunal
Rdaçdo.

0 advogado da Carnara de TJbe-
mba adduziu perante o Egregio
Tribunal par outras palavras, as
seguint-es prineipaes argumentos,
contraries as a1legaes dos re-
correentes :

i.°) - Qne intimados par edit-al,
publicado na iniprensa, pam se de-
Lenderem no processo de perda do
mandato que 1-her, instaurcai a Ca-
mara nio o fizeram

- Que recorrendo,. as autos
deram entrada no Tribunal a 19
do dezembro do 1925 e so foram
.preparados em 25 de fevereiro de
1926, d.ois mezes e sei dias depois,
isto é, quasi fiudo o prazo de pro-
paro que se não fosse feito oppor-
tunamente significaria renuncia
do recurso.

3.°) Que confessararn a per-
da do mandato, uma vez quo para
justificar sua ausencia da Cama-
ra, offerecerarn duas certidOes fal-
sac, embora dizendo-ec licenciados
para faltarern as sessOes de rnaio,
juiho e setembro.

4.°) - Quo tendo havido, em 11
de janeiro tie 1925, renhidissirno
pleito em Uberaba, pare preenchi-
mento do tres vagas de vereadores,
não é crivel quo a 3 a 5 do marco
do mesino anno, urn mez e dias de-
pois, estivessein as cinco vereado-
res cipposicionistas podindo licen-
ça quando so achavarn em maioria
ornbora eventual, a dispondo, por-
tanto, da direcçao do municipio.

5.°) - Que a provada falsida-
do don certidOes, apresentadas pe-
los ditos voreadores, ostava no
desapparecimiento do livro do actas
que sO aos opposicionistas poderia
aproveitar, condo quo essas certi-
dOes, datadas do 5 e 8 do marco
do 1925 sO tern o reconhecimento
da firma do certificante em 8 de
janeiro do 1926, havendo dado en-
trada no Tribunal a 15 do marco
ultimo, tres mazes apOs a entrada
dos recursos na Egrega Cama-
ra.

6.°) - Que as vereaclores se cbs-
serarn licenciados para as sessOes
do maio, julho o setembro, quando
ontretanto, urn delles, em rnaio,
estava no juizo federal e dopois no
Suprerno Tribunal impetrando ha-
bects-corpus para, coma vice-presi-
donte que so diia oleito, exercer a
presidencia da Camara ate dezern-
bro, na ausencia do Sr. Leopoldi-
no do Oliveira, quo estaria no des-
empenho do mandato do deputado
federal ate essa época, não condo
crivel quo urn - vereador licenciado
a pedido seu, fosse ao pretorio ob-
ter uma medida de protecção Para
occupar urn cargo cjue implicava

no pleno exercico do mandato cl
vereaclor. *

A Egregia Camara Criminal do
Tribunal da Relação houve por
bern dar provimento no recurso in-
terposto pelos verOaderOs opposi-
cionistas e immediatamente a Ca-.
mara de IJberaba, par son advoga-.
do, demonstrou o dievido acatamen-
to ao venerando accordam, pois
quo tendo sido pedida e obtida vie.
ta dos autos para embarges dccl,
ratorios que prctelariam 0 julga^
mento do feito ate setembro, dada
as ferias de agosto, desistiu della
para qua se cumprisse sam delon-.
gas a setenca dos meritisiimos Jul-

Como se ye da min-ha exposiqäo
e dos prciprios termos do g tele-
grammas do enmo. sit . Secretario
do Interior, não se tratáva de em-
possar vereadores, coma erronea-
rnente tOrn noticiado algüns joe-
flees.

Elles, de facto, já tinham sido
empossados, ha quasi quatro an-
nos, no comeco da legislatura pam
que foram eleitos.

0 caso era apenas do restabele-
cirnento do funcçOes a cinco verea-
dores cujos mandatos tiiihnm sido
cassados, pela amara do Tiberaba,
em boa fO do estar cumprindo a
lei.

Para tanto, bastava urna corn-
municacão do presidente do Tribu-
nal da Relação no presidente da
Camera do IJberaba e o compare-
cimento dos ditos vereadores as
sessOos da Camara Municipal, rea-
lizadas de dois em dois mezes, do
accordo corn o regimento.

A sessão de juiho realizou-se
antes de ter chegado a Camara tie
Uberaba a comrnunicação do pre-
sidente do Tribunal, relativamen-
to no provirnento dos recursos al-
ludidos. A de setembro não cc rea-
lizou par faita do quorum regimen-
tal. Entretanto, as cinco vereado.
res opposicionistas comparecoram
as reuniSes havidas, constando
sons names don actas respectivac
a ate ihes tendo sido fornecidas
certidOes comprobatorias do seu
comparecimento.



t' Onde, pois, a eoaecão cãpaz de
ihes embaracar o pleno e livre
xercicio de suas funcçöes ?

Se ihes foi permittido entrarem,
sem nenhum constrangirnento, no
edificio da Camara, occupareni
seus logares ma sala das sessöes,
verem seus nomes constar das
actas lavradas pelo secretario, ob-
terem certidão que estiveram pre-
sentes, onde está a coacção que

-motivou o pedido de providencias
ao governo estadual?

Em abono da verdade que estou
trazendo ao conhecimento da Ca-
mara, citarei urn facto muito ex-
pressivo e concludente.

Quando so declararam vagos os
logares occupados pelos vereado-
res faltosos, entre outros foi 0 en-
genheiro Alvaro Machado eleito
para a Camara. Bastou, porém,
que fosse dado provirnento aos re-
cursos interpostos pelos opposicio-
nistas, para 5. 5. não mais compa-
recer as sessöes, tendo ate concor-

• rido a uma hasta publica e assi-
gnado contracto corn o governo
municipal para calcamento dum
• trecho- de rua. Se si considerasse
• vereador, não iria firmar contra-
cto de services corn a Camara Mu-
nicipal, 0 que irnportaria na re-
nuncia do seu mandato.

o sr. Mello Franco: —Scm du-
.vida.

o sr. Jodo Henrique: —Se assim
• procedeu o engenheiro Alvaro Ma-
•hado, vereadoi especial, a mesma
conducta tiveram os outros verea-
dores nossos correligionarios que
não mais foram as reuniöes do le-
gislativo municipal, em obediencia
aa venerando accordam da Egre-
gia Camara Criminal do Tribunal
da Relacão.

Como V. exc. ye, sr. presidente,
tanto o presidente da Camara Mu-
nicipal de Uberaba, quanto os ye-
readores, filiados ao P. R. M.
cujos mandatos, cessaram corn o
provimento dado aos recursos . dos
nossos contrarios, deram publicos
testernuhhos do seu acatamento as
decisöes do Poder Judiciario.

Mas Se, assirn, acontecia porque
haveriam os vereadores opposicio-

nistas de recOrrer ao governo Os-
tadual, solicitandO providencias de
todo desnecessarias, desde que o
movel da accusacão era inexisten-
te?

Varnos penetrar, sr. presidente,
nos immensos dominios do em-
buste.

Embuste todo cUe, qomo diria o
nosso grande e saudoso .. Ruy: em-
buste de tudo, em tudo e per tudo;
embuste na terra, no ar e ate no
ceo onde as rêdes telegraphicas
transmittern noticias dc phantasio.
sos acontecimentos que jámals se
realizaram.

o sr. Martins Prates: —Essas
exploraçöes são, infelizmente, scm-
pre inevitaveis.

o sr. J00 Henrique: —A maio-
na possue mais do numero regi-
mental para a realização de ses-
söes. Os vereadores opposicionistas
-em nada poderão influir nan dcci-
söes da Camara, e, per isso, me-
nhum é o interèsse delles em corn-
parecer alli.

O objectivo da infundada accii-
sação é bern outro, rnesmo porqu'e
impedimento não havia ao - pleno e
livre exercicio da yereanqa.

Para attingir a esse objectivo,
concertou-se urn plane corn as cau-
telas de quem prepara uma cQnspi-
rata.

Bern estudado, foi aindA meihor
executado.

Assentou-se o mornento da mu-
danqa de governo para a deflagra-
çdo do escandalo que a farça.tinha
em perspectiva. 0 illustre deputa-
do da esquerda, residente em Ube-
raba, lançaria a confusão no
sumpto, ageitando o caso aos seus
interesses, contal-o-ia ao seu modo
pelos corredores da Camara Fede-
ral, exploral-o-ia a seu bel prazer
em todas as redacqdes de jornaes,
e, afinal, jubiloso, chegaria as con-
clusöes e affirmativas phantasid-
sas do que anda precisando para
muletas de sua claudicante faccão.

Assim pensado, assim feito. Mal
o exrno. sr . Francisco Campos, esse
brilhante exponencial da intelle-
ctualidade mineira que tanto d-
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mirarno, em cumprirnento' aoe &_
v6res do seu cargo, telegraphava
aö sr: 'presidenté da Camera dc
Uberaba, jd o illustre deputado da
opposicã6, desnaturando intéir-
mente o acto do exmo. Sr. Secreta-
rio do Interior, soltava pelos jor-
nees os priméiS fogiietus congra-
tdlatoriOs.

Urn dellesi enxergando mais do
que era devido,- escreveu que o
exmo. sr: Secretario do Interior,
"telegraphara cordialmente aos ye-
readores do partido do deputado
Leopoldino de Oliveira" ("Correio
da Manhã", do 17 do corrente).

Em todos os jornaes oncte s. s.
conseguiu insinuar-se, as noticias
e commentaries desfigurararn a
verdade.

Assim "A Noite", de 15 do cor-
rente, noticiando que o governo
Mineiro 'compelIira" o presidente
da Camara Municipal deUberaba
a acatar a decisão do Tribunal,
percebe nisso urn motivo de "boas
falas ao sr. Leopoldino"...

"0 Jornal",de 16 do corrente,
em longo editorial, ye no incidon-
to "0 prirneiro caso politico aber-
to no • inicio" do actual governo,
fala em "recOnhecirnento de pode-
res" e em "respeito aos direitos da
minoria", .affirrnando tambem que
o "oyo Presidente de • Minas im-
poz corn sua auctoridade o acata-
mento a decisão do Supremo Corpo
Judiciario do Estado'.

"0 Brash", de 17-do corrente,
tràz sob o titulo "Politic a Minoira"
o seguinte topico (Iê) : "0 acto do
sr. Antonio Carlos, niandando
acatar a decisão do Tribunal Su-
perior no caso dos yereadores dc
Uberaba, afastados violentamente
de suas funcqöes pelo sr. Mello
Vianna, foi objecto de rnuitos com-
mentaries nas rodas politicas, am -
da hontem.

0 Sr. Leopoldino de Oliveira, fa-
làndo a proposito, accentuou: -
O acto do dr. Antonio Carlos de-
rn'ónstra que s. exc. quer real-
mente, inspirado na lei, realizar
em Minas a sabia politica- cia Jus
tiqaY' ...' -• 	 : 	 : 	 - 	 •	 - --

Nesse topico, lid alindd Mis uii
alsidade a quo é assacada contra
-e-x-presidente -Mello Vianna.
'Seri preciso dizer quem a - es-:,

reveu?
Como esses, certamente outros -

jornaes so deixaram incautamente
embair, vondo urn caso politico on--,
de existia apenás uma falsa accu-
sação, emprestando - ao governo d
Minas uma attitude quo cUe no
a teve porquo era desnecessaria.

- Louvado por outro rnodo deve.
na ter sido o governo quo cum-
priu - dignarnente - o seu dever, Ic- -
vando ao conhecimento do presi-
dente da Camara de Uberaba a -.
injusta accusação que so lhe f a-
zia. Desrnanchada esta, que res-
ta do incidente? -

Apenas este doloroso ensinamen-
to do quo são ainda e infelizmen- -
to os nossos atrazados costumes'
politicos: o embuste arvorado em
plocèsso normal o quiçá honesto de
lucta partidaria (muito bern!).

Sr. Paulo Menicucci - Alias,
é esse o systema predilecto das op-
posicöes. 	 -

o Sr. Odilon Braga (dirigindo-
so ao Sr. João Henrique) - Essas
diversas manobras, a quo v. exc. -
tom aliudido, comprovarn antes a
suporioridado eleitoral do partido'
do v. exc. (apoiados geraes).

o sr. Jodo Henrique - 0
do quo me venho occupando mao -
é urn facto unico, singular. E'
mais urna conta desse intermina-
vol rosario quo a maliciosa e tris-
to astucia da politica de campana-
rio vae offerecendo abs seus adver-
sarios como pão arnargo do cada
dia. Quo focundidade malsã!

Ella - se motto e perturba todos
Os actos, maioros ou menoros, pu-
blicos on pnivados, do nossa vida,
tirando-Ihe a belleza, matando-lhe
a fehcidade.

Exemplo: Vae o exmo. sr . Mel-
lo Vianna a IJberaba. Aili recebe
excopcionaos hornenagons como de
outras não so tern mornoria. Toda
a populacão frenie do enthusias-
mo pela presonca do seu querido
ex-juiz e benernerito ex-Prosidonte.
D&s pontos mais afastados do Tr-;
angulo - accorrem luzidas deloga--
qbes, representantes de- rnunicipa..



rem os nooses adversarios o caso
dos veroadores opposicionistas, a
proposito do qua-I pretenderam for-
mar trna atmosphera do desconfi-
aiiçaS em tomb do partido situa-
cionis-ta uberabense quo tern na
sua chef ia urn nernbro da Commis-
Sao Executi-va.

Explorando o caso, quiz tambem
o embusto fazer crer uma rnudança
de orientacão politica em Minas.
Baldado e ingenuo esforco!

Ha poucos dias, ouviamos aqtii
neSte recinto, urn magnifico dis-
curso do nobre coIlega or. depu-
tado Odilon Braga...

0 sr.. Odilon Braga - E' bon-
dade do v. exc.

0 sr. João Henrique... em o
cçoal podia licença para pôr enr
.bargos a ligeireza maliciosa corn
quo algunias opposicbos locaes do
Estado, na incornprehensão da al-
tura do pnnsarnonto do presidente
Antonio Carlos, estäo interpreten-
do a elogio foito, corn o • unico e
trausparente proposito do apazi-
guar e ennobrecora actividade da
nossa frolitica interna, a toleran-
cia e no respeito a liberdade do
veto e vinha alérn disso affirmar
quo "porrnanecerá 0 govemno sern-
pro leal para corn sons correligio-
narios, ainda que eventualmente
oupplantados nos prehios locaes".

De facto, é necessaria ernbargar
essa "ligeireza malic-iosa" de que
tambem o illustre deputado oppo-
sicionista do Uberaba e seus ami-
gos vêm usando e abusando, pot
vezes de maneima ate profunda-
monte desrespeitosa e altarnente
offonsiva ao eininente estadista
quo era nos dirige e cuja conheci-
cia lealdade pohitica paira muito
acirna das insinuaçées maldosas

-da intriga pohitica. (Apoiados go-
raes.; mitito bern!)

0 sr. Leopoidino do Oliveira
coilabora num jornai "A Reaccão",
do Uberabinha, onde continuada-
monte se pubhicarn umas "Notas Po-
hiticas", escriptas por urn corres-
pondente especial no Rio de Janei-
ro e quo so encobre sob a pseudo-
nyino do Y. Ha quem acredite quo
se trata do proprio or. Leopoldino
de Oliveira. Eu näo a affimuro.

Mas a que sei e quo ha muita iden-
tidade do opinião e argurnentacão
esitre o collaborador que se assigna
Y. a o illustre deputado que tern
naquèlle a inais assiduo e enthusi-
asta defensor do s-na actuacão par-
tidania.

Nunca so viu tanta perfidia e
tanto -embuste em letra do fôrma!
Para odificacão do v. exc., or.
Presidente, e de vv. exes., srs.
doputados, basta quo lhes refira
ta ter sido escripto pelo dito col-
laborador quo o exrno. or. Anto-
nio Carlos, ainda rião empossado,
era o animador das opposicocs lo-
caes contra o situacionismo mmci-
ro! Trerno do justa indignacão pe-
Ia torpeza quo, rastejante na sna
desprezivel misoria, não attinge o
immaculado caracter do nosso
actual Presidente, cuja hinha de
conducta moral, sompre el-evada e
digna, é uma das rnais fortes Ca-
ractonisticas da sua personahidado
privilegiada pela graca de Deus.
(Muito bern!) E contra tal torpe-
za, levanto o maior dos meus pro-
tostos, em nomo não 56 desta Cama-
ra mas do todos os hornens do Mi-
nas quo sabem respeitar a honra
alheia! 	 -

Tenho sobno a bancada d&is ox-
emplares cia "A Roaccão", encon-
trados por acaso, e, em ambos, tie-
panararn-se-me as chronicas firma-
das por Y., tao frequentes ehias
são.

N-uma, datada do Rio em 2 do
corrente, conta-se da "grande im-
portancia", estou eitando textual-
mente "cia longa conferencia do
Sr. Loopoldino do Oliveira corn o
or. Antonio Carlos", e nefere-se
quo o iilustre deputado La-lou as-
sirn: "Acrodita o opposicionista
(cite ainda textualmente) na ho-
nostidad-e de propositos do Sr. An-
tonio Carlos, a quern considera ho-
mom digno e intelligencia supe-
rior. mas quer ouvir do sua hoeca,
nurna palestra intima, a dechara-
ção firme e tranquilla de quo a
plataforma não é, como seem oem
-esses documentos para inqlez 4,er".

S. exc. o sr. Antonio Carlos tori
u-rn-a longa -e briihante -camreira pa-
i-itica. No apogeu del-la -é escohhi
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1k!do e direcfrrjos politicos da 	 Vejarnol-o.
vata região. Isso,.comtudo, irri. "Chega noticia do ter havido
ta a megera e ella so vinga, man- grande conflicto em Uberaba, ha-
dando escrever nos jorn-aes que Vendo tiroteiro, por occasiao da
houve rias manifestacöes " completanauguraçâ o do busto do Sr. Mello
a1onoia da popuiaçao uberabensa, Vianna" ("Correio da Manha', de
soljdatnente identificada e solida- 15 do corrente).
na coin o deputado Leopoldino do 	 "Por occasião de sna visita (re-Oliveira" (Correio da Manhã", do fere-se assim, ao ex-Presidente
14 do corrente). 	 inineiro, a "Foiha da Manhã", de0 sr. Francisco Lessa - Ora! S. Paulo, em sna edicao de 18 doo "Crreio da Manhã"... 	 corrente), a Uberaba, den-se, por0 or. Jodo Henrique - As fes- motivos ainda nào perfeitamentetao tranocor-rerarn, corno era na- esclarecidos, urn grave conflieto
tural, par etitre a major alegria em que tomararn parte centenas de
dos triangulenses, em inteira paz pessoas. Estabeloceu-se - nar-
e harmania, mas a megera, a des -ram os jornaes mineiros - (quehuinana pOliticaiha, tom odio veiho jornaes? perguntarej eu), violen-
dos amigos e do proprio Sr. Mel- tissirno tiroteiro, havendo muitas
lo Vianna e isso ihe e razão bas- victimas e permanecendo ate ago-
ta.nte para que boqueje e mande ra os animos exaltados."
publicar quo "foi estabelecido 'i- Quasi corn os mesmos termos
goroso policiarnento por soldados "A Cidade", diario do Ribeirão
encarabinados, corn ordem, porém, Preto, publicou urn telegramma de
de prender os elementos salientes Uberaba, do dia 15 do corrente,
do partido do deputado Leopoldi- onde se diz mais ter o governo
no" ("Correio da Manhã", de 14 do Minas mandado' abrir inqueri -do corrente) . 	 to a respeito!

Inaugura-se o busto do s. exc. 0 barão do Munkausen, conve-
Ha em volta uma multidão do mi- nharnos, não oscroveria corn meihor
Mares de pessoas. Cèrcando o mo- inventjva. Reivindiquomos, por-
nurnento, corn quo a gratidão dos tanto, mais urna gloria nacional...
triangulenses irnmortaljzou na pra- Todas essas noticias são, pot
Ca publica a effige do sen grande completo, destituidas de funda-
bomfeitor, já immortajizado na al- mento.
ma popular, extendiam-se corno Mas Si taos vandalismog fossoniurna original corôa do louros, tran- verdadeiros, a quem dimjnuifiam
cada do i.nnocontes coracöes jove- senão a sous auctores?
n-is, innumeras creanças, nossas 	 E esses nao serlam certamentequeridas filhinhas, flores vivas dos os amigos do sr. Mello Vianna...fl1issos lares. 	 Vê v. exc., como, por yeses, o

Que entos huinanos, possuidos embuste na ansia doentia do de-
embora do major rancor politico, turpar, vira-se contra si proprio
desprovidos que fossein da menor (muito bern!).
educaçao, ousarianj naquelle logar Affirmo quo durante a perma-
e naqueile instante, causar urna nencia'do Sr. Mello Vianna em
perturbacão do ordem quo seria Uberaba nao houe a monor per-
de cei-to fatal a vida de muitas turbação da ordem publica e ap-
dessas creancas? 	 polio para o testornunho do todos• Os opposicjonistas ? Não croio. os jornaes do Triangulo e de todas
- Nós, manifestantos o paos des- as pessoas quo assistirarn as gran-sas creancinhas? Inacreditayel! 	 diosas homenagens quo alli iho fo-• l' inguer,portanto (apoiados ram prestadas, numa apotheosegeraes; muito bern!).	 vordadejramento ernocionante pelaPois, bern, sr. presidente, on- grandeza e pela sinceridade.

undas de Uberaba, espal-haram-se 	 Esso exempho, ainda tao recente,pela imprensa do paiz falsas, re- da viagem do sr. Me-ho Vianna a
falsas, fals-issimas noticias. E' a Uberaba, vein eselarecer coma Lcd
embuste em acç4ol 	 possiyei, corn processes taes crea-
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dopara Presidentedo Estado. Dá
,um balanQo 'em suas idéas,e, corn
as quo acredita melhores, escreve

, com amor e sinceridade sua plata-
formade governo.
- Pois bern. E' crivel que 0 sr.
Leopoldino de Oliveira tenha corn-
mettido a imperdoavel gaffe de ir
'pergutar a s exc. Si sua plata-
fornia é para inglez ver?!

Urn sr. deputado: - "Gaffe",
não: atrevimento.

0 Sr. Jodo Henrique: - macre-
ditavel!

A outra correspondencia, data-
da de 23 de juiho, apesar das suas
seguiidas intencbes, é deliciosamen-
te ingenua nas minuciosas inf or-
macöes. de ter sido o illustre do-
putado' collega de Academia do
exmo. sr . Francisco Campos, de
quem e amigo intimo como tanibem
do exmo. sr . Bias Fortes...

E termina essa chronica com os
seguintes termos: - "Já agora não
'ha mais duvida quanto ao futuro
da politica mineira. Sempre, em
notas enviadas a "Reaccão., dis-
sernos qiie Os interessados nada
perderiarn em esperar. Accrescen.
'tamas aos mesmos senhores: Ain
ndo é tudo..."

Tern visto, v. exc., Sr. Presi-
• dente, como o embuste é polymor-
pho nas mãos expérimentadas dos
-nosSos adversarios. Vac-se tornan-
do infelizmepte urn habito e isso é
anto mais larnentavel quanto a

frente dos opposicionistas so en-
contra o Sr. Leopoldino de Olivei-
ra, môco intelligente e culto, de
quern fôra licito esperar-se outra
directriz, ao menos mais humanâ,
á actuaão partidaria dos seus cor-
religionarios

Não desco a retaliaqöes pes-
•soaes. Mas, v. exc., Sr. Presiclen -
te, que vem acompanhando a vio-
lenta acção parlamentar do illus-
Ire deputado, frdnco partidario da
loucura revolucionaria, v. exc.
que hem se lembra dos termos da
carta por cue dirigida ao senador
-João Pio, acoirnando os politicos
•mlneiros de "grilhetas " de ' terem
no quádril a marca vergonhosa do
gado bificial-", de "cães cochilán-
.doaopé ddono", v. exc.deve

caThular a I que 1e censuraveis cx-
tremos leva o illustre deputado a
ua acçbo partidaria no municiplo,

ambito naturalmente mais acanha-
do que o federal, e, portanto, me-
ihorménte propicio aos desmandos
'detoda sorte.

Os situacionistas de Uberaba
são irna grande maioria pacata

'que vine sob a pertinaz e infernal
'coaccão durna diminuta minoria
-irrequita.

Cartas anonyrnas, provocacöes
nas vias publicas, attentados con-
trà nossas vidas,,todo urn marty-

• rologio emfim nós padecemos com
urn estoicismo verdadeiramente
louvavel.

Não guardamos odio a tao trucu-
lehtos adversarios. Em ultima
analyse, nós sabemos que elles são
victimas da incultura politica do
meio brasileiro, sinão -mesmo re-
tardatarios a evoluqão da propria
ambiencia local. Consola-nos a es-
peranca, muito patriotica, de - que
haverá tempo cm que esses proces-
sos terão desapparecido, morta a
megera politicalha que tanto nos

'infelicita e deprime. (Muito bern!)
As sociedades, como organismos,

caminham no sentido duma cres-
cente estabilidade, consequencia
duma nielhor adaptacão. Adaptar-
Se 6 criar a harmonia e destruir a
violencia. Dahi, a proessiva e
fatal diminuicão do quantum de-
'potico no mundô. 	 - 	 -

Cnfiemos - tranquillos na maid-
cha natural e victoriosa da nossa
- evoluqão politica, e, no momento,
nos forremos da doce philosophia
christã de perdoar aos que não
sabern o que fazem! 	 - -
• (Müito beni; muito bern! 0 ora-
dor é calorosamente cu-mprimenta-
do e abraado por sous collegas.)

-- 	 -	 Declaracdo	 -
0 Sr. Mario Mattos pede que se

consigne na acta quo si estiesse
presonte a sessãa em que foi apre-
sentada a mocão congratulatoria
ao sr. Arthur Bernãrdes, ter-Ihe-
ia dado a séu voto. - Seri atten-

	

did o nobre deputado. 	 - --

- Apresentctcâo dc pdreceres- des
coln'ifliSSOes

• - 0 sr. - Ignacio Murtct, pela de
RedaccãO, apresenta e pede, sen-
-do concedida, a discussão na pre-
sente sessãO dos seguintes:

- - Parecer e redctccão final do -
- projecto n. 95

-	 (9. legislatura)
A commisSão de Redaccão das

Leis, a que foi presente o projecto
'n. 95, do correnle anno, approvado
nos tres turnoS regimentaes, é de
parecer que 0 mesmO seja appro-
vado, afinal, corn a mesma reda-
cção corn que o foi em 3.' discus-
Sao. -

- Sala das commissbeS, 22 de se-
tembro de 1926. - I gnacio Mur- -
ta. - Adelio Maciel. - Alonso
Marques.

Parecer e redac-câo final do
projecto n. 103 -

-	 - 	 (90 legislatura) 	 -

A cornmiSsão de Redaccão, a que
-foi presente o projecto n. 103, do
corrente anno, e as emendas ao
mesmo offerecidas pelo Senado, é
de parecer se adopte a seguinte re-
daccão final, feita de accordo corn

- as referidas emendas:
O Congresso LegislativO do Es-

tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1 . 0 Ficam equiparados os
vencimentos da preparadora dos
Laboratorios de Physica e Chimi.
Ca e Historia Natural da Escola
Normal Modelo da Capital aos dc
funccionario de egual categoria dc
Externato do Gymnasio Mineiro.
• Art. 2.0 Eica o governo auctori-
zado a despender ate a quantia d
1.000:000000 para a constrUccã(
do Palacio da Secretaria da Segu
ranqa e Assistencia Publica U
terreno disponivel no lado da Se
cretaria da Agricultura, ficand

- tambem auctorizado a vender er
hasta - publica os predios onde fun
ccionam actualmente aquella Si

• cretaria e o - Commando Geral c

Fcsca !ubliéa, abrinclo ó neceSa
rio credito para esse fini.

Art. 30 Applicam-Se. a FacUl
dade do pharmacia e dontolog1a
dc Itajubá as disposicbes do art.
24 da lei n. 657, do 11 de seteiflr
bro do 1915, e do art. 8.° da lei n.
919, de 4 de setembro de 1926.
- Art. 40 Nas ausencias e nos
impedimefltOs, o director da Reces-
ta seth substituido polo sub-dire-
ctor da extincta Directoriada Fis-
calizacaO, emquanto aquelle . cargo
não se vagar, não Ihe cabendo, po-
rem, a obrigacãO de chef jar seccãO
alguma.
- - Paragrapho uflico. Na falta oil
- ausencia do sub-director seth 0
director substituido pelo chef e do
secqão quo for designado pelo Se
cretariO das Financas.

Art. 50 Fica o governo aiicto
rizado a reformar o ensinO prirna
rio e normal do Estado - e a revo'
os regulamentoa do secundarlO.

§ 1.° No exerciciO desta aucto-
rizaqSo poderá o governo crear e
supprimir cargos, rever tabellas e
fixar vencimentos, adreferendum
do CongreSso. 	 -	 •	 -

§ 2.° Contindaem vigor o art.
90 da lei n. 895, dO 10 de setem-
bro de 1925.

§ 3•0 A expresSão "ensino pri-
mario" comprehende e abrange 0
ensinomanal ou technico e o pro-
fissional. 	 - 	 -

- Art. 6.° Fica o governo auctoii-
zado a abrir, desde já, o credito
ate a quantia do 10:000000, paia
pagamento do excessb dc despesa
verificado Ila verba Ti. 6, consi-
gnação B, subconSigflacão 4, da
lei n. 902, do 15 de setembro de

- 1925.
e. 	 Art. 7.° Revogam-Se as disjiosi-

	

goes em contraria. 	 -
Sala das commissbes, 22 de se-

o - tembro do 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Adelio Macid. - Alonso

o - Marques. - Ficarn sobre a mesa
a para ordeqi dos trabalhOs.

- 0 sr. Agenor Canedo, pela corn-
missão do CamaraC - Municipaes,

- apresenta o segninte 	 -
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Preeer parcs &' dicuso do
projecto n. 110

(9.' legislatura)
A cnminissao de Camaras Mi

nicipaes, a quo foi presente o pro-
jecto ri. 110, já approvado em 2.
diseussão, é de parecer que seja o
•mosrno subrnettjdo a 3.' discussão
0 approvade.

Sala das sessöos, 22 do setembro
de 196. — AgenorCanedo. —V.
M. Mello Franco. - A imprimir-
ce.

0 sr. Ignacio Barroso, pela
comrnissão de Petiçoes, apresenta,
jede e obtern dispensa das formali-
dades regiinentes Para que figu-
re na ordem , do dia de amanhã o
egu•inte:

Parecer para 3.' discussdo do
pro jecto n. 112
(9.' legislatura)

A cornrnissão de Representaçes
e Petiços, a que foi preSente 0projecto n. 112, ja approvado em
2.' discussäo, d de parecer que en-
tre o niesmo em 3.' e seja appro-
vado.

Sala das comrnissöes, 22 de Se-
tembro do 1926. - Ignacio' Bar-
roso. - Martins Prates. - A im-
ptth-ir-se Para ordem dos traba-Ihos.

0 sr. Joclo Beraldo, pela corn-
rnissão de Legislacao e Justiça,
apreserjta e pede figure na ordem
do dia seguinte, sem prejuizo da
inlpressão, 0

Parecer e emenda a-o pro jecto n.
115, para 3.' dSCUSSO

(9. legislatura)
A cornrnissão de Legislação e

Justiça, a que foi presente o pro-
jeeto n. 115, constituido dcs arti-
gos 13 e 15,, destacados do proje-
cto n. 14, do Senado, Para formar
proposicão separada, já approva-
do em 2.' discussão, é de parecer
se 1a o mesmo subnjettido a terceira
e approvado corn a seguinte emen-
da:

Addite-se em seguida as pala-
vras "paragrapho unico" do art.
1 . 0 : " Applicando-se conjunctamen-
te corn o art. 189, desta id, o art.
57, e os seus nurneros, do decreto
ñ. 7.259, de-14 do junho do cor-
rente anflo.

Sala das commissSes, 22 de se-
tembro de 1926 Joao Eea1do.
- Duque do Mesquita. - Lauro
de Almeida. - Odilon Brags.

A imprimir-se, Para ordem dos
trabaihos.

Não ha projectos, requerwen-
os. indicaöe o moç5es a serem

v resentados.
Redacc5es finaes

Lidas e postas em discussão sao,
successivarnente, sem debate ap-
provadas as redacç5es finaes dos
projectos ns. 95, sobre eiigorda de
gado, e 103, sobre equiparação de
vencirnentos, indo esta a sanccào -e
aquella ao Senado.

2.' PARTE DA dRDEM DO DIA
2.' discussao do projecto n. 16, do

Senado
Lido e submettido a 2.' discus-

Sao, é sern debate approvadO C
volta a cornhiissao de Orçamento
o projecto n. 16, do Senado, con-
cedendo subvenço a Santa. Casa
de Caridade de Bello Horizonte.
A' cornmissão de Orçamento.

N:ada rtlais .havendo a tratar, 0
Sr. Presidente dá Para arnanhã a
seguinte:

ORDEM DO DIA
Prineira porte

Ate 1 hera da tarde:
Leitura e approvação da acta.
Expediente.

Ate 2 horas da tarde:
Apresentaçao de pareceres de

comrnissSes. 	 -
Apresentacao de projectos, re-

querinientos, indicaç5es, interpel-
lac6es e rnoçöes.

Discussão de requerimentos, in-
dicacoes, interpellaces e inocSes.

Approvacao do redaccöes finaes.

S'eguisda paa-te

At4 4 horas da tarde:
.' discussão do projecto ii.

111, sobre os limites dos munici-
pies de Pedro Leopoldo e Conta-
gem.

3.' discussão do projecto n.
11' derogando o art. 190 da lei
n. 830, de 7 de setembro de 1922.

3.' discussão do projecto n.
112, auctorizando o pagamento de
diarias ao Sr. José de Paula Aro-
eira.

Levanta-se a sessâo.

36.' SESSAO ORDINARIA, AOS
23 DE SETEMBRO DE 1926

Presidencia do sr. Enéas Camera

SIJMMARIO - 1.' parte. -
Charnada. - Acta. - Expedi-
ente. - Officio. - Emendas
do Senado. - Esciarecirnento.
- Norneaçöes. - Apresentaçao
de. pareceres. - Apresentaçé.o
de indicaçöe.s e projectos. -
Discursos dos srs. Argemiro de
Rezende e Bernardino Vieira. -
Discussão de ernendas do Sena-
do. 2.' parte. - 3.' discussão
do projecto n. 111. - 3.' do
de n. 115. - Discurso do Sr.
Martins Prates. - 3.' do do n.
112. - Urgencia. - Redaccoes
finaes. - Ordern do din.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se presentes os srs. Enéas
Camera, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Claudemiro Ferreira, Mi-
guel Baptista, Pedro Laborne,
Bernardino Vieira, Annibal As-
urnpc-ão, Paulo Menicucci, Mello

Franco, Martins Prates, Francisco
Lessa, Argerniro do Rezende, Du-
que de Mesquita, Olyntho Martins,
Gornes Pereira, Euzebio do Brit-
to, Ignacio Barroso, Viviano Cal-
des, -Odilon Braga, Ignacio Murta,
Mario Mattos, Agenor Alves, Ade-
ho Maciel, Agenor Canedo, João
ilenrique, Aristides Coimbra e
Ado-ipho Vias-na.

Abre-se a sessão.
Lida a aeta da a-ntecedente, 6 a

mesma sern debate approvada.

0 sr. 1.0 secretario, apresenta
0 seguinte

EXPEDIENTE
Officio

Do sr. 1.0 secr-etario do Senado
devolvendo, corn nova emenda, o
projecto a. 94, desta Camara, au-
ctorizando a construecao do es-
trada do rodagern.

0 sr. Euler Coelho pede, sendo
concedida, dispensa das formali-
dades regirnentaes, Para discussão
o votacão da referida emenda nes-
ta sêssão.

Emenda a que so refere o offi-
cio supra:
Emenda off erecida le apprevada

pelo SenadO ao pro-je.cto is.
da Camara
Accrescente-se n art. 1 . 0, as

seguintes letras:
(;) do Conquista a. Delta;
d) do Morro do Pilar a Peça-

nba, passando per Guanhães e S.
João Evangelista;

e) do Curvello a Tiros, passan-
do por. Abaeté.

Paco do Senado do Estado do
Minas Geraes, em Bello Horizon-
te, 22 do setembro do 1926. - 0
prosidente, Francisco Ribeiro de
Oliveira. - 0 1.0 secretario,
Olympio Mourão. - 0 2.0 secre-
tario, Gabriel de Oliveira San-
tos.

Fica sobre a Mesa Para occa-
sião opportuna.

Esciarecimen-to
o sr

'
 A-goner Cane4o - Sr.

preside-nte, da leitura do resurno
-dos trabaihos do Senado, honteni,
so concl-ue, ao eon-trario da verda-
de, quo nao houve da parte da -Ca.-
rnara iniciativa aigurna sob-re a
construcção do caes do Rio Pam-
hybuna, em Juiz de F-óra.

Ora, não foi pensa-mento do il-
lustre senador Couto e Silva omit-
tir, corno não omittiu, essa inicia- -
tiva, consubstauciada no projecto
n. 106, per niirn apresentado apAs
entend-imen-to a res-peito corn- ellu
e o zneu digno collega Rubens Cam-



os, proecto essé due, àinda hon-
b^, .16VI approvado pelo Sendo
em 1.' discussão.

For inspiracäo propria, corro-
borada corn a dè outrasprestigio-
sas pessoas de.Juiz,. . de Fóra, apre-
sentei esse projecto visando dar
urn cãracter definitivo as obras
encetadas, já, corn os recursos par-
ciaes obtidos do Congresso poles
senadores Couto e Silva e Alfredo
Catäo em 1924 e 1925.

Foi esteprojecto que o senador
•Couto •e i1va ;transportou, nos
inesmos termos, corno ernenda,,para
p projectodo Senado n. 116.

o Sr. Martins Prates pede a no-
1eacão de membros interinos pa-
ra a comrnissão de Petiçöes.

Corn o assentirnento da Camara
tho norneados os senhores Pedro
Laborne, Agenor Canedo e Olyntho
Martins.

0 sr. Mario Mattos faz identi-
cO pedidó corn re1ac.o a rnembros
para a cornrnissão de Orçarnento,
sendo nomeados os srs. Annibal
Assumpcão e Adelio Maciel.

Apresentacdo de pareceres do corn-
.,nisSoeS

o Br. MartinsPrates, pela corn-
inissâo de Petiçôes, apresenta os
seguintes:

Parecer n. 199

(9.' legislatura)

A comrnissão de Representacão
• e PeticOes, a que foi -presente o
r&jueriinento de Armando Manso
Vieira, escrivao do paz e notas do
districto de Villa de Areado., pe-
dindo urn anno do licenca para
tratardOnegocios, tendo em vista
a inforrnacão prestada a respeito
pela Secretaria do Interior, do ter
0 requerente gosado apenas a ii-
cenca de sOis mezes para tratar
de saude, é de parecer e requer
que o requerirnento seja archivado,
devendo o peticionario, si quizer,
dirigir-se no poder executivo, que
tern competencia par a concessão
da licença pretendida.

Wa das cornrnissöes, 23 do se-
,tembro de 1926.. - Martins Pra-
tes. , '— Ignacio Barroso. - OIyn-

4
tho Martins. - Pedro Laborn.
- Agenor' Canedo 	 A impri-
rnir-se. 	 -

0 sr. Mario McittOs, pe1 corn-
niissãó de. OrcainentO, apresenta Os
seguintos:

Parecer n. 200

(9.' legislatura)
A cornrnissão de Orcarnento e

Contas, a que forarn presentes as
pecas protocolladas sob ns. '61f,'6
612, é do parecer e requer que so,-
jam as mesmas archivadas.

Sala das commissöes, 23 de se-
ternbro de 1926.,-,- Mario Mattos.

Annibal Assurnpcão - Ade1i
Maciel.

Parecer para 3. diseustho do pro..
jecto n; 16, do Senado -.

(9' legislatura)
A comrnissão de Orcarnento e

Contas, tendo em vista o projecto
n. 16, do Sendo, já approvado
em 2.' discussão, é do parecer
que passe a 3.' e seja approvado.

Sala das comrnissöes, 23 de Se-
tembo de 1926. - Mario Mattos.
- J. Henrique. - Annibal As-
sumpcão. - Adelio Maciel. -
A irnprin'iir-se.

0 rnesrno Sr. Mario Mattos: re
quer a inclusão na ordeth do dia
seguinte do projecto n. 16, do Se-
nado. - Seth attendido.

Apresentacdo do pro jctos, ind-
cacöes e moç6es

0 SR. ARGEMIRO DR RE-
ZENDE Sr. presidente, seria
fastidioo quo eu viesse, neste mo-
mento, repetir a Camara dos srs.
Deputados o que muitos já tern di-
to e a imprensa já tern largarnen-
te divulgado, a respeito do que re-
presentarn, para a riqueza nacio-
nal, os ferteis valles do S. Fran-
cisco e do Paracatu'. Entretanto,
não POSSO deixar do proferir a!-
gurnas palavras, afim de justifi-
car, ligeiramente, uma indicacão
que you ter a honra de submetter
a esciarecida apreciacão dos rneus
i1lutrados collegas e que, espero,

83.

1iereoer. benévolo acoihimento da
parte de s. excs.

Essa: indicacão é para que a
Camara dos Deputados, por inter-
medio- da Mesa, so.licite do Sena-
do Federal o andamënto do pro-
jecto que alli foi apresentado pe-
los srs. senadores Bueno Bran-
dão- e. Bueno de Paiva, creando
nina capitania de portos ern Minas
Geraes.

0 progresso sempre crescente do
commercio e das industrias das ci-
dados e povoacöes situadas as mar-
gens daquelies rios determina, co-
mo consequencia natural, o desen-
volvimento parallelo do servico de
navogacão, de tal arte que so im-
poe, ccirno uma necessidade urgente
e inadiavel, o estabelocirnento, em
Pirapora, do urna dessas capita-
nias do portos, cujo regulamento
prornulgado em 31 de outubro do
1923, polo benemerito governo do
xmo. Sr. dr. Arthur Bernardes,

afim do regular o serviço de na-
.vogacOo, tom inteira applicacão
na navegacao fluvial do nosso Es-.
tado.

Sómente assim se conseguirá me-
gularizar esse trabaiho, por uma
perfeita. discriminacão dos deveres
e obrigacOes quo devem existir en-
tre oporarios e chefes do sorvicos
e polo estabelecimento de medidas
correlatas corno; por exemplo, a
matricula de navios, o megistro do
Ianchas e do botes; etc.
• Não estando sujeitos a discipli-

na regularnentar do alludido do-
creto, applicado ondo as capita-
nias eatão. legamente organiza-
das, ficarn em serios ernbaracos
para conseguir quo 0 servicoseja
foito corn a devida regularidade,
aquellos quo tern sob sua direccão
trabalhos dessa ordem, porquo o
pessoal do bordo .é goralrnente
avontureino, anirnado por urn os-
pinto natural do insubomdinação,
quo ainda inais so accontu'a ern
uma zona, como aquella, . onde sO
de pouco tempo a esta -porte vOm

- sendo incrernontado . pelos governos
da -União o do Estado .o servico
do navegação, nào sendo raro,.pois,
que, por , urn mot,ivo futil, a tripu-
lacão abandone o vapor; as vezes
no transcorrer de uma viagom, col-

locando o conimandante emthg
yes difficuldades. 	 1. ..	 -.

Comprehendem v. exc. e.
mara, Sr. presidente, quanto é pe-
noso dirigir urn sorvico dessa na
tureza, quando o possoal que o ex-
ecuta nOo tern a disciplina neces-
saria e indispensavel a modificar7
ihe os inipetos do .insubmissão e
do falta do ordern, quando, entre-
tanto, a ordem constitue urn do
elomontos irnprescindiveis em ser-
vicos quo jogarn corn interesses de
vulto o a propria vida dos viajan-
tos.

Corn a creação de uma capita-
nm, em Pirapora, sorão sanados
todos osses inconveniontes, por7
quanto o regularnento respectivo
impoc, par o ongajarnento, cOndi-
cOos quo visam assegurar a boa re
gularidacie 0 OS intoresses gerae.s
da navogacCo. Todo -individuo qise
desejar servir a bordo, tern do fa-
zor, proviarnento, urn contracth em
virtudo do qual o abandoiio.do pos
to, por motivos irijustificaveis, ith
porta em perda do salario, s.ondô
ainda considerado desrtor e pre.
so aquelle que assirn proceder, sen
do exigidos para postos de res-
ponsabilidade exarnes é habilitá
cOos technicas garantidoras do exij
to e segurança nas corniiissOes a
serorn desernpenhadas.

Accresco, Sr. prosidente, qu
esses ongajados, mantidos sob a
disciplina e a direccão do urn of-
ficial da Marinha Nacional, com
stituirOo urn grupo efficiente de
homens, quo, em caso de necessi-
dade, podorão sor, do üm momento
para outro, aprovoitados na defe-
sa das nossas instituiçOes ou da

I Patnia (inuito bern!)
Nurn paiz vasto como o Brash,

em que o caminheiro de rnomento
a moniento C surprehendido cori
novas fontos do niqueza a serem
exploradas, corn novas possibilida-
des de meihorarnentos a severn fel-
tos em bern cornmum, corn o apri-
voitarnento dos recursos naturaes
corn quo prodigarnente nos dotoü
a divina Providoncia, a imprensa,
aos parlarnentos, aos reprosontaii-
tes do povo, ca be a obrigaçao pa-
triotica do apontal-os aos gover-
nosvisando o bem publico, o pro-



W
kresso da 14a4o, e nenhurna re
gião mais feliz do qie a banhada
pelos ribs S. Francisco e Paraca-
tu', já denominado acertada-
mente o "Valle- das Maravilhas",
em que o scenario surprehendente
muda por tal forma que deixa ao
espirito desprevenido a duvida si
é ou no 0 rnesnio local.

Aos dias quentes de agora, em
que tudo é secco, tostado pelo sol
ardnte, succedidos de poentes de
ouro e decantadas noites de lua-
res sertanejas, tao bellas, porém,
dando a irnpressão de desolamento,
as arvores desfoihadas e resequi-
das, purge corn as prirneiras aguas,
como que por urn encanto da na-
tureza, os immensos prados ver-
des, onde a agua corre em todos os
sentidos, e os arrozaes florescern
cacheados, e a canna estende-se
pelo chão a fóra metros e metros
para se levantar adeante puj ante
como si fbra linda palmeira, vice-
jam os milharaes, e surgern da
areia das praias as rnelancias, dan-
do a terra já novo aspecto, tao
differente, transforrnando-a em
vasto celleiro, em que 0 mais leve
trahaiho é compensado fartamente,
não se falando nos crystaes a des-
coberto, desafiando o explorador,
como na Serra do Cabral, e suas
pedras preciosas e diamantes, de
zeus tributarios como o ribeirão
!dos Gastos e cutros.

Urna região como esta merece
que se faca por ella al-gum sacri-
ficio, e além disso é o carninho
prodigioso que se abre para o co-
raçao do Brasil, o plan-alto central,
ondo de futuro ha de ser levanta-
da -a Capital da Republica, logar
privilegiado pela natureza, pela
sua beliez-a, pela fartura de suas
aguas, nascente de 4 grandes rios
corn rumos oppostos, e donde par.
tern exten-sas p-lanices, facilita-ndo
por todos os lados o lancarnento
dos triihos de frro, pondo-se, por
essa forma, e pelos rios que da-ili
partem, em facil communicacão
corn todo o Brasil.

Dest'a-rte, Sr. presidente, tudo
qne so fizer para o descortinio, pa-
ra o progresso, para o desenvoivi-
niento desta vasta região, tao pou-
o çonhecida, sera maia urn passo

dado para a grandez& de nosmi
Patria. (Muito beind):.

Por todos estes motivos e otos
quo não preciso adduzir porque,
sern- duvida, estarão no espiTito
dos nobres dputados, espero que
a minha indicacão será approva-
da, dirigindo-se a Mesa da Cama-
ra ao Senado da Republica, afim
do solicitar deste o an.darnento do
projecto a que me referi e quo vem
attender a uma necessidade impre-
scindivel do servico de navegaçäo
em nosso Estado.

A indicacão é concedida nos se-
guintes termos (lê)

(Muito bern! Muito bern!).
Vem a Mesa, ilda, apoiada e

posta em discussão a seguinte:

indicaçdo n. 11
(9. 1 legislatura)

A Camara dos srs. Depu-tados
indica quo, por intermedio da Me-
sa, seja solicitado do Senado Fe-
deral o andamento do projecto
apresentado pelos senadores Bue-
no Brandão e Bueno de Paiva,
ereando uma capitania do 3. clan.
so em Minas, corn séde em Pirapo-
ra.

Sala das sessbes, 23 desetem-
bro de 1926. - A. Rexende Cos-
ta.

Sern debate é a discusào encer-
rada, sendo appro.vada a indicação.
- Officie-se.

0 SR. BERNARDINO VIEI-
RA - Sr. presidente, conta-nos
a historia. que pelos longinquos
e rernotos tempos da antiguidade,
quando urn cidadão romano sal-
vasse a urn legionario, compat-ri-
do seu, da furia encarnic:ada de
u-rn comba-te tremendo,, em. recorn-
pensa pel-a sua bravura e coragem,
pela sua resistencia e heroismo, a
cue, em meio dos hyrnuos triurn-
phaes, era offerecida a coroa civi-
Ca, entretecida corn os ramos ver-
des e legendarios do carvath.o se-
cular!

Sr. presidente, nao possuimos
aqui as faladas filhas desta arvore
-ptjante e historica.

- Mas nem por iso se deixou de
èntretecer -uma corôa civica que da-
qui - partiu para a fronte augusta
entretecer uma augusta mao civi-

- ca que daqui partiu para a fronte
do egrogio Presidente da Republi-
ca, que não salvou sómente urn

• compatricio seu, neste mornento
tragico que vivemos, de commo-
çöes, tyrannias e luctas de guerra,
e revolucöes; em quo as grandes
construccöes se fraccionam; die
näo salvou sómente um legionario,
mas a Patria inteira, das guerras

- cyclopicas. desse inirnigo sem en-
tranhas, que é a anarchia e que

• vem atravessando pelos seculos, de-
vorando sociedades e povos, na-
çbes e patrias, nunia vertigern do
sangue e de loucura.

Sr. presidente, nunca é demais
• render homenagem ao merito, ba-
ter palmas a quem merece.

Quero juntar as palavras quo
desta Casa já foram proferidas
em louvor do dr. Arthur Bernar-
des, as minhas pa-lavras quo em-
bora- fracas e humildes, resultain
da grande admiração que tenho
por este nosso illustre' e honrado
patricio. 	 -

Sr. presidente, não quero que
a ironia verninosa de ninguern
nolla entreveja o menor laivo de
lisonja ou do bajulacão que eu me
juigo na conta daquelles quo são
sinceros e, collocam antes 0 acima--
de tudo o docoro proprio e a sua
dignidade pessoal.
- Falar - da yida publica de Ar-

thur,Bernardes, da obra politica,
• formidavel, tocada do sagrado
idea] quo elle vem realizando, corn
a serenidacle immutavel de urn'
predestinado, é passear os olhos so-
bre os louros e as victorias impe-
reciveis que este patriota legiti-
mo, ardoroso, conquistou para a
nossa patria! -

Na presidencia do Minas, o seu
periodo de ,governo foi fecundo,
niagnifico, de realizaçbes. Depois,
do ter reformado a politica, resol-
you os problemas de relevancia ad-
ministrativa, deixando o Estado
em optimas condicöes econornicas.
-Elie nasceu para chefe, tern a en-
fibratura mascula e- póssante, dos
erdadeiros conductor es de poyos.

A

E' daquelles que vbm ao mundo
pära cumprir uma missäo sagra-
d! 	 -	 - 	 -

A sua politica é. a do que preci-
savamos, não politica estacioné-
na, mas poiitica do descortino
canalizadora das competoncias -e
valores, politica constructora, de
iniciativa, do principios, politica do
accão, para que o Brasil se desta-
casse, como se tern destacado, corn
o maxirno brilhantisrno, no concer-
to das iiacöes. 	 -

Homern do energiã, desses quo
nobilitam uma raga, assumiu a
Presidencja da Republica no mo-
mento mais critico da nossa his-
toria e triumphou sereno, voncen-
do corn galhardia, todas as diffi-
culdades qué para o seu governo
creou o espinito do indisciplina e
do revolta quo do ha muito se vi-
nha insidiosarnente innoculando pe-
lo nosso orgunisnio social.

'Em meio ao sinistro torvelinho
da anarchia quo assolava o paiz
do canto a canto; constitujndo o
ospoctaculo mais doloroso que já
so v-iu na vida do urn povo, ello
conseguiu corn desassoinbro e fir-
mesa pbr cobro a todos Os desati-
nos e realizar uma adrninistraçao
intelligonte e proficua, construin-
do estradas do fenro, fomentandoa
agnicultura, rornodelando o onsi-
no o a justiça, augmentando prO-
digiosamento as fontes da nossa
producção, tornando a vida rnais
banata pela olevaçao do cambio,
saneando a moeda, fazendo urna
politica do: roconstrucção •das non.
sas finanças, quo sopor si basta
para consagran. o nome de urn es-
tadista.

Dove do ser urn dos papeis do
govorno, cornigir, prover e prove-
fir. Fazendo adaptacbes do accor-
Jo corn as necossidades e, a evolu-
ão da época. 0 govorno comette-

na urn crime ci :flao procurasso,
stribado na lei, assogurar a vida,

)progresso e o futuro do povo qie
lingo.

São, incalculaveis os beneficios
iue pnostou a Patnia o dr. Ar-
;hur Bernardes, debeliando o ger-
non da desordern e, pnevenindo
entro das normas constitucionses
çntra os attentados futuros.
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• cdrianT fath}rnénte n-a voragern
uct0r 	 e submerge-:

em Estado no 'seu- poder a nasua iso-

que,.comaa
jig o p

roriaregimm1 sacrificado, o bern da nacão e a sua felici-

annicuillad0 riela victbria das pai- dde pelo inter

	

.	 eSeJer .contra
xöes. 0 fortaleCimeflto da aucto- os appetites individuaeS; - e pre-
.ridade a sua . manutencão e defesa i valecendo - sobre todas-'e. em tudo
não importam em oppreSsãO; A 'a justica."

.sortedaauCtoridade.estao -ligadas 	 Sr. presidente.P 	 .felieidade
'movh11eflt0o5do Estado e do povo corn os sen-s nossa contra esse 

- direitos, - prerogatias e- devere 	 militares eem- patriotiSme venceu
-que' aqüella -cumpre respeitar e -.fa a, razão, triumpboU 	 bbmsensO.

-zer respeitar. 	 - AS nossas elites 	 que repre-

-Ogovetnotem'da obedecer' efa ! sentafri o, trahaiho e1 a1rkiueZaa
er' obèdecer a lei. Elle-deve just iteI]igenca e' a -cultura, agrupa-

-tiça-mas os-governados devem obe- -ram-se 'ear tomb da figure pies-
dienëia. Esta tern sido a 'minhi ' tigiosa e ,varodi1,1deLArthumdi"

" insp-lracãO' e-minha norma no com 	 riaides, qui austere, calm') e- -€?Ti

-
-Vatet a desoidem, sent disciplin& e rneio as apprehenSöes de -todos -co-
acatatnento -ás leis, aos podere g mo que entrevia a victoria. E ' o

'constituidos -e' aos seus' . rePresen "organismo naciosialsahiUm ai5 sa-
-tantes • die e revigorado do efnbateentre
•AssimMsoSSbra - a - organizacãô odireito ea'desorde1n- da'leicon-
146Cia1, ñão pode s'ubsistii a 1ib 	 tia' a anarchia;'d auctoridm1 é-
-ad'para urn eriodcj excepcion 	 -vii, 'contra- os"ini1fligO doregi-

	

men- Diz 	 0'5oflqUeUmh0m0m
corn o que atravesSamoS. 

MedidaseXcePc1Ofle5'5eirnpu- - -ten\. que "ser -sempre urn - io'meiu
- nhamrnao -para opprirnir, in-as -pa' -comploto sejam'quaes Jfoem - as
ra' fazer eseitcr'aS cii; orni' -'eircemstaflciaS: 	 * 
nar os rnvnhletnOSsed ciooi re 	 Em nosso pats - dadasaS i sirgu- 

sprimetTriin1r'05 attentados; 'pie 1 1aridxdes dahdo
-yiiir 'c £-evitt 	 tI'eS possieiS.! -mi -dc ouo -qiie 	 eparCça' -scm

ãcn-1eto qtLa'nto o - danha da Gcd 	 ama, Barroso, Osorlo,
tcitemRepubhca Elle scm d Caxias na piñtura Ndro Ante

Pre vencerC, porque a forca ,que rico; ia'M1iica,-Car10 tmtesi eIhe dá a victoria é a forca inqüe- "aihda -, don'tumos oetifrdordjjarjo'zthfta61 ldwrgew e rateragrtj- Ruy" Báb6saqne paia' mesi4jt-tico. 	 de dma imagern de NâbuCô'-
iSr residente a lei e o excudo, a maispoderosa machi-a cer&naI

ia' Thrcaea,resjstencja 1aàiicto- do nosso pals, que polo nurnerodas
ridade Ja diziaSoIon o èdificador Ootacoes e for ça devibracaoLfa

'dademocjracia, giéga, "a"ieienca zia . Iernbrar "os - rnahjnisrnos g'le
'deia os mnaus, dxtinkue a vi61cn 7 inipellern atrayes 	 daons- bscia, c1iibe a 	 grandes transatlantscoa. -
furores "'da diordja". E t1Ru3 - i Sr. * presidente. Di 1ris Emit-

)Brbosa- ffirma que a Republi to ogrande phi1osphoiJ3rasiIeio
ca i a Iei "em ãcção. ?dra- da iei, ' que 0 - momento é, de-reno',açao. eljois, aiRepublica esta- marta A reconstruccä

op	 o,, e e rev1omentordem é o ambiente pricio a ex- ,moral, sen-dc- certo,quea epocade
:- anao' ithI 	 c.'-Sdma ôrddml nC . dentolicão e desrnoroxmeijto cite-

pt9de haver- d" haimi oniothOcessarja -. gou a Seu termo." 	 -• " -ha'os-"orgaijjsms söcjaes;,"sem--ella 	 --Podentos eâda vez ntaistertes_rIão i'hatrabaIho,r alicerce do fu- Brasil,
turo, - fonte da-rriqiieza, e- arn. o por que o povo - tern sabidéscothertrabaiho não ha o progesso, a 

' Os cus'dirjgentes nestes-,ionienPoareiidade,ca* indèpendericiate a 'to-'de trahs jcaoda toss historia.
autonornja, predicados indispensa.. 'Precjsan-i-os ter a -frdnte- do 'governo;eist a-'ida- d povos 1uese' dizem da Re publjca lainda. porinuitosn-..hi'vres, 	

nbs,hothens como iArthur, Berftar-5reCidente. 	 Astradjées des, iatriotas, 'sinceros,i-honestOs,öntjttn- osubstFacto'-bsj'co, , os ;de caracter'inteiriçoi ede--encrgia- iiid&stiudti-Veis, i eter-ide'-aco, visto como'é da politica
abs da historja de urn povo.E11as :quc dependern- os-inossosmajs
nos-'-estj-mulam opatriotjsmo, ac- ipi cbleflas .. e11are que jt1anih t aciiaacdo, dèuitro de cala-'iim de estructura -da--'nacionaljd-ade. •
nos, a'voht'ade de bèm 'servir,- a 	 'Arthur -BenCrdes . ie.,o "grande"S r.' 	 'pô'demn-os 'migód6 pvo,'da"vez"?ndjs àCOender-a i fe 4ue por- elle -*pratjcadas , parajdebeI1rTtn'o nfuthrol'doBraj1J.EñC6n a" ii1afc}i'jamj1jtarmsAo . edefatthrno'na nOSSahisturja n-ptodos daIei,da ordum, das, auctor jd-a..Os ramos da-"actividade humana, des Cofl'stituidas, por consegujnte'que i-honram - qttalquerpovo, . dc defesa . dorpovo. 	 araPelo sen,4p&rimajs culto. e civilizado que seja. ctcr, +pe1o'éu 	 ãiide 	 tti6tisrno,eiigeithhrja -tomes' Christjano pela 	 'et 661tiijra f,tTeixTejra lSoh'res e pela sua'cenergja e ) coragem, pelaRehoiica 	 v;; na"oratorja parlarnen- sua vontade e jelo sèu poder con-

Nbuco,"Fer 	 structor,d1Ie16, tIehfe os flossesl nandestA1ves da-Cunha, i1vej- estadistas, doiniperjo e_da Repu-.
sra-Martjns e outros; na oratorja blica, liafiira' de r'eaIè'e 'e en-
-ss'acra,- Franeiscc.de Paula, MonLal- trhrá' paia ;  as'
"c'erne e'JuJioMaria na medicine brahJejra cnio urn padião fino da
tPrancisco de Castro, " Torres Ho- ho'sba' raa.
-mine, e Oswaldo " Cruz, e na- im- - Sr.pr'esjd'nt Qu'èxn a j a du-prensa Quintino Bocayuva Fer-. turo teiha"cje traçarno- paper a.reira -de -Araujo - e Jose de Pa- süa vida ëlerèvefido -, ert• paiico,troidnio-. e "Arciitdo"Guanabara;na cbm since'ridade, e justia,'ha-odepd1itia, o " r'eitte 'Feijó, os 'An- 	 Bernard d'iadits 'e" Floriaflo; na oesia, - dessàs indiijjduaIjda 5 "'e*ceéio_Câ4ti0 'tAIv'es, "'Gonçalves Dias e naes e impressionantes, que-'ija..

Sal- rcen-ra'nte - 	 hitaoj..
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p.TO. Os overflOS for- 	

Sala this scssSes, 23 de seten

tes é que sal' 	 as patrias. 	 : - Bernardino..bra de 192G 	 1

Sr. presidente. Ao termiflar. 	 ra. 	 -	 •
Ao fim dos nosSoS trabalhos le-
gislatiVOS querO deixar nmta casa 

ThscUS80 de ernendas do Senado

tm projeeto que auctOrize o gover- Na fórma do deliberado pela
no a mandar erigir na praca da Camara e submettid a a disCUS5a0

Liberdade desta Capital, a herniaa unica e sm debate 	 ovada

de Arthur - Bernardes, omO• 	 5 de
1en- emenda do Senado no proeCt0 fl.

branca deste quatrieflfl'° histOrl- 94 sabre etrad 	 utoiiOve

co, de trajedia, de dor, marguTa ' e que co1stamdo expediefit 	 —A'

e privac6e5 mas que servlU para -	-
'üe MinaS, 	

Minas do Tiraden- commiSsao 'de, euaCcaO.

Mirias 	 therdade° 	
2°' PARI'E DA 0RpETM DO.DIA

`'ida Mina's, m9strase ao Brash 	 3. dcssdo do piO2eCt 0 fl. 111

niteirO eao mundo que possue am- 	 .	 . 	 -
da reserVaS de virtudes rams e Lido e po3tO em 3. disc1ssao
de energias inconditas quando re-, r projectO n. 111, cobra os hrnites
preséntado per filliespatriotaS, dos municiPiOS de PedroLeO 

0l-

comó Arthur Bernardes . E' justa -o e o itagem. e o,.mesm09

esta omenagem 	 elle a mereCe debate approvado;'

mais.d 	 porque no di1o que ninguem 	
'

zer de Washifl0n Luiz "si temos 	 3. ° dscuSsãO do pTo2eCt n. 115

deante de nós a imagem sagra 	 - .. 	 • -
da patria unida, forte e grande, 	

E' jido- e posto em 3 . discussaoda
óS a devemos a forte de Arthur o projeCto n. 115, constituldO doe

Bernardes, que encarna de modo arts. 13 e 15, do project
	 14,o n.

- extraordinao, a seguranca de do 5enado, erogand0 o art 190,1.

qua o Brasil nãO se desmembr a 	da lei n. 830 2 de .1 de setembro de

discuss 5,0-

e viverá uflO, grade e forte. 1922.
a resistencia heroiCa de Arthur 	 -

Bemnardes nesse momento tragicO 	
0 SR. MARTINS

B' 	
PRAS

- xeSSaS horaS s ombrias que temoS 	
Presidente. Voto contra' o

atiavessado é a essa energia ex proieCto ora em terCCi1a a0.
traordjflania, que podemos reUni- - B o faco porqUe, no eu humilde
dos nesta terra querida de Minas entender a evogaçao qü elle s-
nos,confeSSar ainda brasilro5." tabelCe não constitue uma mediOa

• (MUitO bern! MwitO bern!).	
de,iflteresse geral.. -

Mesa é' lido, apoiado a -
	 erogando a suspeicão por mo-

Vem ail
aeaimPrjm1se a seguiflte 	 Codigo

tivo reservado, de conecienC,

-' 	 -	 estabe1eCi 	 o 	 do Proces'

	

ProiectO n. 123	
- so Civil do EstadO, o proieCtO re-

• -	
-	 (9. 'legislatura) 	 ' .

	 fericlo vei' extnuir uma' .velha e
salutar 	 osic

p
' dispao -do. nOSSO di-

o 	
ro roceCongreSso LeglSlatlVo do Eseit

sual* contra , a , 'qual

tado de Minas Geraes ecreta 	
nãose pode articular+mca

Art. 1. 0  
Fica a goverflo aucto- se articulou inconveniefla, con-

rizando a mandar erigir na pmaca siderádo no to
- pon de 'vista' dos

dii Liberdade, desta Capital, a interese5 gelaes da rectadi5-
hrm do presideflte Arthur da tVibiiicao'"da jus tici.

Cèrta-

Silva Bemnarde s com9 meflageM iiente, ha i?o os 	
ue s fspei

UeMinaS Gnnes pelos ervico 	
5o or motivo d 'onscinCTh, f a-

queprestoupuba defendefl1 cilitará a periCaã0' dos uies
do a ordera e consolidand o o £ gi 	 quo n.o sabern cmprehend 	 sna

11,11,

-- 2nefl. 	 , 	
alta' e grave. m.1ssO, contitüiiLdo

d 'Art 2 	 evogarne as dipo 	
porta larg paraode'scuPm1men

içoes em contrrO. 	
to do seu devi, 'jna' guaida"da

841 -:

a . da sun, desidua. 	 conscieneja que n 	 iipôdem s 	 -Para honia no 	 poem 'em nos 	 velar.s 'Esthdo, 'estes juizescontjtu.em 	 A proposjto de urn facto occor-excpe5é rai.j5sjmas a estas exce_p S i 	 rido; ha tempos, na Capital da

	

, a'o theu ver não,	 podern. con- I Bahua, em qua urn juiz jurou sus-tituir motivo para que Se ponha J Peião Per. ter 'o advogado procupdr ter 	
disposicdo'qe no i'ado: incompatjbjljzalo Para o ' jul- -rnOu etendèr, encarada sob a ge= gamento, a

ggredjndo 0 Ii o, casorneralidade dos Casos constitue ga- do monge de austeras
niva 'pan a'boa distribujcao da 	 ainda, que, Para fazer; ma

VOgacão qu'
justiça. - 	 moço	 virtudes

No me parecé que a re- I viagern maritima, eiibarcou -n
co	 -e ,

o Projecto visa possa navjo, onde tanibern viaj 	
uin

a uma jo-nSt1tujrniedjb. ceguro para a 
yen de peregrina belleza. No alto.- dOénça dos juizes Prevanicadores, mar a embarcacao naufnagou 0,ignoran1s a desidiosos que co 	 mange virtuoso, 	 sern por ahi fe- 	 consegia a custo,mo ja dl 	 exit 	 - 	 ,	
salvarse em ilha deserta . Aconte -'hrnento 	 nu	 constiinero ne 	 cou porem 	 a mesma ilha lu-tuem excepçoes narissima' 	 que
ctando corn as ondas, foi panar aVeido pel ignoranj on do- 	 ov•en de raras seducçoes, e a mon-

XS'V
minados pela prguiça cu por pai- ge, entrevendo aiciosas, 'ella encontr 	 possibjljdade de

arSo sern- urn peccado no horizontes ca suapr flo mo jvos qua ficai . conser 	 vida, atira_sevados na lei, o aiparo 	 de flovo ao már
Para as - sua virtude seria ma jor si dentrosuns desidiiis pala suas fraque_ da iIha fie 	 e resistisse as seztihi, para sua Preiaricàcoes 	 . du 	

s.cia na medjda 	
.Contra estas 1190 vejo effjcjen 	 Pratjcou ass jm umá virtude, me-Contra elles 	 - 	 nor, ma mujto majs - humaria.iião vejo nas leis Vintude que é a regragraLda;ps1t;a remedjo efficaz, dadãs vjntudes qua -ha na terra. E' esta,as ga

rantias que estas . rnesmas a virtude que se quer éonsagrarless lhes asseg
urarn. - 0 remej on que se quer respeitar na dis-será a:descoflsidarac_ o descon_cesto, o desprez 	 sição revdgad pelo prajecto emnados, 	 o dos junjsdjj)_ po

debate, projecto pois, a que IegoCoflstjtUjndo P 	 0 rneu - Voto.
ser 	

enas que, pa- 	 -

	

ra os homens de em, corno deve 	
Ao ]ado das Considracs quotodos Os 

jUizes, são majs pe- . acabo de expor, vale accentur ue'sadas que todas -as estabelecidasnas leis-. 	 a derogacao da dispos jcao do Co__

	

-.	 digo do Process Civil, So déixEu penso; sr.; Presidente, que .de ser urna dirninuiçãopara a ma-para Os altos intOressefi dii justi- gistnatur mirleina; -que, no mo-ça é preferivel,- iil vezes, dar es- mento actual; está recebendo, urn
ta 'porta larga aos juizes relapses, forte, Vivifjcante e 

confortador -a fechal-a5 aos juizee rectos, qua apoio do governoconstituarn )a maiorja 	 do preclano -prea grande sidente Antonio Carl

	

fl	 os, apojo este,

	

e,honrosa majonia em Osso Esta- 	 a aconhacido e proclamaddo. Sr. Presjdenta ninguam nes- mais 	 pelaalta e 	 o
xpressão dessa niagisfraescaparte rnundo pode 	 as contjn.. tratura, 0 egregjo desembarg0..

de sar qua 	
,gencias da 	 quezahu 	 Po 	 Raphael Magal5 - quario, haeu errS, mas considero dias, per occasião da visita que opreferivel mu yeses preferjvel lllustre Presidente do Estado fezpermittfr ué' a jui5 se sirva da aOTribunal da EeIaca, 0 saudou,permjssSo legal, pan

p 	 jurar sus- em vibrante e eloquen5 palavrás,
eicão sior motjvo intimo, a obrj- prestandolhe hornenage de ex-

gal-os a juIga no casos; que to- capcional relevo. -
	 -	 - -

	

dOs,odias.snrgejn; em qua não de- 	 AIen disso, 	 exqujj0 que

	

graves dc 	 seVein fazel-o por rflotjvo5 	 - queira révogar um disposjç d



843:

4 rnenda 'da Ca'mara' off recjda e
por esta -• acceit 'ao prcjecto n;
115, resu1tänte dos arts'.19.e 15,-
d&stacados do phojecto it... 14, .do
Senado.: 	 -

• 	 E'iñend

Addite-se em seguida as pala-
Vrast]'paragrapho' unico" do,- art.1.0: "Applieai-jdose conjuncta-
mente corn o art 189, desta lei

'
 o

art. 57, e os seus numeros, dode-
creto...n. 7.259,de 14 de juhho do
Corrente anno

• Sala das . conmrnissöes, 2ade,
tembro de 1926. - Ignaciour
ta..- - Ade1io Maciel.

Lidâs é postts"em' dicussäcj são-
approvadas as referidas' redacçoes,
succossiv'améiite, - sendo rernettjda
a sáirccãd a de' 94 e as deinais
Senado-

•,Urqencici,
0 sr. 1.0 Secretario,., obtendourgancia,_16 urn officio do sr,. 1.0

Secretarjo do. Senado de'volvendo
corn  rn5 eendas; o projecto,n. 93,
( orcarnento), e pede, sendo conce-
dida, a discusso da lnesrnas em
seguida:" . , , -

Lidas e subnettjdas a dicnssão,
são successivamente sem -debate
arovadas, as- seguintès:

Emendas off erecjdas e' 'approvadas
pelo- Senado, ao projecto n. ' 93,
da.-Camara, sobre o orcamento
da' receita. e despeso. do Etado,
pcsra .o exercicio vindoüro

N 1

Subtjtüa-se'o n. 1, do art'.' 3.°
pelo i seguinte:'

I. A, abrir' crecl4tos supplemen-
tares as seguintes verbas do art.
1., caso verifique iião terem tido
dotação suffiiente :' § 1.o,

	

12';13,'14;'26 27;'e . 29; 	 2°, as.2, 3;,4, 5, 18 , ,'9 , 10, 11, 12, a 14;'
§ 3.°, ns. i,7,' 14,e 18; §4. .°, ne.

'9, 13, 21 22; 24; 34,
e35' 	 ..' 	 ' 	 . 	 -•

Supprirnaze , o , .ii . 2,. doart.

Redija-se assim o inciso da.l..
tra,g,.n. 1, artiga-5.°:

g) serviço de .navegação fluvial,.
sendo 1.450:000S000 (mil -e qua-
trocentos e cincoenta Contos r7e
ris) pare o rio São Francisco,
50:000O r. incoent'-..)fl.toS (de
réis) para c rio Paracatd e .......
25:000$000 (vintez-e cince. cofltc
de réis) para o rio' Sapueahy-. .
1.525000$000f

• rdis):
a subvenção á Faciiidde de M'ef .

-dicina desta Capital, a a 20:000;.1
(vinte contos de réis)a da Escola
de.- Odontologia e Pharmac ja da
Capital, referidas na verba.28,le..-.
tra c, da tabella do orcamento, .da
Secretaria do Interior

N,:- 5..
Accrescente-se onde conviet': -
Artigo.. . Durante o exerejejo

de 1297, flea reduzjdoFa . -i.%,,o
imposto de exportaçao do ouro..

Sala das comrnssoesr em 20 de-.
setembrodã1926 . — 'Alfredo;S,

Olegario Maciel. - Alves de
Lemos. -. Vieira ' Marques.

N:
Onde . convier,' acciescentese
Artigo... Fica o governo au-o

ctorizado a despender:ate
100:00$000 (cem;contos de'réis)
na conservacão dos nrnnumentos'
historicos e artistjos do Estado
de Mines.

Sala das sess5es, 20'de setem1ro
de 1929. - AlfredoBaeta

• 	 N..7
Ao artigo 5., a; 1, em vez de

21.475:000$000, dia-sea.......
30:000:000$00ø 	 - -

Aliena c)' accreCentese.,
'ê . encamin mento 'da ' soIuAee'

do- problenja 'da 'siderurgia;
8;750$000..

htieira dev6gar iirna dThposi4ä0 	 'd

Codigo do, PocessO Civil e se eon-- I
sina ,4'ue prnerafleca a mesprn dis-
posicä&fl0 Codigo do' .PicessO Pe-'Pe-'

 est eleceido , assirn . urna
no tra-

tarnento da justica;con10 sefos-
sern diffeieflteS os interesSeS da"
jutiaCiYil dã JüstiaPCflal.

Si arevOgc60 toni o objectiVor
d&cohibir 'abisos certos,.iUi-
zé, é èlaroclUeeSSa d1posi0.O'115,0
pbde.permaflecer e neste easo, irn-
p6±_se-i&flãO50 arevogacã0 do'
diositiVo'do Codigo do PioceSSo'
CikiI e'o preceito idehtico-d Co
di'ge dProcesSO' Penal.

Ms euTsoU contrOxlo, pe1s ra
zb,ds, exposta5, 'a essa' revogacao' -

fao, esta déclaracäo d&
v6to para qu fhue constando da'
acja oJneu.m9do (f6' pensar a res-.
peito.

• (2tv,ito bern! Muito bern!)
• Ninguern mais pedindo a.;pala-"

vraté a discussão encerrda e ap-
provadoo.PrO5eCto; .- A cornrni
sydeRedaCcã0

Oi-Congress,ojLegisiatiV$o'

Artt 1.FiCa0 Poder Bxecutil!_.'
vo aucthr'1° a rnandar. constrUiX.
as seguiflte .estra€Iasvde, autouiOi.
veisa) dcRiO BranCo a Vicosa,Pa..
sandoPela s6detdo.diStr1cto
José
ral- . da.estrada de, Juiz do..Eór.a
Rio Branco;' -

b)i. dejGuaXUPr''
o) 'de Conquistaa,Delt
d) i 0 Morro _dq- 	 ra Peca-s

,ha passando por Guanh.eS- aS
João Evangelista;-.

e) de Curvel-lo a ;Tiros, passan-
do por Abaeté.'

Art. 2.,. yogafllSe 	 dispo-
sicöeS en'1 coiitrax.iO..

SaIa, das, sess5es, 23 ;détsete1*
bro de,-192. - .IgnacioMUrta

Adelio Maoiel-.

PareCer, e- ,rcdacc&' final do...prO.'
jecto,7i.. 111.

(9, . a legisiatura)'
A" coiurniSSã'0'(1 dacçoarqUe'

foipreseflte'.o pro5eet0fl : 1l1'ê'r
doU pareCer que": serad.9 ptei coinQil
finaL-a rnesma' coniiciue'f 0 appr.o'
vaàa'.'.em 3 . d1cussäO''
• Ea- la das cornmiSSb, 22'de se-
teinbro; de 1926?' - Ignacio.Mt1r
tat. ,- Adelio Macid..'

Pctreeer e redacçdo final do' pro-*
jecto'. n.'112z,

(9,a legis1atura)-1

• A. comrniSSo' de Redaccäo a qUe
.foiprosente o projeoto n 1126a
d& parecer que.' se adopteCom0"
fhi'al' a .rnesrnao coin quetraflSit0Ut
nos tresmturnos regirflefltaes.

Sala' das commissbes, .23' de se--
tembr.o' de' 1926 - Ignacio Miir-
ta. - Adelio Maciel,'

pamcer e redaccao final c1at'prO'
t .	 §ecto'n....1i5

3 ., dicv,ssfo. do, pno5ecto n.. 112.

Lidoe posto' em 3 1 diëusso o
projecto a. 112, auctoriando" o
pagameflto'de. diarian' ao sr'. Joê
d.Pau1a .Aroeira;i'6 .0 mesmo seni-&
debtIrOMadO—A eornmisãO
dk

Urgenciat
01 sr-', Igiuvcio Mi.wta', (pela' or---

drn) obtendo urgencia,
Sa 	

apresn-
tal ,pelacomrni5Q de Re'daocão e
pedé sendo atteadidO, ,a discussão:
in'irnédfatamePte' ,da seguintes.

Pacer e rediccäo final do proje-.
jecto'n; 94'

(90 legislatura)

AôrnpiiS	 de'R&1acco que.
fol pres 	 oprö5ecto a. 94, coth,.

	

nina emenda do Senado, acceita 	 (9 legislatura)o
pela Camara, e de parecer qua, se

	

adopteitcorn'°,fiñ 'a 'següinte' re- 	 A

	

vncidb' 	 senta-com fiñnl a' segiuinte'dada'
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N. 9 	 rio, 01	 loMou°. - 0 2.' Se
Montafld0tarlo, JoãO Jacques

Alinea d) onde esto ...........A'
0$° 	

commis5âo de Redaccao.
°0, diga-Se .........

2.525:000000 	
Nada mais havefldo a tratar o2.00000 sr. president convoCa uma ses-

N. 10 	
s.O 

para hoje, as 21 horaS, dando
para ella a segUiflte

Ao § 2.° do art. 1., ondé con-
vier: 	 - 	

ORDEM DOS TRABALHOS

Pneira partoArtigo.. Ficam elevados a 15
os .logareS de delegados auxiliares
regioflaes, residindO 3 na Capital 	 Ate 22 horas:

Léitura e apprOvacao. da acta.do Estado e 12 nas sédes das cir-
cumscriPcöes que Ihes forem desi- 	 Expediente.
gnadas pelo governO, evogado o 	 Apresentacäo de pareceres tie

art. 1 . 0 e respeCtiVos paragraphos commissSes.
da.lei n. 552, de 18 de agosto tie 	 Apresefltacao de projeCtO5 re-

N. ii.	
q	 4uetimnt05,nd50es interpe11

1911... çöeS e mocöes. 	 -

N. 2 do § 2.', do art. 1.', sub- 	
DiscisS5.0 de reqUeri1 t05, in

stitUa-Se :-

	

	
dicacöes interpellacoe s e rnocöes..

ApprOVacao de redaccöes finaes.

Delegaëias de Policia: Scgunck parte
Pessoal, 134:000$000- 
Material (expédiente) ........Ate as 23 horas:

i05:000$000. 	
30 discus50 do projeCtO n. 16,

N. 12 	 do Senado, concedendo auxiliO a

Onde convier:

	

	
Santa Casa de Bello Horizonte.

otoresArti 	
de justi 	 3.' discUss0 do de n. 110, so-

go. Os próm terãO 
0 yen- bre limites entre Ibiá e Luz.

ça de 4.' entrancia 
cimentO annual de 9:600$000- 	

Levanta-se a sC5SO..

N. 13 	
8. SESSAO EXTRAORDINA

No art. 1.', § 1 . 0 , depois do n. 	
RIA (NOCTURNA), AOS 23

1. 	

DE STEMBRO DE 1926
4, accresCeflte 5 15) InstitUto S. Raphael da Ca- presidencia do sr. Enéas Camera

Pessoal, 43:950$000. 	
SUMMARIO - 1. parte. - Cha-pital

nia

	

000$000. Somma, 	
da. - Acta. - Expedieflte

73 :950000 	
OfficiMaterial, 30: oS. - Emendas do Se-

nado. - estaqUe5. - Discus-
sào de requerimefltos. —Emen-

	

N. 14
.0, § 1.°: supprimase 	 das do Senado. - 2.' parte. -

O . 20	
3•0 discUSs.° do projeCto n. 116,Ao art 1

N. 15 	
do Senado. - 3.' discussã0 do

No art. 1.0, §	
0, substitUese 	

projeCto n. 110. - Ordem do
3 dia.

O ii. 22 pelo seguiflte

	

22) AuxiliO para calamento e 	
A's vinte e urna horas, feita a

.....chamada, achairl-Se presentes os
servico de hygiene da Capital. sr. Enéas Camera, Euler Coelho,
600:000000. Camilici Chaves, Clauderniro Fer-

Paço do Senado do Estado de reira, Miguel Baptista, Pedro La-
Minas Geraes, em Bello Horizon- borne, Bernardino Vieira, Annibal
te, aoS 23 de setembro de 1926; AssumPcão, Ribeiro da Luz, Flavio
- 0 Presidente Francisco Ribei- dos Santos, Martins Prates, Fran-

o d Qltveira. - 0 1 . 0 Seer,
 eta- ciscQ Lesa ArgernirO tie Rezende,
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Goines 'Pereh'a, EuzebIo do Britto, 	 Começa na barra do corrego do
Aclolpho Vianna, Ignacio Barroso, Mateiro, em divisa corn o districto
Viviano Caldas, Odilon Braga, da cidade, ate a mais alta cabecei-
Mario Mattos, Ignacio Murta, Age ra do dito corrego do Mateiro; des-
nor Alves, Adelio Maciel, Agenor teponto segue rurno recto ao marco
Canedo, João Henrique, e Aristi- de pedra corn as iniciaes 0 E, exis-
des Coimbra. 	 tente a margem esquerda da estra-

Abre-se a sessào. 	 da de automoveis, que da cidade
Lida a aca da antecedente, e do 5berabjnha vac a Martinopolis,

a mesma sern debate approvada. 	 local em que -6Cravará outro mar-
0 Sr. 1.0 secrctario lê o seguin- co de pedra; deste marco segue

te 	 pela estrada afóra, em divisa corn

	

EXPEDIENTE	 o mesmo idatricto da cidade, ate
o entroncamento da estrada que

Officio 	 -	 vae para o cruzeiro dos Peioths,
onde será collocado, outro marcoDo sr. 1.0 

secretario do Sena- de pedra; deste ponto o marcodo, communicando ter aquelle ra- segue em linha recta a uma queda
mo do poder legislativo rejeitado d'agua (Itambé), pouco abaixo da
o projecto n.' 119, desta Camara, casa de Antonio Jos -6de Fceitas,
auctorizando o governo a amparar vulgo Antonio Generosol no corre-as industrias do Estado que, a seu go denominado Paraná; desta Ca-
juizo,mereçam apoio official. 	 clioeira on Itambé, dividindo aindaSciente. 	

corn. o districto da cidade, segueQuatro do niesnio senhor, devol- o corrego Paraná, abaixo ate a
vendo acompanhados do emendas, sua affluencja corn o rio das Ye-.
os projectos ns. 113; 116, 117 (' ihas; deste ponto, dividindo corn o118, desta Camara. 	 municipio de Araguary, desce o

Urn outro do mesmo senhor, de- rio das Veihas ate a sua junccàoVolvendo o projecto n. 115, visto corn o rio Uberabinha; desLe pou-
ter o Senado rejeitado a emenda to, dividindo corn o municipio deofferecida pela Camara: 	 Tupacyguara, sobe o rio Uberabi-O Sr. 1.0 secretario pede e ob- nha ate o ponto em queterminatern dispensa das formalidades re- aquelle municipio; dahi -contiriu-
gimentaes afim de que sejam as ando a subir o rio Uberabinha;' di'
referidas erneñdas discutidas evo- vidindo corn o districto da séde do)tadas na presento sessão

Ficarn sobre a -Mesa para 0C 
municipio, segue ate a barrádo
corrego Mateiro, onde teve iniciocasião opportuna. 	 - - - 	 a divisa.

Pecas as quaes so referem OS	 Pao das sessôes do Seiado Mi-officios supra: 	 neiro, em 23 de stethbro de 1926.
—0 presidente, Francisco Ribei-Eñendas- of ferecidcts e approva- ro 'de Olivciira. - 0 1.0 secreta- -Was pelo Senado ao projecto fl 	 rio, Gabriel" de Oliveira Santos.113, da Camara	 - 0 2.0 secretario, Sirnão da

-	 N. 1 	 Cunha Pereira.
-Suppriina-e art. 2.0	 Emendas off erecidas e app rovadas- 	 pelo Senado, ao projecto n. 116,1N. 2 	 da Camara	

SFica considerada corno de' utili- 	 N. 1 	 -
dade publica a Escola .de Cornmer- 	 Accrescente-se ao n. 8, do art.cio; annexa ao Gymnasio Paraisen. 1 ., as seguintes palavras: 	 -Se, de S. Sebastião do Paraiso. 	 - abrindo para esse fim o ere-,

- -
	

N. 3 	 dito necessario.
O districto de Martinopolis, no 	 N. 2

municipio de Uberabinha, terá as 	 Substitua-se pelo seguinte o n.seguintes divisas: r 	 10 ,do mesmo artigo:
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dentrO do

a .dependr 'ate' aimpOr 	
req 	 asd 	 prtr

tancia de 20 : 00.0000 '' (vinte con- meiro .trimeStr
e do annO segUmte

tos d 	 ei);..para 	 biadguirir a - ficaro caducas

btiÔtheca e o archiVo musical , de
pncisco0bar corrend0 essa 	

N. 9

debp .sa peloa saidos orcamentan 1 	Ond convier, accreSccnt'

	

N 3 	
ArtigO... S5.o fixado's em......

24.: 000$000 (vinte e quatrO contos
A,n.- 11, domeSm0 artigQ, ac- d& Téls), annUaes, os' venCimentos

crceT1tem 	
as . seguinte5 pala- do director de Hygiene, do st-

,cGrrend; esta. dspesa. .pela. ver- 	
Onde conVie accrescefltee

	

b.,obra publics s 	 Secraria 	
ArtigO... Fica ogoVerflo do Es-

, tado auctorizado a resgatar a dlvi-
da contrahida pela PrefeitUra da
Capital, .peraflte o Banco do Bra-

,Stbstituas o,paragrapho UnicO	 u e trezeflt0
sil; na imP0rtanc , de.............

peloSegUite 	 1.335000000 (m 	
e"

•P,aragph0 unico . . - As fl- tr
subve-inta e cjflcO contos do réis) corn

cSes._cOflstanteste artig serào' • a responsabihidad do Etado 
TO-

dstribuidas .proPO.rCi01mt0 • ao dendo' anteciPar o - pagamento fi
' dös

numero derleito5 	 flos abrir o credito necessaroccupadOaP0r in- titulos existeflt S e 	 esse 	 '

digentes, 	 f 	 corn' a
.de, asylados, de alumo.

desvalidoa' e de pessoasp0br' e- • pgraph0 unio: 0 goveUO do
fjeentefllent' assistdas 	

Etado eutrard em- accrdo 

N 5 	
prefeitUra' Capital'sobm o mo-
do de indemniZ 	 ao 'Estadd' da

sabst1tuase os' artigoS 2: 1 e 30 depesa decorrente dessa opera-

peiOSegi1nte
ArtigO,. p j0a aSs0g a	 ao 	 Artigo..- F16a egualeflt 0 0,

annUense da olonia de Ahena- 	 overno ,. do' E'tado auctoriz0
dos ,anneXaao :AsYlo010fha de 	 arantir operaces do, creditbs ate- -

Barbac, yenc1rneflt0 egual ao 	
.

do	 Asy-lo-.
do i,amanuense: 	 a11Udid0 	

a importancl 	 c,e 5.00O.00 r

Coofl.iades0 tempo em quefoi (cinco. mil
 contos do. rels), que f0--;

eladoenc1ment0 deste' 	
rem reahzadm 	 ,.Pref0ltu da,4

exercicio de 1927,,. para

N' 6 	
dbras publicas. 	 ..

Ode conv4er, acc,reSceflt e e: 	 -
AtiO-. . ,Fica restabe1ec 0 o,. Onde convier, accrescefltee

1ogade, fical das rendas ..exter- 
corn o.,vencimento. 	

Arts... Ficam creados, na poii

annus4.Ae 18,: 000$000r (daoito con cia' do Estado, quarenta logareS' doo serãO
toade rels).. 	

delegados regionaes, qu 

N. 7 . 	 exercidos poT doutores ou bacha-
reis em direito. 	 . . .

Atio v. Flea' o Poder Eecu- 	
§ 1 .0 0 governo div1d1ra 0 Es-

Onde convier, accre5ceflte
tivb' auctorizado a organir os tado em quarenta cirCUmsCnjPcoes
servicoS de feiras de gado; crean- policiaes para 

0' exercicio desses

do as quo julgar - conveflie1te5 e delega4o5 esignand0 as resptl
supprirnind0 as ,dispeflSaVeiS' en- vassédes, que poderO seT transfe
pedindo para esse fim os preisos ridan no interesse de' ordem

	 i'pu

regu ameflt0s 	
• 	 blica.

§ 2.° Os
N 8 	 auxi1i	 teräô 0 venci

e1egadOs regioflaes e

os	
rnto

Onde convier, accrescese 	
de--12:00 	

'
0$00°' (doze' COntOS de

flte
Aigot.. As .sub,vencöes' e au- 	

êls) annuae5,m 	 de

xilios constante5tle que'nã 	 dez mu reis (10$000)\ - que . Ihes
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será' abnada': quando ern"serv'iç. • 	 -	 N: 15
fó*da. séd:, 	 I Art. 6.redige-se:

	

§ 3 Aos, delegados de policia 	 Alein da verba de 51 00000(P
auxihares,.e .regionaes. e vedado 0' constante do n..13, do § 2., doart
exerceio.da advocacm. 	 -1.°,da leiorcarnentaria,. fica-o'go-'

Art'..., Adisposicão do.artigo, erno auctorizajo a de'spendsr-dos"
anterior,-e jseus,-.paragraphos, - ea-t saldos apurado's durante o correm'-
trará em vigor depois, de,'regu1a ( te exercicio em subvençöes'-aos-'
inentada pelo Poder Executivo, fi hdspitaes-de cari6äde,oasy1os,.ma
candö' reyogadO o arty, 1.0 e -sens ternidades; iristitutos''de'-ensino) ei
paragraphos da Iei n- 552d& 18 hssociacoes de damas de caridade"
d&agosto' de L9I1; 	 es.

-	 i	 .	 tabel&iiiiientos' congeneres,, aims

	

crevogaua a..u1th, 	 . 	 - 	 -
ma' alinea- do art 103, da.., id	 portancia de 500 000$Tl0O
912, de 23 de s-etembrode..1925,,
que exige para nomeacao de pro-
motor de justiça, qup os doutores 	 Ao n. 2, do art. 6., inclua-se:"
ou bachareis em direito tenharn 	 —Asylo S. Vicente de Paulo de
pelo menos urn anno de residencia Palrnyra.c 	 -	 -
no"Eta'doi' 	 1-7

Art. .. Us juizes de-- dfreito po-' - Onrde convier, accrescentese:
derãd serrernovido'e a - pedido, in 	 Art.... Fiëa .o Pbdr -Eëcutii'
dependiite'- do.,lapso ,de tempo' a vo auctorizado I a reorganizer •os
que Se refefe a letra' a; do-art :'37' eryiços de obras .pub1iàs. estra
da'1e-i1-n..-912,;-de,.23de setembro das do' rodagern e defetro,e on-
dei925,qiea-:derogade.. nesta 	 ros, a cargo dos., engenheirós dö0
PaYte.- 	 -	 stado, dando:lh'es fórma- mais'

Art:.. Pödârã y ser nomeadds- fficiente e apro'veitando meihor
jui-zes' -municipaes-os •doutores' esses profissionaes nos fins do in-
bachareis -emi direitque tivereim. teresse- pubhco;- devendo fazel'odois annos de pratica forense f semaugmento'.de -despesa- que;ora
cardo-.dispe-nsadai.a..,exigencia,,,de-- sefaz corn. o quadra -do engenhe,sr no Estado a que.,se refere a ros fiscaes de estradas del fetro'i.
ultima alinea do art,.48;, da, 1ein. eorno dc' obras pu-blcas e- comnos*
912, de 23 de setembro de 1925.' 	 contraetados: Nr18

	 -
N. 12	 Accrescente-se onde convier: -

	

Ab.art6.° accsceitee: (m 	 Art.... Na séde das circurnscri-
1ao3 	 - 	 pçoes pQllclaes servira corno escri-

EaVeterinariai,e -deZooteth- vao - do' respectivo delegado' regio-
nia'de v'Jwzr,de Fora 	 Pna o escrivao privativo do crime

6I-:comarca:
N 13	 §'l' Si essa sede for ternm ju'"

- 	 diëiario; municipio sem 'fôtb" ou'
Aecrescente-se: ao mesmo artii' ditricto; servi1- o escrivãO' detpaz;

go (relacão) 	 da cidade villa ou distrieto

	

Sociedade Béneficente dos Fune 	 § 2 Aos escrives privativos,do
cionarios Pub1nos, do Juiz de Fo crime - " das comarcas que forem sede
ra 	 de delegacias regionaes sera abo- - 	 N14ti 	 nada' uma gratificàcão de ciñcoen--- 	 ta mil réis menaaes; para despe

Accresceiite-e, onde . cenv ier, (re'.. as de expediente.
Art.:.. Os delegados regibñaes

A'. Maternidade.Th'erezinha.-.de, sã&obrigados a :pererrer
Jes.deJtlizde X6 m-3, 	 dâ.trithestre os'.muniOipios..dé sua'



o'ffere'cjdas e apprö'va-	 'IMCUSAO PB' REQIJERt..das pelo' Senado'ao projeco n .......' MENTOS.118, da Camara	
Fareceres xc 199 e 200

	

'	 N: 1 	 Lidos e postos em discussão,'. - ,
	 •' 	 success' 	 t são, sorn debateNo artigo 1 suppn

"imam se as approvados os parecer6g ns 199,palavras ou de Passos a Garças 	
bbe'pdjdó'de ' lic cadoi escrj-

	

-	 N 2 -- 	 -	 vCo do paz .do Areado. e 200, sobre

	

No art. 5.° ohde está: • 	 rot ll

	

- 	 - 	
poc 	 sobe'ns' 61-1 eSl P. 612, quo concluem. em requerjmecontruir ulnaostrada do 	

mmjss-ão derodagem 	 ponha so 	 tos, o pnimeiro daoSi o goVe	 Poticoes o segundo da do Orça
da- dë rodagem. . ., 	 i

'flo vier' a construir ulna estra 	
mento - Archive se., 	 -

Emencias do Senaclo -N.
-	 'odaé ëoñtam do 'ehpdiente

	

No art.,,2.°, depois da 	 (T

	

palavra 	
I - '- Passos 	 acciesconte se ateo' o 	 Na forma do deliberado ela

	

nt 	 ajr cOnveniente -0 proxi-. ba
	 entrain em dinjusso' as11'me da cidade do Cassia 	 njarat

	

eleve 	
omondas do Senado ao pnojecto nso 'averba- do S.000:00000Opara

1500000$000 	 118 queão' approvadas'
São egualen approvadas as

	

-' - '- 	 N .4 - 	 '-,. 	 emondas do Senado ao pojecto
Adclite-50 	 n.

	

- 	
'o onde cofl 	

-	 - 	 113. 	 . 	 - - 	 •vier:
Artigo r Fica 	 , . -'São-

	

m	 do ao projocto n. 116.
approvadas as emendas do

	

. 	 auctorjzado a - -Sona
- mandar 'construir , 	 '	 approvada

	

ua restrada - E' 	 a emondado 1Se-Para automoveis do Alvinopol is 'a: - nado ao projecto n. 117.

	

Muzanibinho,prnsafldo per Born 	
Sibiñettjd 	 'otôs a' 	nda. ern

Jesus da Penha, Nova Rezende,

	

Mat ,do 	 0 Juai 	 da C mara ' a 	 ojcto ñ'. 115. re-

	

,a,. 	
-	 SePaço do Senado;do : 	 joitada pelo 	 do, é a 1 esma re-stado dEo,, :jei 	 per tentada pela CarnaraI Minas Goraes,.rem BeIlo,Horizon 	 btjdo dois terçosto, 23 do setombro do 1926'. 	 - f

o	 dos votos a sou
avor confore
 dos

 o regi-do Oli
o Pesidente, Francisco- Ribejro "iiionto. — Vã

m
o todas a commjssãovojra. - 0 1.0 

Secretanio, do Redacção. -Gabriel ci& Oliveira - S'dntos .' '-.— 012. ° iSecretanjo, '-Simão -cia Cunh

	

Pereira. 	 2,'-•, PARTE DA ORDEM DO DIA1_, 	 -	 --' 	 - 	 -	 .- 	 -
3 dsscgoDesaq o j0 projecto n -, 16,'	

'	 Senado0 sr:.EZj0 doBritto,obto 	 30do a palavra, podeme, sende approva - ' p jocto n .'
Lice e posto em 	 discuszâo o

16, do Senado; conce..ao projocton. 11
do, quo das 	

endas do Sonado dendo auiljo a Santa Casa de,6, sojamdestaca_ Belle Horizonte,- dacpara constituirern tes propO- debate amprovado 0 i5j cern
- A' conim

sicöes djstjnctas: a 1. constjtujds sãdde Rddadcado n . 5, 6, ?.e 	 ; a 1 2.0 das do 	 ' 	 -ns 10, 17 19 21, 22 e 23 a 3 	 3 discussdo do projecto a- 110das dens 	 18 e 20.) 	
- Lido eiposto em S.OdjsCussaoNäo ha pareceres .dac eemrnjs_, -corn -- debate approvado,,o projectosôes, nomprejoctoc, requenjm 	

- '"ilO;isobre limi es,efltre Ibiá e

	

ittcTs,8jndicac5es,. interpe11ac6es0:
1	 Luz'. -L 'A' comniis0 - do Reda-.m ocoes a serern apnesentada-r 	 ccão; e -:rp-. 	 - 	 "i
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circumscripção, providenciando di- (c1uinhentos e quarenta e dois mU
recta e pessoalmente sobre o servi- e vinto e quatro reis) para pgn-,
ço.policial,.inspeccionando'as dele- rnento.a d. Mario Barbosa do Ma
gacias e -subdelegacias de policia galhães, professp'a do grupo esco-
e dando as auctoridades policiaes lar de Itabira 'do

' 
7 addicional a que

dos municipios e dis€rictos instru- se refere , a lei . 425, de 17 de
ccão para o born desempêñho de bgosto de 1906, relativa ao perlo-
sou cargo. 	 do de 18 de marco c1e4926a 30

Art 	 Na regularnentacão da e dozombro de 1927r.
lei crêando as delegicias regionaes I Art 2 Nesse serviço e comple
poderá o POdor Executivo estabe- mentaros ate sua conélusão, des-
lecer urna gratif cacao do cincoen pendera annualmerite a quantia de
ta mil-réis rnensaes as delegacias •duzentos contos de rdis, consignn.*
do policia dos municipios, a titulo do verbà 'no' ordamento; o quando
do expedinete, para esse pagamen- nd6, fjcanclo aiictorizado a abrir Os
to, podendo abrir o ëredito feces- creditos-heeessariO'S.
sane.

N. 	 ,.	 N. 23
Art 	 Fica o governo aucto

rizado a abnir o credito especial t Art. 1 . 0 Fica o govorno auctori-
de 3:000$000 (tres contos do réis) izado a- proseguir na construccao
para pagamento ao sub-director da ji iniciada do urn cáes, nas dus
Secretasia do Senado Mineiro cor margens do Rio Parahybuna iia
respond ente .'aos mezes do outubro cidade de Juiz deFóra.
o dezembro de'-1926 1, na fórrna da 	 I'
resolução rL 26, do- Senado, de 21 	 ?ago do Senado Mineiro, aos 23
de setembro de 1926. , 	 de setembro' de 1926. —0 .presiden-

-	 •	 to, Francisco Ribeiro de Oliveira.

	

- N. -20 	 - 	 1. secretario, Gabriel . de Oli-
Onde convier, accrscente-e - 	 veira Santos. —o 2.° secretario,
Art.... Ficaräo mantidos os do- Sirnão da Cunha Pereira.

legados de policia, diplomados em
direito, nas comarcas do quarta en-- Ernendà;s fferecidas e appro-va-
traricia, percebondo os vencirnen- - das pelo Senado - ao 'pro jeclo a.
tos do 12:000$000 (doze cöntos do -- 117,da Cainar&,
réis) annuaes,' :sehdo-lhes, por 	 - 	 1 - 	 ft
egual, vedado oexorcicio da advo- 	 Substitua-se o art; 4.° pelo se-
cacia. 	 - 	 -	 guinte:

	

N 21 	 Art Fica revogado o art 5
Accrescente-se onde convier 	 da lei n.841, do 5 de outubro de-.
Art.. . .' Fica o governo auori- 1922,- no quo dispöe - sobré calculo

zado a abrir o necossario credito, Para pagamonto do imposto devi-
para pagamonto do addicional cia do, na transmissão inter-vivos  do
lei ñ. 425, de 17 do agosto do 1906, todo ou de parto do propriedade
a quo tern direito o sr. José Manoel j eu jrnmovel situado no Estado, quo
de Mascaronhas e Souza, 1.0 con- - so fizer gob a fórma 4e transfe-
forente cia' Delegacia do Thesouro ' rencia -do acçöes do soiedade ano-
de Minas a partir do 25 de outu nyma ou do outra especie
bro do 1925 a 31 do dezembro do 	 Paco do Senado de Minas Ge1927, a impor ncia de 1:489$ 996.,  raes, Belle Horizonte ; 23 do setoni-

	

- N. 22 	 -- 	 bro do 1926. - 0 Presidente,
- Francisco :Ribeiro do Oliveira.

Accroscente-sonde convier: 	 '- 0 1.0 Secretanio, Gabriel de..
Art.... Fica o governo auctori 	 Oliveira Santos.. --'O 2. 1 So-

zado a abnir urn credito de 542024 - 1cretario, Simão da Cunha Pereira. L



antratar 0
sr. PresidbiAdVild tPara amanhã a
ordem do dia regimental.
Latase a"ssAô.

SSSA6'O1DINARIA,- os

.?re'iidejcjci, do sr.éCaiert

1JMA11O :1."parte. -ha-
• 	 -:

-Nomeão.-Apreseiitçao - de
pareceresd 	 rni-s-oes..._ite.
daeçoes finaes. -Ordern do dia.

•aAo,meio d4a,.feita a ch-amada,
acham-se presentes os ars. Th'iéas
Camera, Euer Coelho, Camillo

haves;Claudethiro:'Ferreira,jIj.
L'abbrneBer-•

nai'Uino 'Vieira, Anñiba1 Assurn-
pção, Ribeiro 'da Luz, FIaviodos

tos;' tiPrates Francisco
TJesa,ñrir6'd Rzede,-t)1n-

tho Martins, Comes Pereira;Eze-
bb4od-rBitto, EtptdiCantihbrava,

Fe1€era Tires, Adojjho Vianna,
•IgrncioiB'rro, 1Vi'ViaIOldas,
Ignacio in 	 MMta, 	 a-iio Mttos,
Agenor Alves, Ade1ioMaciel Aged
norCanedo e' J&ãHezirique.

Abre-se a eão.
Lida ataJa 1tecedellté a

t eas( 	 da1rte P ovada.

Nomoado

sr. 4gèno'Caiêdo, ede
osneão de-. umrneinbro•'jnterjno

para a commissãode Carnaras Mu-
flicipaes.
"Corn o assentimento da Gamara

6'iiidicâdo o sr. AniiibaLAsstim-
pç5o.

•
• 	 • 	 Cmihiss6es

0 s'Inacio Mura; pela eorn-
pe.

e-de,e GbtemtItlispensa ds fonnali--
dides iregimentaes zpara que

^jhmvdisetrtidas i.e) 'v'otadas napre-E.
ente sessão as seguintes:

S re4ccao 4inal.4o pojc-
cto n.3

(9. 1 le1r)
A conimissão de Redaccão. a

que foi presente o proj ecto n. 93
ortheto-com 15 éftieftds ao

lMo 'offerdcidas elo 	 riAdo e
acceitas por-.esta Camara, é de
parecer que se Aldopte como final,
pra crfor:ido

- te 	 d ão!Jfeita; deaccr-doeon
S'nendasacima áflud4das.

O
tado de Minas Geraedecreta:

CA'I1.tJLO I
nDdeslrescs

gover.no auctoriza-
do a dsender,. • noexereicio de
1927 athportanciade cento e dois
mil oitocentos e qnarenta.contos,
oitocentos e oitenta ê urn mu, seis-
centos e vinte e ,-um mil réis.....
(102.840:881621) corn os servicos
do
ris;na frmarabhixo:

1.° P&la Sêt#iado-th1te-
iio:- 1 1) Subi'd-io 	 do
Estâdo, 600O$00O.

2) Gabiriète daetta:
-

iMaterial,' 40 :0O0O00. zgotnfta,
102280$00. 	 •

3Y 	 psa 	 Presi-

-Pessol4900$000. 	 -
Matthial, _136 :00c4000. 'Sma,

184:000$000.
4) Representaqão do Vice-Presi-

dente do stdô, 0:000$000.
c5).Siibsidio assaeiiadres,'

6) S&cretria do Siidb:
Peso'al,' 1137000.
Matirial, 7f6G$O00.

1-3&l3.
) Stisidie aos 'depiitads.....

645V600000
8) SetaetMia 1 da' Eaiara -dos

;D:eputados: 	 - • 	 • -

rPesrnal, 140:624$0O0. -
vMatrial, 1& : 5O$000. dSoiflmS

166:I8iOO. 	 -

:r9) Auda)ecusto aos.mernbros
do CongresSO, 72:000$000.
:rro)Secre-tariadO.'Interlor:

Pessal519 900$000.
-Material, 80 :000$tYOO. Somma,

599:900$000.
11) ..'Jiistia-de 2. 1 instancia:
Peesoal,: 406 626000.
Material, 16:066000. Somma,

1482:680000.
11) Justica do 2. -instancia:
Pessoal, 3.058:820SY00.
Material, 97 :000$000. • Somnia,

3.155 :8210$000. 	 -
P13) Ministerio Publico:
Pessoal, 3.053:820$000.

•	 14) Ensino Prirnario:
Pessoal, 13.216:679$080.

- Material,-2;450:000$000.
Subvencöes, 26:800$000.

;-Manutencão da Escola Mater-
nal da Capital, - 60:000$000. Som-

- ma,,15.7S3:479OSO. -
15)) Ensino Normal:

- • Pessoal, 254:948$400-
Material, 7.:200$000, Sornma

.-262:148$400.
16) Ensino Secundario:
•PGessoal, 562:889$000.
Material, 225:S07$080. Somrna

788:196$080.
17) Ens i-no -.Artistico-- Conser-

• vatoriode,Musica:
Pessoal, •114:400$000.
Material, • 4:000$000 Sornnia

118:400$000

	

• 18) ' Ensino Superior: 	 • 	 -

- Pessoal, 94:915$500.
•, ,Material, 20.:000$000.

Subveneöes,i 260:000$000.' Som1
-ma, 380:915$500. 	 -

19) EnsinoPrbfissional -Esco!
las complementares:

Pessoal 21:060$000.
20) FiscUizacão do Ensino e in-

- specção medicaeseolar: . 	-
Pessoal, 540':666$000.
Materiàl, 8 ':500$000. Somma,.

549:166000. 	 -
') 21) Ficálização -federal' do ! En-

sino, 36:000000.
22) L Archivo Publico Mineiro:
Pessoal, 4:089$000.
Materil, 6 : 400$000. Somma,...

46: 489$000. 	 -
23') ' Ser"ico E-litoral. ...... ...

1O;O00000.

_24): Em-pregados em djsponthili-
dade, 100:000$000. 	 -

25) Publicacöes e encommehUus
na Impiens& Officiál492 :000000

26). Transportes e commuñica-
cöes, 72: 000$000.	 -

27). Subvenc6es,'1000000.
28) Exercicios-fiñdos...........

,,20:000$000.
29) Evehtuaes da'Secnetria,

80:00 0 $000. Somrna.............
25.169:374$060. 	-	 -
,§. 2.° pela,,SecretariadaSegu-

ranca e AssistenciaPiiblica:
1) Secretaria daSegnranca- e

Assistencia Publica:
Pessol,506 i624000.
Material, 134:00 0$000. Sonitha,

640:624000.
2)' Delegacias' dPo-licia:
Pessoal, -823:85-0$000.
Material, 1 5 :000 $000. -Somrna,

838 :85O000.
3) Diligencias, pólieines........

100 :000000. 	 - -

4) Guarda -Civil:
Pessoal,' 754-980'000. 	 -
Material, 176 :l00 $000. Se-ninia,

- 	 - 	 • 	 -

5) Prisöes: -
Pessoal,- 235:-744$000.

..-Material, 886:900000. Sornrna,
1-.121:74'48000.

	

 - 	 -
6) Penitenci arias:
Pessoal; 110.--653$600.

- Materia1,'I55:500$OI00.Somrna,
.266:153$600.

7)'Eso1a de'Regenerção:
Pessoal,-35-:lOO$000. -

- Material, 100:900$000. Sethma,
135:100$000.

8) Forca Publica:
Pessoal 8.466':305$500.
Materil, 1:5O9:'000000. 'Som-

'ma 9.975:305$500.
9) Servico de Hygiene:
Pessoal, 509:53,4$000.
Mateuiil, > 202'iOOO$OOO.
'Prophylaxia"-rural, -500i00000.
Servico do lepra edaeiiças -vene-

reas, 12054(Y$oa0. 	 -
Serviço; permanonte:.ñe -, hygiene

nos muhicipios,81(:0000O0iiS0m-
ma, 1.413'-674-$000. 	 • , -

10) AssistenciaaAI±enados de
Minas Geraès- • - 	 -,

Pessoal, - 331-8812lQ,' - -



) Estrada de Ferro'Paracati'i:
Pessoal, 1.860:000$000.
Material, 740:000$000. Somma,

2.600:000$000.
6) Fiscallzacão de Estradas:
Pessoal, 113:430$000.
Material, 3:000$000. Somma,

116:430$000.
7) Transportes e communica-

çöes, 174:992$000.
8) Immigracão:
Pessoal, 27:370$000.
Material, 395:000$000. Somma,

422:370$000.
9) Nucleos coloniaes:
Pessoal, 98:310$000.
Material, 385:5005000. Somma,

483:810$000.
10) Navegacão fluvial........

50:0005000.
11) Institutos agricolas:
Pessoal, -125:884$000.
Material, 292:400$000. Somma,

418:284$000.
12) ApprndizadOs agricolas:
Pessoal, 68:880$000.
Material, 172:000$000. Somma,

240:880$000.
13) Escola Superior de Agricul-

tura:
Pessoal, 50:000$000.
Material, 450:000$000. Somma,

500:000$000.
14) Fazendas da Gamelleira, Di-

niz e da Baleia:
Pessoal, 25:121$000.
Material, 90:260$000. Somma.

115:381$000.
15) Defesa agricola:
Pessoal, 51:600$000.
Material, 30:000$000. Somma,

1:600$000.	 •	 -
16) Servico do Algodào.......

100:000$000.
17) Subvençöes a auxilios.....

79:900$000.
18) Hortos florestaes:
Pessoal, 176:320$000.
Material, 115:000$000. Somma

291:3205000.
19) Acquisição . de machina

agricolas, 610:000$000.
20) Medicão e divisüo de tar-

ras:
Pessoal, 473:980$000.
Material, 41:6205000. Somma

515:600$000. 	•	 -
A. C.-4

21) Defesa de terras emattas
Pessoal, 49:8475000. 	 •
Material, • 2:000$000. Sonnia,'

51:847$000.
22) Commissão Geographica e

Geologica:	 -
Pessoal, 449:634$000.	 -
Material, 77:500$000. Somma,

527:134$000.
23) Serviço Meteorologico:
Pessoal, 196:290$600. -
Material, 80:000$000. Somma,.

276:290$600.
24) Estancias Hydro-Mineraes
Pessoal, 43:880$000.
Material, 1:200$000. Somma,...

45:080$000.	 1V

25) Tcrreños diamantinos:.
Pessoal, 11:760$000.
Material; 1:200$000. Somma,

12:960$000.
26) Serviço de Minas e Rios: -
Pessoal, 33:190$000.
Material, 9:0005000. Somma,...

42:190$000.
27) Defesa Pastoril--
Pessoal, 62:472$000.
Material, 470:000$000. Somnia,

532:472$000.
28) Postos Zootechnicos.......

60:000$000.
29) Importacão e selecqão de re-

productores, 200:000$000.
30) Servico AntiophidicO,..

36:00 0$000. - 	 1
31) Propaganda e expansào eco-

nomica, 300:000$000.
32) Exercicios Jindos,

20:000$00().'	 4..
33) Eventuaes, 50:0005000.
34) Servico de Estatistica:-	 . +
Pessoal, 136:000$000.
Material, 34:000$000; Somma

170:000$000.Z•',
35) Publlcácöes a encomniendas

na Imprensa Official, 95:0005000-
Somma, 32.765:542$500.

Total geral, 102.8401':881$6.21.

CAPITULO H -

Da receiitci
Art. 2.° Para o mesmo exetcicio

de 1927 a receita do Estado é or-
cada em cento e dois mil novecen-
toe e setenta e cinco e quinhentos
Mil réi (102.975

853

• Mtth!a1, 	 7:900$000. Somma, 	 'Material, 10:040$090,.' Somma,1.189:787200:	 36:440000.	 :
11) Soccorros Publjcos. ........ ....4-2) AposentadosT e reformados:

,,300:000$000.'	 Aposentados, 808:775$050. '
12) Transportes e communjca 	 TReformados, 1 332:266$776. Som-

cSes, .181:500$000 	 ma, 1.141:041$826.
13) Subvençoes, 516:000$000. 	 13) Juros de emprestinios, depo-
14) Publicacoes e encommendas sitos e caucSes, 1.490:503$903.

a Imprensa Official, 50:000$000	 14) PubliacSes e encommendas
15) Instituto S. Raphael da Ca- na Imprensa Official, 230:000$000.

pital:'	 15) Causas da Fazenda.......
Pessoal,.43:950$000	 60:0008000.
Material, ,30:000$000. Somma,	 16). Seguros, 80:000$000.

73:950$000. Total geral .......... ..17) Restituiçöes, 400:000$000;
17.733:668$300	 18) Exercicios findos . .......

§ 3•0 Pela Secretarja das Finan- 50:000$000.

	

•	 19) Despesas eventuaes,
1) Divida fundada:	 20:000000. =
Divida interna, 2.851:580$000	 20)' Fiscalizaçao da Loteria,...2) Secretarja das Financas:	 20:000$000.
.Pessoal, 965:517$000.	 . 	 21) Transportes 'e communica-
Material, 239:000000. Somma, çSes, 400:430$000.

1.204:517$000.	 22) Auxilio para calçamento e
3) Gabinete do Advogado Geral hygiene da Capital, 600:000$000.

do Estado:	 . 	 23) Differenças de cambio, ju-
Pessoal, 74:370$000.	 ros e descofttôs, 250:000$000;
Material, 2:000000. Somma,	 24) Defesa do café ...........

16:370$000.,	 •	 6.800:000$000.
4) Delegacia do Thesoure Mi- 	 25) B(olsa de Fundos e Camaraflas:	 . 	 . 	 . 	 . 	 Syndical, 7:200$000.-. 4). Pessoal, 348:350$000.	 26) Representaçao ao Prefeito
Material, 36:100000. Somma, da Capital, 18:000$000.

384:450$000. .	 27) Custeio do Servio de Ele-5) Arrecadacao pela fronteira:	 ctricidade da Capital...........
Vencimentos, porcentagens e dia- 2.600:000$000. Somma' .........

1ias, 964:518$000.	 27.172:296$761.
6) Fiscalizaçao de Rendas e do	 § 4.° Pela •Secietaria da Agri-Patrinionio:	 cultura:
Pessoal 344 955$000	 1) Secretaria da Agricultura
Material, 1:500$000. Somma;	 Pesoal, 1.267:858$200.346:455$000.	 Material, 149:000$000.,"S. omma,
7) Imprensa Official: 	 1.416:858200.
Pessoal, 1.332:053$032.	 2) Obras Publicas:
Material, 986:000000. Somma, 	 Pessoal, 201:600$000.

2.318:053$032.	 -	 Material, 4.- 350:000$000. Som-
8) Collectorias:	 . 	 .	 ma, 4.551:600$000
Pessoal,.974036$000	 3) Estradas de rodagem:_Material, 21:40$000. Somma, 	 Pessoal, 121:660$000.2.995:036$000.	 Material, 2.600:000$000. Som-
9) Estradas de Ferro:	 ma, 2.721:660$000.
Pocentagem sobre. arrecadaçao . 4) Rêde de Viacão Sul-Mineira:

	

-de' inipdstos, 1.800:000$000. 	 • 	 Pessoal, 7.918:946$400.
10) Junta Commercial:	 .	 Material, 6.699:963$900.. .
PèssoI,27:7025000.	 -	 Caixa de Aposentadorias e Pen-
11) Feiras de gado:	 . 	 .söes, 236:9735400. Somma,......
?essoal,26i400000.	 14.855:88370O.	 •



nientes dâ arrecadagak de ½mpos-
tos e outrasréñdàs discriminadas
nos paràgràphos seguintes;

§ 1.0 —Renda ordinaria
I - Renda de impostos:
1) Direitos de exportação:
á) ad-valorem, 35.000:000$000.
b) sobre-taxa do café........

1.800:000$000.
c) sobre-taxa do manganez.....

150:000$000. Somma...........
36.950:000$000.

2) Imposto territorial........
5.500:0005000.

3) Imposto dc industrias e pro-
fissöes, 3. 6 C.0:00$000.

4) Imposto de bebidas..........
6.025:000$000.

5) Imp6sto de transmissão "in-
ter-vivos", 5.900:000$000.

6) .Imposto de transmissào "cau-
sa-mortis", 2.200:000$000.
- -7) -Imposto de novos e veihos di

reitos, 2.000:000$000.
8) Imposto do sello:
a) Sello adhesivo e por verba,

2.000:000$000.
b) Sello de diversSes..........

400:000$000.
C) Sello de aguas rninerae,.

80:000$000. Somma, 2.480:000$000.
9) Imposto sobre passagens fer-

roviarias, 1.500 :000$000.
10) Imposto de estatistica.....

30:000$000.
11) Imppstos addicionaes:
a) 10 0 1 0 addicionaes sobre no-

vos e veihos direitos, transmissão
"causa-mortis", passagens em es-
tradas de ferro, industrias e pro..
fissSes, consumo de bebidas alcoo-
lic.as e transmissão "inter-vjvos".
2.052:500$000.

b) 1 0 1 0 de taxa de viacão.....
600:000$000.

II—Rendas patrimoniaes:
12) Arrendamento de terrenos

diamantinos, 20:000$000.
13) Arrendamento de proprios

do Estado, 50:000$000.
14) Dividendo de titulos e ju-

ros de apolices pertencertes ao Es-
tado, 400:000$000.

III -- Rendas industriaes:
15) Reñda da Rêde Sul-Mineira,

j.O00;OQ0090,

854

16) Renda da Estrada de Ferro
Paracat, 150:000$000.

17) Renda da Imprensâ offi-
cial:

a) Assignaturas do "Minas Ge-
raes", 180:000$000.

b) Publicaçöes pagas..........
220:000$000.

b) Producçäo do estabelecimen-
to, 1.000:000$000. Somma........
1.400:000$000.

18) Renda de estabelecimentos
do Estado:

a) Estabelecimentos de ensino,
638-000$000.

b) Estabelecimentos agricolas,
40:000$000.

c) E stab elecimentos de assisten-
cia, 50:000$000. Soinma..........
728:000$000.

19) Renda da loteria:
a) Contribuiçoes fixas........

650:000$000.
b) Quota de 60 oJo dos lucros,

1.000:000$000. Somma..........
1.650:000$000.

20) Renda do Serviço de Electri -
cidade da Capital, 3.500:000$000.

21) Emprestimos diversos:
a) Juros de emprestimos muni-

cipaes, 2.000:000$000.
b) Amortizaçöes de emprestirnos

municipaes, 220:000$000.
C) Juros e amortização de zrn,

prestimos diversos, 50:000$000.
Somma, 2.270:000$000.

22) Venda de machinas agrico.
las, sernentes, vaccinas e mate.
riaes, 600:000$000.

23) Venda de terras, lotes cob-
niaes e proprios do Estado......
450:000$000.

24) Quotas de uiscalizaçao.....
70:000$000.

25) Cobranças da divida acti-
va:

a) Orcanientaria, 800:000$000.
b) Garantia de juros........

300:000$000. Somma.............
1. 100;000$000.

26) Reposicoes, 450:3005000.
27) Indemnizaçoes, 500:000$000.
28) Multas, 300:000$000.
29) Entradas de origens diver-

sos 500;000000.

30) Imosto do defesa do café,
6,800:000$000. Sonira...........
102.975:500$000.

CAPITULO Ill

Disposic5es geaes
Art. 3•0 E' o Presidente do Es-

tado auctorizado:
I—A abrir creditos supplernen-

tares as seguintes verbas d art.
i., caso verifique no terena tido
dotação sufficiente: § 1.°, us. 11,
12, 13, 14, 26, 27, e 29; § 2.°, ne.
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 14;
§ 3•0, ns. 1, 7, 14 e 18; § 4°, ns.
2, 3, 5, 7, 9, 13, 21, 22, 24, 34
e 35.

II— A realizar, como antecipa-
cao de receita, operacSes de credi-
to liquidaveis dentro do exei'cicio
e não excedentes a terça parte do
receita orçada.

III— A despender, dos saldos
que forem sendo apurados, no . cor-
rer do exercicio ou por meio de
operacSes de credito, ate a impor-
tancia de 21.975:000$000 corn os

§ 2.° —Renda Extraordinaria:
servicos assim discriminados:

a) Appareihamento da Rêde Sub-
Mineira, 7.500:000$000.

b) Construcção da E. F. Para-
catü, 2.500:000$000.

c) Serviço geologico . .........
750:000$000.

d) Immigracào e fundação de
nucleos coloniaes, 2.500:000$000.

e) Estradas de rodagern.......
3.000:000$000.

f) Ensino agricola, 500:000$000.
g) Servico de navegacão fluvial,

sendo 1.450:000$000 (mil quatro-
centos e cincoenta contos de réis)
para o rio S. Francisco........
50:000$000 (cincoenta contos de
réis) para o rio Paracath, e.....
25:000$000 (vinte e cinco contos
de réis) para o rio Sapucahy,...
1.525:000$000.

h) Serviço de force, luz e via-
cão na Capital, 3.000:000$000.

i) EstaçSes thermaes e mine-
raes, 500:000$000. 	 -

j) Servico geographico . ......
200:000000. 	 -- 	 - -

Art. 4.° Durante o exercicio de
1927, fica reduzida a 1 112 0 1 0 (urn
e meio par cento) o imposto de
exportacão do ouro. 	 - -

Art. 5.° Revogam-se as disposi-.
çSes em contrario.

Sala das CommissSes, 23 de se-
tembro de 1926. —Ignacio Murta.
—Adelio Maciel.

Parecer e redac cáo final do -proje-
cto n. 110

(9.° legislatura)
A oommissdo de Redacçao, a que

foi pres-ente o projecto n. 110, já
approvado em 3.° discussão, é de
parecer que se adopte como final
a mesma corn que transitou nos
tres turnos regimentaes.

Sala das comrniss&es, 25 de Sc-
tembro de 1926. - Ignacio Murta.
- Adelio Maciel.

Parecer e redacção final do proje-
ctb n. 113

- 	 (9.° iegislatur.a)
A comrnissão de Re-d.acçao des

Leis, a que foi pres-ente o projecto
n. 113, corn as emendas ao-mes-
mc offerecidas, pelo Senado e ap-
provadas pela Camara, é de pare-
cer que se adopte como final para
o referido projecto, a seguinte re-
dacção, de accordo corn o vencido:

o Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica creado o logar de
bibliothecario do Tribunal da Re-
Iaçao, corn o vencimen-to annual dé
tres contos e seiscentos mil réis
(3:600$000).

Art. 2.° Em cada collectoria do
Estado hay-era urn livro especial
para inscricão dos devedores do
imp osto territorial.

§ 1.0 Deste livro serã-o extrahi-
das as certidSes para a cobrança
executiva das dividas activas è do
exercicio ref erentes áquelle im--
posto.

§ 2.° Os coilectores terão attri-
buiço-es para ex-trahir as certidSes
a que se refere o paragrapho ante.
nor. 	 . 	 .	 -



Art. 30 A restituicão de impos-
tos, multas, cauçöes, ou qualquer
contribuiçao, paga mediante conhe-
cimento, só será feita a vista do
proprio conhijecirnento ou de docu-
mento quo faca prova plena nos
termos do Codigo Civil.

Art. 4•0 Os inspectores e fiscaes
de rendas terão attribuicdes Para
epresentar em juizo a Fazenda

Estadual, nos executivos fiscaes o
inveatarios, podendo promovel-os e
seguir todos os seus termos.

Art. 5•0 Flea extensivo ao dire-
ctor da Imprensa Official o dispo-
sitivo do art. 4, da lei n. 427, de
29 43 agosto de 1906.

Art. 6.° Fica considerado como
de utilidade publica a Escola de
Commercio, annexa ao Grnnasio
Faraizense, de S. Sobastiao do Pa-
raiso.

Art. 7.° 0 districto do Martino-
polis, no municipio de Uberabinha,
t,erá as seguintes divisas: Com.eca
na barra do corrego do Mateiro,
em divisa corn o disricto da cidade,
ate a mais alta cahcceira do dito
corrego do Mateiro deste ponto Se-
gue em rurno recto ao marco de pe-
dra corn as iniciaes 0 E, existen-
to a margem esquerda da estrada
de adtornoveis, que da cidade de
TJberabinha, vae a Martinopolis,
local em quo se cravard outro mar-
co de pedra; •deste marco segue pe-
la estrada ãfóra, em divisa corn o
mesmo districto da cidade, ate o
entroncamento da estrada que vae
Para o cruzeiro dos Peixotos, on-
do será collocado outro marco dc
pedra; deste ponto o marco segue
em linha recta a uma quéda d'a-
gua (Itambd), pouco abaixo da
casa tie Antonio José de Freitas,
vulgo Antonio G-eneroso, no cor-
rego den orninado Paraná; desta
cachoeira ou Itambé dividindo am-
da corn o •diatricto da cidade, segue
o corrego Paraná abaixo ate a
sua affluencia corn o rio das Ve-
ihas; deste ponto, dividindo corn o
municipio de Araguary, desce o rio
das Veihac ate a sna junccão corn
o rio Uberahinha; •dnste ponto, di-
vidindo corn o niunicipio 43 Tupa-.
cygtlara, sóbe o rio Uherabinha,
ate o ponto em que termiaa aquel-

le municipio; dahi continuando a
subir o rio Uberabinha, dividindo
corn o districto da séde do munici-
plo, segue ate a barra do corrego
do Mateiro, onde teve inicio a di-
Visa.

Art. 8.0 Revogam-se as disposi-
cSes em contrario.

Sala das comrnissSos, 24 de Se-
tembro de 1926. - Ignacio Mur-
ta. Adelio Maciel.

Parecer e redaccdo final do pro-
jecto n. 116

(9.' legislatura)
A commissão de Redaccão das

Leis, a que foi presente o proje-
cto a. 116, corn as emendas do
Senado no mesmo offerecidas e ac-
ceitas por esta Camara, é do pa-
recer que Para elle se adopte co-
mo final a seguinte redacção, de
accordo corn as referidas emen-
das no mesmo incorporadas:.

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes, decreta:

Art. 1.0 Fica o governo auctori-
zado:

I - a regulamentar o pagamen-
to das subvençoes a estabelecimen-
tos de casino e de beneficencia;

II - a entrar ern accordo corn
o Banco de Credito Real de Mi-
nas Geraes Para lhe trañsferir o
serviço da Caixa Economica do
Estado;

III a reorganizarh Imprensa
Official, sern augmento de despe-
sa, podendo elevar as assignaturas
do "Minas Geraes', a 30000 Para
os funccionarjos;

IV - a rever os contractos dos
Bancos de Credito Real, e ilypo-.
thecario e Agricola de Minas Ge-
raes, de modo a que preencham me-
thor os fins Para que foram crea-
dos, no tocante ao credito agrico-
Ia e territorial;

V - a expedir novos regularnen-
tos dos serviços publicos sem au-
grnento de despesa;

VI - a despender dos saldos or-
camentarios verificados a impor-
tancia de quatro mil contos do
réis (4.000:000$000), em empres-
tirnos as Camaras Municipaes, de
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ccão de lenrn,-

tancja de dojs mil contos de réis
actual ou do futuro ate a irnpor-

credjtosdo Para esse firn os necessarios
tado tern corn o rnunicjpjo abrin-

Vem-jfjcados no correr do exercjcjo

tas per occasiao da rescjsmlo do
que se verifjcar no acerto de con-
Municipal de Manhuassu' o saldo

con tract0 de emprestirno que o Es-

de 1925;da lei a. 902, de 15 de seternbro

djto de 14: 774$950, Para pagamen
to do excesso de despesa verifjcado

accordo corn a lei a. 546, de 27 de

tiaverba n. 8-B, do art. 1.0, § 1.0,

IX 	 a despender pelos saldos

setembro de 1910;

VIII 	 a restjtujr ml Camara

VII	 a abrir, de do já, o cre-

;

Para a constru
	 30:000$000.

5:O 	 OOOO; a. 2 - .......
1	 10:OO

rente exercicjo:
na do Interior, ate o firn do cor-
a despesas necessarias ml Secret_
tos SUppleiflentares Para Occorrer
rizado a abrjr Os seguine5 credj..

e anno;e n. 6.75k, .de 23 do niesmo nioz
6.746, de 17 de dezombro de 1924,
bas abea-tas pelos decretos n .....
de mnenos foi requisjta0 pelas ver-

A' verba 38 - Eventuaes

de setembro de 1923 e decreto n.6.357, de 22 de outubro de 1923;

1:000000 Para pagamen0 do quo

A' verba 10-B - Material - 
a,

Art. 3.° Flea o gove 0 aucto

0Oo

4. 1) na importancia de ......

	

xuoue no mu- 	 . 40 
Além da verba de..nicipio de Araguary; 	

518:
Art

0OO,ø constante do nespender ate a impor. 13, do
X 	 a d 	 § 2.°, 	 °, 43 lei orcarnentancja de vinte contos d 	 do art. 1.e	 tania, flea 0 governo aucorjzadopara adquini a bj- a dOspender dos saldos apuradosbliotheca e o archjvo

Francis 	 musical de durante o corrente exercicio, em
co Escobar, correndo essa subvenç 05 aos hospitaes de canidespesa pelos saldos orcarnenta 	

dade, a sylos, maternidades instj
rios; 	

tutos de ensino e associaçoes deXI - a despender annualrnente 
d mns de earidade, aaixo discnj.

Para a construccao do Palacio doa
minados e outros tsCongresso a importafleja de qui- congener05 	 esa importancia de...

abeleciment
...

nhentos coatos de réjs ............5OO:000$ø:
(500:OO0000) com-rendo essa des-

1— Hospita. Santa Casa deSecretaria da Agnicul
pesa pela verba obras publjca 5

 da Bello Horizonte e Mate nidade anArt. 2. 1 Fica o governo aucto
ditos: 	

cre- nexa; de Juiz de Fóra e Materni,nizado a abrjr os segujn 5 	dade annexa; Abre Campo; Aguas1.0) Para pagan ao desem 	 Virtuosas (S. Vicente de Paulo);

	

ba 	 Além Parahyba (. Salvadom);gador Francisco 	 r 	 Sde Assjs I3arcel Antonio Dias; Abbadja de Pitanlos Corrén a gratjfjca0 addjcjo guy; Arassuahy, (Hospital de Tu-nal da Id n. 425, de 17 de agosto berculosos); Abaetd Araxá, Alfe-de 1906, a partir de 14 de dezem nas, Arassuahy Araguary Altobro de 1923, ate 31 de dezema debro Rio Doce, Ayuruoca, (S. Vicete dedo corrente anno, a importalici 	 Paulo); Barbmlcepa Brazopolis6:8O5822; 	
Bornfim, Baependy, Born Successo,

	

2.0) na irnportancja de 1 :00O 	 Bocayuva (S. Vicente de Paulo);Para pagame 0 do quo de menos Bambuhy, Bello Horizonte, (S. Ge-foi requusita0 pela verba n. 8, raldo); 	

Antoni
, 	

o;
Cur'-

§ 1.°, art. 5.°, 	 lei 7 	 Carangola Caldas98, do 25de setembro de 1920; 	 frello, (Hospit 	 Santo
Curvello (Hospital da Irn

	

3.0) na 
importaficia de . ..... 	 rnaculada2:O0O$Oø Para pagarne 0 d	 .Conceiçao). Born Despach

o quo Honjzonte (S. Vicente do Paulo)o . Bello
;de menos foi requjsj0 pela ver- Campest0 Cataguazes
	 Caeté,

ba a. 9, § 1.0, 
art. 1.°, da lei Christina, Cabo Verde, Campo

	

,	 Boll
875, de 25 de setembro de 19240, 

Campanha e Pavilhmlo de
e polo art, 4,° de lei 86, de 

26 Tubereui0505 annexo; CapeiJjjiha
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Caratinga, Campos Geraes, Cassin,
Caxambd, Conquista, Diamantina,
Hospital de Caridade (Santa Iza-
bel); Diamantina, (Hospital N. S.
da Saude); Dores da Boa Espe-
ranca, Divinopoliso Entre Rios,
Formiga, Fortaleza, Grào Mogol,
Guaranesia, Guaxupé, Guarará

•Guanhães, Indayá, Itamarandyba,
Itapecerica, Itajubá, Itauna, Ita-
bira, (Sagrado Coracão de Jesus,
da Lagoa); Itauna, (S. Vicente
de Paulo); Ituyutaba, Itinga,
(Hospital de S. Vicente de Pau-
b) ; Itambacury, Inconfidencia,
(Hospital S. Vicente de Paulo)
Itabira, (Hospital de N. S. das Do-
res); Jacutinga, Januaria, Jagua-
ry, Jequitinhonha, Lavras, Leopol-
dma, Lima Duarte, Montes Claros,
(S. Vièente de Paulo); Marianna,
Mar de Hespanha, Minas Novas,
Machado, Mirahy, (S. Vicente de
Paulo) ; Monte Santo, Mercês, Ma-
theus Leme, Malacacheta, Nova
Lima, Oliveira, Ouro Preto, Ouro
Fino, Passos, Pará de Minas, Pon-
te Nova, e Maternidade annexa;
Pocos de Caldas, Palmyra, Parao-
peba, Pecanha, Piumhy, Pouso
Alegre, Passa Quatro, Pitanguy,
Pequy, Pedra Branca, Paracatü,
Paraguassd, Paraisopolis, Prados,
Perdöes, Pouso Alto, Queluz, Rio
Espera, Rio Preto, Rio Preto (Hos-
pital do S, Vicente de Paulo) ; Rio
Branco, Rio Novo, Sabará, S. Do-
niingos do Prata, Santa Luzia do
Rio das Velhas, S. João Nepomu-
ceno, S. João d'El-Rei, e Materni-
dade annexa; S. João d'El-Rei,
(Sociedade S. Vicente de Paulo do
Rosario); Serro, Sete Lagoas, S.
Goncalo do Sapucahy, S. Sebastião
do Paraiso, Santa Rita do Jacutin-
ga (municipio de Rio Preto); San-
ta Rita do Sapucahy. Santa Qui-
teria, Sacramento, S. Francisco,
S. Caetano do Cho potó, S. João do
Matipóo, S. João Evangelista, Syl-
vestre Ferraz, Silvianopolis, Tres
Coraçöes, Turvo, Theophilo Otto-
ni, Taquarassi, TJbá, Uberaba,
Uberabinha, Vicosa e Varginha.

2 - Asylos: Asylo Affonso Pen-
nna, da Capital; Asyló S. Luiz, de
Caeté; Asylo do Diamantina; Asy-

lo de Itambacury; Asylo de Maca-
hubas; Asylo de Born Pastor, de
Bello Horizonte; Asylo S. Vicente
de Paulo, de Aguas Virtuosas;
Asylo de Invalidos, de Carangola;
Asylo Santo Antonio, de Diaman-
tina; Asylo S. Vicente de Paulo,
do Estrella do Sul; Asylo de Men-
digos, do Juiz de Fóra; Asylo João
Emilio, de Juiz de Fóra; Asylo
S. Joaquim, de Conceicão do Ser-
ro; Asylo da Velhice Desampara-
da, de Ponte Nova; Asylo Maria
Thereza, de S. Jo.ão d'Ei-Rei;
Asylo S. -Francisco de Assis, do
S. João d'El-Rei; Asylo Santo An-
tonio, do Uberaba; Asylo S. José,
de Alfenas; Aslo de Invalidos, do
Oliveira; Asylo do Mendigos, do
Formiga; Asylo D. Anna Carnei-
ro, de Além Parahyba; Asylo San-
ta Izabel, de Itajubá; Asylo S. Vi-
cente de Paulo, do Itanhandü;
Asylo N. S. da Conceicão, do Ser-
ro; Asylo do Orphãos Desampara-
dos •da Immaculada Conceição, de
Jab oticatubas; Asylo S. Vicente
de Paulo, do Uberaba; Asylo N.
S. do Perpetuo Soccorro, de San-
ta Barbara; Asylo S. Vicente de
Paulo, de Alfenas; Asylo S. Vi-
cente de Paulo, de Mar de Hespa-
ñha: Asylo dos Invalidos D. Maria
Adelaide, de Brazopqlis; Asylo da
Sociedade de S.. Viconte' de Paulo,
do Monte- Carmello; Asylo S. Vi-
cente de Paulo, de Guaxupé; Asylo
da Sociedade de S. Vicente de
Paulo, do Uberabinha; Asylo da
Sociedade do S. Vicente de Paulo.
de Sacramento, e Asylo S. Vicente
do Paulo, de Palmyra.

3)—Orphanatos: Orphanato de
Barbaena, Orphanato do Carmo
(10 Rio Claro, Orphanato do Cam-
panha, Orphanato do Marianna,
Orphanato Santo Antonio, de On-
ro Preto; Orphanato Santa Izabel,
de Ouro Preto; Orphanato Sant'
Anna, de Passa Quatro; Orphana-
to N. S. de Nazareth, do Queluz;
Orphanato N. S. da Conceiçao,
do Sorro; Orphanato Santo Anto-
nio, do Curvello Orphanato N. S.
do Lourdes, do Pouso Alegre; Or-
phanato S. Miguel, do Marianna;
Orphanato N. S. doe Dores, de S.
Domingos do Prata; Orphanatg

•-Santo Eduardo, de TJbcraba; Or-
phanato Santo Antonio, de Bello
Horizonte; Orphanato N. S. das
Dores, de Itabira; Orphanato D.
Silverio, do Cataguazes.

4) Diversos:—Sanatorjos do Tu-
berculosos, de Januaria; Rocoihi-.
mento de Tuberculosos, de Theo-
philo Ottoni; Associacão Proteeto-
ra da Infancia, do Diamantina;
Instituto Pasteur, de Juiz de Fóra;
Lyceu de Artes e Officios, dc São
João d'El-Rei; Dispensario Edu-
ardo de Menezes, do Juiz do Fóra;
Instituto de I'roteccão e Assisten-
cia a Infancia, de Juiz do Fóra;
Associacao das Damas de Carida-
de, do Poços de Caldas; Associação
Beneficento dos Irmãos Artistas,
de Juiz de Fóra; Collegio N. S.
Auxiliadora, do Cachoeira do Cam-
no; Escolas profissionaes: "Del-
fim Moreira", de Pouso Alegre;
de Artes e Officios, do Sylvestre
Ferraz; Profissional Ferninina,
da Capital Lyccu do Artes e Of-
ficios, de Diamantina; Instituto
de Pomicultura, do Sylvostre Fer-
ritz; Lyceu do Artes e Officios, do
Ouro Preto; .Gymnasios: D. Sib-
verio, de Sete Lagoas; Carango-
'lense, do Carangola; Colleglo S.
José, do Arassuahy; Escola Vete-
rinaria o dc Zootechnia de Juiz de
Fóra; Sociedade Beneficente dos
Funccionarjos Publicos, de Juiz do
Fóra; Maternidade Therezinha do
Jesus, do Juiz de Féra.

Pragrapho unico. As subven-
öes constantes deste artigo serão

distribujdas proporcionalmento ao
numero de loitos occupados por in-
digentes, de asylados, de alumnos
desvalidos e de pessoas pobres ef-
fcctivamento assistidas.

Art. 5. As subvençöes e auxi-
lios constantes desta Id, quo não
forem requeridos dentro do pri-
rnoiro trimestre do anrio seguinte,
ficarão caducos.

Art. 6.° Esta lei entrard em vi-
gor desde a data do sua publica-
cáo, revogadas as disposicoes em.
contrario.

Sala das cornmissöes, 24 de sd.
tembro do 1926. - Ignacio Murta.
- Adelio Macid.

Paroer. e redacçdo final do projecto
n. 116-A

(Constituido de emendas do Sena.
do ao projocto n. 116)

(90 legislMura)

A conimissão de Redacção das
Leis, a que foi presente o proje..
cto n. 116 e as emendas ao mesmo
offerecidas polo Senado e acceitas
por esta Camara, é do parecer que
Para os de ns. 11, 18 e 20 se ado' -
pte como final a seguinte reda..
ccão do vez que as ditas emendas
forarn destacadas Para constitui-
rem proposiçöes distinctas:

0 Congresso Legislativo do: Es-
tado do Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica assegurado ao
anianuenso da Colonia do Aliena-
dos, annoxa ao Asy10-Cilonia de
Barbacena, vencimento egual ao
do amanuense do aludido Asybo-
Colonia, desde o tempo em quo fol
elevado o vencirnento deste.

Art. 2.° Fica restabelecido 0 lo-
gar do fiscal das rondas externas
do Estado, corn o vencirnento an-
nual do 18:000$000 (dezoito con-
tos do réis)

Art. 30 Fica o Poder Executi-
vo aucorizado a reorganizar os
sorviços do foiras 'do gado, croan-
do as quo julgar convenionte, e sup-
primindo as dispensaveis, expedin-
do Para esso fim os precisos regu-
larnentos.

Art. 4.° São fixados em
24:000$000 (vinte e quatro contos
do réis) annuaes os vencimentos
do director da Hygiene do Estado.

Art. 5.° Esta lei entrará em vi-
gor dosde a data da sua publicaçao,
revogadas as disposiçöes em con-
rario.

Sala das cornmissöes, 24 de Se-
tembro de 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Adelio Maciel, -
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.Parecer e redacço. final do pro je-
cto n. 116-P

(Constituido de emendas do Sena-
do ao projecto n. 116)

(90 legislatura)
A comrnissão de Redacção das

Lois, a qu'e foi presente o projecto
a. 116 e as emendas ao mesmo of-
ferecidas peloSenado e aceitas por
esta Camara, é de parecer quo pa-
ra as dens. 5, 6, 7 e 9 se adopte
como final a seguinte redaccão, de
que as ditas emendas foram des-
'tacadas para constituir proposi-
çöes distinctas.
• 0 Congresso Legisiativo do Es-
tado d& Minas Geraes decreta:

Art. L° Fieam ereados, na po-
licia do Es-tado, quarenta logares
de delegados regionaes, quo serão
exercidos por doutores ou ba.cha-
mis em direito.

§ 1 . 0 0 governo dividirá o Es-
tado' em quarenta circumscripcôes
policiaes; para o exercicio desses
delegados, designando as respe-
ctivas sddes, que poderão ser trans-
• feridas no interesse da ordem pu-
:blica.

§ 2.1 Os delegados regionoes C
Os auxiliares terão os vencimentos
de 12:000$000 (doze contos de
idis) annuacs, alérn da diana do
..10000 (dez mil rdis), que ihes se-
rá a.bonada quando em serviço fó-
ra da séde.
• § 30 Aos delegados de policia
auxiliares e regionaes é vedado o

• exefcicio da advocacia.
- Art. 2. 1 A disposicão do artigo
• anteiior e seüs paragraphos entra-
• rá em vigor depois de regulamen-
tada pelo Poder Executivo, fican-
do revogado o artigo 1.° e seus pa-
ragraphos da lei n. 552, de 18 de

• agosto do 1911.
Art. 30 Flea revogada 'a ulti-

ma alinea do artigo 103, da id n.
912, de23 de setembro do 1925
que exige para nomeação do pro-
rnotoi de justica que os doutores
on bachareis em direito tenhirni
polo menos um anno de residencia,

'no7 Estado.
Art. 40 Os juizes de direito po-

derão ser removidos a pedidó in.

dependenternente do lapso do teal-
0 a que se ref ere a letra a do ?-

tigo 37 da lei n. 912, de 23 de se-
tembro de 1925, que flea revogado
nesta parte.

Art. 50 Poderão ser nomeados
juizes municipaeS os doutores ou
bachareis em direito que tiverern
dois annos de pratiea forense, fi-
cando dispensada a exigeneia do
ser no Estado a que so ref ere a
ultima alinea do artigo 48 dalei
n. 912, de 23 do setembro de 1925.

Art. 6.° Na cede das circumscTi-
pçöes policiaes servirá coniO eseri-
vão do respeetivO delegadq regio-
nal o escnivão privativo do crime
da comarca.

§ 1.0 Si essa séde for termo judi-.
cianio, municiplO sem fôro ou dis-
tricto, servirá o escrivão de paz
da cidade, villa ou districto.

§ 2.° Aes escrivães privativOs do
dime das cornareas que forern s6-
de de delegacias regionaes será
abonada urna gratifieacãO de cm-
coenta mil réis rnensaes para des-
pesa de expediente.

Art. 7•0 Os delegadosregiOflaes
são obrigados a percorrer, em Ca-
da trirnestre, os niunicipios de sua
circurnseripcão, providenciando di-
rectamente epessoalmente sobre •o
servico policial, inspeCeiQflafldo as
delegacias e subdelegacias de p0-
licia, dando as auctonidades poli-
ciaes dos municipios e distrietos
instruccão para o born desempenho
do sen cargo.

Art. 8.° Na regularnentacão do
lei crando as delegacias regio-
naes, poderá o governo estabelecer
uma gratificacão de cincoenta mu
réls mensaes as delegacias de po-
licia dos municipios, a titulo de
expediente, abniñdo, para isso, o
preciso credito.

Art. 90 E'icarão mantidos os
delegadosdo policia, diplomados
em direito, nas cornarcas de quar-
to entrancia, percebendo os yen-
cirnentos de 12:000$000 (doze con-
tos de reis) annuaes, sendo-ihes,
por egual, vedado o exercicio da
advocacia.

• Art. 10. Esta lei entrará em
vigor desde a data de sua publica-

ção, revogadas as disposicSes em
contrario

Sala das comrnissSes, 24 de Se-
tembro do 1926- - Ignacio Murta.
— Adelio Maciel.

Parecer e redacçdo final do pro-
cto n. 116-C

(Constituido de ernendas do Sena-
do ao projecto a. 116)

(9•1 legislatura)
A comrnissão do Redaecão das

Leis, a quo foi presente o projecto
a. 116 e as emendas a  mesnio of-
ferecidas polo Senado e acceitas
por esta Camara, é do parecer que
para as de ns. 10, 17, 19, 21, 22 e
23 se adopte corno final a seguin-
te redacção, de vez quo as ditas
emendas foram destacadas para
constituir proposicöes distinetas:

0 Congresso Legislativo do Es-
tado do Minas Geraes deereta:

Art. 1 . 0 Flea o governo do Es-
tado auctonizado a resgatar a di-
vida contrahida pela Prefeitura do
Capital, perante o Banco do Bra-
sil, na importancia de mil trezen-
tos e tninta a cineo contos de réis
(1.335:000$000), corn a responsa-
bilidade do Estado, podendo ante-
eipar o pagarnento dos titulos exis-
tentes e para esse fim abrir o cre-
dito neeessanio.

Paragrapho unieo. 0 governo
do Estado entrará em accordo corn
a Prefeitura da Capital sobre o
modo do indernnizar o Estado da
despesa decorrente dessa opera-
cão.

Art. 2.° Fica egualmente o go-
verno do Estado auctorizado a ga-
rantir operaçöes de credito ate a
importancia de cinco mil coutos de
réis (5.000:000$000), que forem
realizadas pela Prefeitura da Ca-
pital, no exereicio de 1927, para
obnas publicas.

Art. 3.° Flea o Poder Executivo
auctorizado a reorganizar os servi-
cos de obras publicas, estradas de
rodagem e do ferro, e outras, a
cargo dos engenheiros do Estado,
dando-lhes fórma mais effieiente
o aproveitando rnelhor esses pro-
fissionaes nos fins do interesse pu-

blico, devendo fazel-o sem augmeri-
to de despesa que ora se faz coat
o quadno do engenheiros fiscaes cle
estradas do ferro, corn o do obras
publicas e corn os contractados.

Art. 4. 1 Flea o governo aucto-
nizado a abrir o credito especial de
tres contos de réis (3:000$000),
para pagamento ao sub-directoi
da Secretaria do Senado Mineiro,
correspondente aos mezes de ou-
tubro a dezembro do 1926, na for-
ma da resoiucão n. 26, do Sonado,

' de 21 de setembro de 1926.
Art. 5.° Flea o governo aucto-

nizado a abnir o noeessario credito
para pagarnento do addiciona1 da
lei n. 425, de 17 de agosto de 1906,
a que tern direito o sr. José Ma-
noel do Mascarenhas e Sousa, 1.0

eonforente da Delegacia do The-
souro de Minas, a partir do 25 de
outubro de 1925 a 31 de dezembro
do 1927, a importaneia de urn con-
to quatrocentos e oitenta e nove
mil novecentos e noventa e seis
réis (1:489996).

Art. 6. 1 Fica o governo auctdri-
zado a abrir urn credit6 do qui-

• nhentos e quarenta e dois mil e
vinte e quatro réis (542$0 24) pa-
ra pagamento a d. Maria Barbosa
do Magalhães, professora do gru.
po escolan do Itabira, do addiclo-
ned a quo se ref ere a lei n. 425, de

• 17 de agosto de 1906, relativa ao
peniodo do 18 de marco do 1926 a
31 do dezembro do 1927.

Art. 7•0 Flea o governo aucto-
rizado a proseguirha consteuccão,
já inieiada, de urn cáes nas duas
mangens do rio Parahybuna, no
cidade do Juiz do Fórn.

Paragnapho unico. Nesse servi-
ço e complementares ate sua con-
ciusão, despendená annualrnente a
quantia do duzentos contos do réis
(200:000000), consignando verba
no onçarnento; e, quando nao, fican-
do auctonizado a abrir os creditos
necessarios.

Art. 8.° Flea o governo auct6ri-
zado a despendor ate corn eontos de
réis (100:000$000), na eonserva-
ção dos monurnentos historicos e
artisticos do Estado do Minas Ge-
raes, cornendo esa despesa pelos
saldos orçamentarios.
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(9." legislatura)
A cornmissão de Redaccão das

Leis, a que foi presente o projecto
n. 118, corn as emendas ao roes-
mo offerecidas pelo Senado e ap-
provadas pela Camara, é de pare-
cer que se adopte como final para
o referido projecto a seguinte re-
dacção, de accordo corn o vencido:

o Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. 1 . 0 Fica.o governo aucto-
rizado a mandar construir urna Ii-
nha ferrea de bitola de urn metro
entre trllhos que, partindo da ci-

1 'de 1e Forrniga e passarido poT

Capitinga, vá entroncar-se na Rêde
Sul-Mineira, na cidade de Passos,
ate o ponto mais conveniente e
proximo da cidade de Cassia, p0-

dendo despender, para isso, ate a
importancia de 15.000:000$000,
abrir os creditôs pr.ecisose fazer
as operacSes de credito que forern
necessarias.

Art. 2. 1 Fica o governo aucto-
rizado a mandar construir urn ra-
mal ferreo que, partindo da esta-
co de Harrnonia,- na Rêde Sul-
Mineira, passe por Carmo do Rio
Claro e vá ao ponto mais conveni-

- ente do tracado de Passos a For-
miga, podendo, para isso, -abrir o
necessario credito.

Art. 3." Fica o Presidente do Es-
tado auctorizado a conceder a
Conipanhia Estrada de Ferro S.
Gonçalo do Sapucahy urn empres-
tirno destinado a conclusão das
obras que tern em construccão, me-
diant2 gararitia hypothecaria de
.todos os seus bens, ate a im por-
tancia de 1.000:000$000 (mu
contos de réis), podendo estipular

- Art. 9." Esta lei entrará em vi-
gor desde a data de sua publica-
ção, revogadas as disposicöes em
contrarlO.

Sala das commissöes, 24 de rn-
tembro de 1926. - Ignacio Mur-
ta. - Alio Macid.

Parecer e redaccôo final do proje-
cto a. 117

do on imovel situado" no Estado,
quo se fizer sob a fórrna de trans-
ferenciá de acçöes de sociedade
anonyma ou de oi.ftra especie.

Art. 5•0 Revogam-se as disposi-
çöes em contrariO.

Sala das cornmiss6es, 24 de se .
tembro-de 1926. - Ignacio Mur-
ta. — Adelio Maciel.

Os -juros- 0 prazos para resgate e
abrir, desde já, para esse fim, o
rlecessario credito.

Art. 4.° Flea o governo aucto-
rizado:

1) a conceder a Empresa Nave-
gacão do Rio Sapucahy, morato-
ria, sern juros, pelo prazo de qua-
tro annos, para pagarnento da di-
vida da mesma no Thesouro do Es-
tado, conforme ficar apurado, ate
30 do junho p. passado, sendo o
dito debito pago por prestaçSes so-
mestraes de 12 1/ % nos memo do
janeiro e junho de cada anno;

2) a adquirir, logo que seja
inaugurada a ligacao ferroviaria
ul-oéste de Minas, ou antes, si

julgar conveniente, as installaçöes
da referida Empresa em Fama e

todo o seu material fluctuante, para
annexar o servico fluvial a men-
cionada ligaçäo ferroviania;

3) a conceder a referida Empre-
sa, por conta dos saldos apurados
no presente ou futuro exerciclo
uma subvencão annual de dezoito
contos de réis (18:000000) paga
em prestacSes - semestraes, corn
obrigacão de manter duas viagens
redondas por semana.

Art. 5.° Si o governo vier a
construir uma estrada de rodagern
destinada ao transito de autorno-
veis, ligando o rnunicipio de Ca-
rangola ao do Ponte Nova, fica
auctorizado a encampar, de accor-
do corn o dec. 6.446, do 2 de ja-
neiro do 1924, o trecho já construi-
do ate o districto do Divino pela
Companhia Auto-Viação Carango-
leñse, abrindo, para isso, o neces-
sario credito.

Art. 6.° Fica auctorizado o go-
verno a mandar construir urna Cs-.
trada para autornoveis de Al yino-
polis a Muzarnbinho, passando por
Born Jesus da Penha, Nova Fe-
zende, Matta do Sino e Juruaia.

Art. 7." Revogam-se as disposi-
ç5es em contranio.

Sala das CommissSes, 24 do so-
tembro de 1926. —Ignacio Murta.
—Adelio Maciel.

Ficam sobre a mesa.

o or. Agenor Canedo, peba corn-
rnissCo de Carnaras Muniçipaes,
apresenta o seguinte:

Pcirecer n. 201

(9." legislatura)
A commissão de Camaras Mu-

nicipaes, a que foram presentes
as pecas protocoliadas, sob as. 7,
26, 94, 500 e 502, é de parecer se-
jam as mesmas archivadas, visto
ja terern sido solucionadas pela lei
da reforma administrativa.

Sala das Commissöes, 24 de so .
-bembro de 1926— Agenor CanSdo.

—Annibal AssumpçAo.—A impri-
rnir-se.

Näo ha projectos, requerimeri
tos, indicacöes, interpellaçöes c rno-
çSes a serem apresentados.

- Redaccôes finaes
A seguir, lidas e postas em dis-

cussão, successivarnente, sSo, sem
debate, approvadas, as redaccöes
apresentadas nesta sessão, que vão
a sanccão, excepto a de n. 110,
jue vae ao Senado.

Nada mais hvvendo a tratar o
or,. presidente convida a seus cob-
legas para a sessão de encerramen-
to dos trabalhos da Camara, ama-
nhã, a hora regimental.

Levanta-se a rossão.

38." SESSAO ORDINARIA, DO
DIA 23 DE SETEMBRO
De 1926

Presidencia do or. Euler Coelho

(1." Secretario)
SUMMARIO: 1." parte. —Cha-

mada. Acta. - Expediente. -
Officios. - Discussão de reque-
rimento. - Encerrarnento dos

trabalhos. - Resumo.
Ao meio dia feita a charnada

acharn-se presentes os srs. Euler
Coelho, Camillo Chaves, Gomes
Freire, Miguel Baptista, Cordovil
Pinto Coelho, Pedro Laborne, Ber-
nardino Vieira, Annibal Assum-
pcão, Flavio Santos, Mello Fran-
co, Martins Prates, Argemiro de

Pc&recer e redaccäo final do proje-
•	 (9.' legislatura) 	 cto n. 118

• A confrnissão de Redaccão das
Leis, a que foi presente o projecto
n. 117, corn as emendas ao mesmo
offerecidas pelo Senado e appro-
vadas pela Camara, é de parecer
que se adopte como final para o
referido projecto a seguinte re-
daccao, de aecordo corn o vencido:
• 0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geaes decreta:

Art. 1 . 0 Fica augmentado de
vinte e chico por cento o imposto
sobre casas de bebidas alcoolicas.

Art. 2.° Fica creado o imposto
annual sobre casas de armas - de
fogo e municöes, e sobre as de ar-
tigos para jogo (lue não seja de
cultu'a physica, de accordo corn a
tabella seguinte: Armas e rnuni-
çöes, por atacado, urn conto de
réis 1 :000000); armas e mum-
çöes, a varejO, seiscentos mil réis
(600$000); municöes, a varejo,
trezentos mil réis (300$000); ar-
tigos para jogo, por atacado, tre-
zentos roil réis (300000) ; artigos
para jogo, a varejo, cern mil réis
(100$000).

Paragrapho unico. 0 imposto
será arrecadado antes de qualquer
acto de cornmercio sobre os arti-
gos supra alludidos, sob pena de
multa de 50 %.

Art. 3. 1 Ficam sujeitos ao im-
posto de divers6es os bilhetes de
entradas para jogos de "foot-ball",
touradas, rinhas de gallo, corridas
de cavallos e outros jogos esporti-
vos.

Art. 4. Fica revogado o art.
5.o da lei n. 841, de 5 de outubro
de 1922, no que dispöe sobre cal-

.culo para pagamento do imposto
devido na transmissäo inter-vivos
do todo ou de parte de proprieda-



1ezende, Olyntho Martins, Gome3
Pereira, EuzebiO de Britto, Elpi-
dio Cannabrava, Adolphe Vianna,
Ferreira Pires, Ignacio Barroso,
Viviano Caldas, Odilon Braga,
Ignacio Murta, Adelio Maciel,
Agenor Canedo e Clauderniro Fe r-
reira.

Não se achando present3 Os sr,.;.

Presidente e vicePresident e, occi-
pa a cadeira da presidencia o sr.
Euler Coelho, 1 . 0 secretariO.

0 sr. 1 . 0 Secretario dá conta dc
seguinte

EXPEDIENTE

Of f'icios

Do sr. 1 . 0 Secretario do Sena-
do, communicando terem subido a
sanccão sob a. 476 o projecto n

-14, daquella casa, corn umEL emen-
da da Camara, sob as. 477 e 478,
os projectos ns. 14A e 14 B e ten-
do sido rejeitado o de a. 106. —A
Camara fica sciente.

Urn outro do mesmo senhor,
communicando que o sr. Presiden-
te do Senado, designou 0 (ha 27 do
corrente, as 13 horas, Para ter lo-
gar a sessão solen'ine de encerra-
mento da 4 0 sessão da 90 legis-
latura. - Sciente.

Do sr. 1 . 0 Secretario da Assern-
blda LegislatiVo do Ceará, agrLtde-
cendo o officio desta Camara,
cornrnunicand0 a instaiacãO do
CongressO e eleicão da re3pectiVa
Mesa. - Indentico 'lespacho.

Não ha pareceres de coinmis-
söes, nern projectos, reqUerimefltos,
indicacöes e mocöes a serern apre-
sentadas

DISCUSSAO DE REQUERI-
MENTO.

Parecer n. 201
Lido e posto em discusão unic

o parecer n. 201, da cornrnissão de
Camaras Municipaes, opinandu
pelo archivamento das pecas pro-
tocolladas sob as. 7, 26, 94, 500 e
506, e o mesrno sern debate appro-
vado. - Archive-se.

Encerram'tt0 dos trabaiOS

O sr. Presidents dis que, tendo
a sessãO por firn o encerrameflto
dos trabalhos da Camara, apresefl
ta o resumO dos trabaihos de quo
se occupoU a niesma, mandando
que seja publicado no orgão offi-
cial e declara encerrada esta ses-
são ultima da legislatura.

E' o seguinte o resUiflO apreSefl
tado:

RESUMO DOS TRABALHOS
DE QUE SE OGCTJPOU A CA-
MARA DURANTE A 

4•0 SES.
SAO DA 90 LEGISLATURA

Proposicöes de leis enviadaS a
sane çdo cia 1926

Polo Senado:
N. 14, do Senado. Alterafldo

disposicöes sobre eleicöes munici
paes. (Iniciada no Senado). -
Enviada a sanccãO. - SancciOnada.
Lei a. 938, do 30 de setembro.

N. 14-A, do Senado. ContendO
disposicöes referenteS ao Poder
Judiciario. (Destacada do de a.
14). - Enviada a sanccã9. Sane-
cionada. Lei a. 939, de 30 de se-
tembro.

N. 14-B, do Senado. Contendo
disposicöeS sobre o ensino. (Desta-
cada do de a. 14). - Enviada a
saaccão. Sanccionada . Lei n. 940,
de 30 de setembro.

N. 79, de 1925. AuctoriZafldo a
abertura de credito Para paga-
mento de addicionaes a professora
d. Maria Amelia Rocha e outros.
(Iniciada na Camara em 1925).
- Enviada a sanccO. Sancciofla-
da. Lei n. 917, de 3 de setembro.

N. 83. ModificandO o art. 210
da lei Ti. 912, de 23 de setembro
de 1925. (Iniciada ia Camara).
- Enviada a sanccãO. Saaccioaa-
da. Lei n. 913, de 9 de gosto.

N. 84. DispondO sobre venci-
mentos do presideate da Previdea-
cia dos Servidores do Estado e
contendo outras providencias. (mi-
ciada aa Camara). - Enviada a
sancção. Sanccionada. Lei a. 915,
do 10 de agosto.

N. 85. Fixando o venciniento
do juiz de inenores econtendo ou-
tras providencias. (Iniciada na
Camara). - Enviada a saacçào.
Sanccionada. Lei n. 914, de 9 de
ago sto.

N. 88. Approvando as contas
do exerciciO de 1925. (Iniciada na
Camara). Enviada a sancção
Sanccionada . Lei n. 920, de 4 de
setembro.

N. 91. Dispondo sobre remocãO
de gado atacado de febre aphtosa.
(Iniciada na Carnara). - Envia-
da a sanccão. Sanccionada. Lei

. 934, de 1 . 0 de outubro.
N. 96. Equiparando os venci-

mentos do director do Archive
Publico aos dos directores de Se-
cretaria e dando outras providen-
cias. (Iniciada aa Camara) .- En-
viada a sanccão. Sancionada. Lei
a. 916, de 3 de setembro.

N. 99. Auctorizando a abertura
de credito Para pagamento de ad-
dicioaaes ao desernbargador Hora-
cm Andrade e outros magistrados.
(Iniciada na Camara). - Envia-
da a sancção. Sanccionada. Lei
a. 923, de 24 de setembro.

N. 101. Auctorizando a aber-
tura de credito Para pagamento
de addicioaaes a professora d. Ma-
ria Pia de Oliveira e outros. (Ii-
dada na Camara). - Enviada a
sancção. Sanccionada. Lei n. 922,
de 24 desetembro.

N. 107. Fixando em 8:000$000
a ajuda de custo da primeira in-
stallação do Presidente do Estado
e contendo outras providencias.
(Iniciada na Camara). - Envia-
da a sanccão. Sanccionada. Lei
a. 924, de 24 de setembro.

Pela Camara:
N. 16, do Seado. Subvencio-

nando a Santa Casa de Misericor-
dia de Bello Horizonte corn a quan-
tia de 50:000$000 annuaes. (ml-
ciado no. Senado). —Enviado a
sanccão. Sanccionado. Lei a. 927.
de 25 de setembro.

N. 23, de 1924. Mudando o no-
me dos districtos de Jacaré e Mu-
cambo, no thunicipio de Januaria e
outros. (Iniciado na Camara, em
94). - Enviado a sancção.

SanccionadO. Lei a. 921, de M
de setembro.

N. 70, de 1925. Traçando os Ii-
mites do districto de S. José da
Lagoa, municipio de Itabira. (mi-
ciado na Camara, em 1925). -
Enviado a saacçào. SanccionadO.
Lei a. 928, de 27 de setembro.

N. 86. Fixaado o subsidio do
Presidente e Vice-Presidente do
Estado Para 0 futuro quatrieflalo
e contendo outras provideflcias.
(Iniciado aa Camara). _Envja
do a sanccão. Sanccioaado. Lei
a. 918, de 4 de setembrO. 	 -

N. 89. Declarafldo revigorado
o artigo 1 . 0 da lei a. 643, de 1.°
de outubro de 1914, na parte em
quo manda desdobrar em duas - a
Secretaria do Interior e coatendo
outras providencias. (Iaiciado an
Camara). - Eaviado a saaccao.
SanccionadO. Lei a. 919, de 4 do
setembro.

N. 90. Fixando a Forca Publica
do Estado Para o futuro e*erciCiO
de 1927. (laiciado na Camara) . -
Eaviado a saacção. Saaccionado.
Lei n. 942, de 1.° de setembro.

N. 91. Dispoado sobre rernOcãO
de gado atacado do febre aphtosa..
(Iniciado na Camara). - Envia
do a sanccão. SanccioaadO. Lei a.
934, de 27 de setembro.

N. 93. Orcando a receita e fi-
xaado a despesa do Estado Para
futuro exercieio de 1927. (laiciado
na Camara). - EnviadO a san-
ccão. Sanccionado. Lein. 931, de
27 de setembro.

N. 94. AuctorizandO o goverro
a construir urna estrada Para au-
tomoveis do Rio Branco a Vicosa e
outras. (Iniciado na Camara). —
Enviado a sancção. Sanccioflado,
Lei a. 937, de 27 de setembro.

N. 97. Doando a AssociacäO do
S. Vicente de Paulo de Monte Ale-
gre o edifieio da cdeia publica dä-
quella cidade e coatendQ outra doa
çâo. (Iniciado na - Camara).
Enviado a sancção. Sanccioriado.
Lei Ti. 930, de 27 de seternbro.

N. 102. Auctorizafldo o gover.
no a reformar o regulafliento do
fiscalizacào de rendas. (Iniciado
na Camara). —. Enviado

864'
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ccâo. ancciondo. Lei n. 936,. de
27 de setembro.

N. 103. Dispondo sabre èquipa.
racão de vncjmentos do prepara-
dor dos laoratorios de physica e
chimica da Escola Normal Modelo,

- da Capital. 1niciado na Camara),
- Enviado , sancção. Sancciona.
do: Lei n. 926, de 24 de setembro.

N. 108. I)ispondo sabre venci-
mentos de mugistrados. (Iniciado
na Camara), Enviado a sanceão.
Sanccionado. Lei n. 925, de 24 de
setembro.

N. 109. Dipondo sabre a rever..
são a activa dos juizes de direito
em disponjbjljdade e contendo ou..
tras providencjas. (Iniciado na ("a-
mara). -Enviado a saricção. Sane.
cionado. Lei n. 929, de 27 de se-
tembro.

N. 113. Creando o logar de bi-
bliothecarjo da Relação e conten-
do outras provdencjas. (iniciado
na Camara) -- Enviado a sancção.
Sanccionado. Lei n. 935, de 27 de
setembro.

N. 115. Perogando o art. 190
da -lei a. 830, do 7 de setembro de
1922 e eontendc, outra providencja.
(Originado dos arts. 13 e 15 do
projecto n. 14, ' do Senado). - En.
viado a sancço. Sanccionado. Lei
n. 944, de 2 de setembro.

N. 116. Auctcjrizando o governo
a regulamentar , modo do paga-
menlo de auxiiiO e subvencSes.
(Inichidc, na Camara). --- En,
viado a sancção. Sanccionado. Lei
a. 943, de 1.0 de outubro.

N. 116 A. Dnipondo sabre yen-
cimentos do amauiuense do Asylo
de Atienados em Barbacena. (Con
stituido de eniendas do Senado).
---Enyiado a sanccão. Sanccionado,
Lei n. 945, do 2 de outubro.

N. 116 B. Creando logares do
delegádos regionaes e outras provi.
dencias. (Coristjtujdo de emendas
do Senado). - Enviado a san.
ccão. Sanceionado. Lei n. 941, de
1.0 do outubro. 	 -

N. 110 C. Dispondo sabre divi.
cia cia. Prefeitura e contendo outras

.providencias. (Constituido de
emendas do Senado). -Sancciona-
do -Lei a. 932, de 30 de s atembro.

N. 117. Aügmentando de 15°1
. ithposto sabre earns' de bebidas

alcoolicas. (Iniciado na Camara).
-Enyjado a sanccão. Sancejonado.
Lei n. 933, de 27 do setembro.

I. 118. Auc-torizando o governs
mndar construjr urn ramal fey.

reo de Formiga a Passos. (Inicia.
do na Camara). - Enviado a san-
cção, Sanccionado, Lei n. 946 de
4 de outubro.

Promul.qado pelo Congrsgo
N. 75. do 1925. Reformarido a

Constjtujcao do Estado. (Iniciado
na Camara. em 1925). - Promul.
gado Lei addicional n. 11. do 7
de agosto.

Promulgado pela Camara
- Approvando as portarias da

Mesa, de 22 e 29 de jul-ho, que a!-
teram o quadro e vencimeritos do
respeetivos funccionarjos. - Pro-
mulgado. Resoluçao n. 27, do 28 de
agosto.

Resoluçdo promulgada pelo Con-
gresso

Prorogando a actual sessão
legislativa, par .8 dias. - Pro.
rnu1tada. Resoluçao n. 26, do 24
de agosto.

Projectos apresentados em 1926:
N. 83. Fixando as vencimentoa

dos juizes do mnenores; incorporan,
do a9si vencimentos dos füncciona,
rios publicos do Estado, a bonifi-
cacao a que so refere a lei n. 876
de 23 de janeiro de 1925 e contendo
outras providencias. Apresentado
no dia 23 de ju-Iho. Approvado em
1. discussão no dia 24. Em 2.0, no
din 26. Em 30, no dia 28, em que
foi approvada a ieda-cção final e on,
viado ao Senado. - Sanccionado.
Lei n. 914, de 9 de agosto.

N. 84. Dispondo sabre as vend-
men-to g do presidente da Previden-.
cia dos Servidores do Estado; ap-
provando o Codigo do Processo Pe-
nal e contendo outras pro-1ienejas.
Apresentado no cia 23 de juiho.
Approvado em 1. 1 disciissho no dia
24. Em 2., no dia 26. Em. 3., no
dia 28 ,em que foi approvada a re- ,

daeco final, e enviado ao Senado.
- Sanccionado. Lei n. 915, de 10
de agosto. 	 -

N. 8b. Ivlodificando o art. 210
cia lei n. 812, de 23 de setenTbro do
1925 e.contendo outras provideji-
cias. Apresentado no dia 23 do ju-
Iho. Approvado em 1. discussäe
no dia.24. Em 2.0, no din 26. Em
30, no dia 28, em que foi approva-
da a redaccão final e enviado ao
Senado. - Sanccionado. Lei n.
913, de 9 de agosto.

N. 86. Fixando o subsidio do
Presidente e Vice-Presidonte do Es-
tado, dos inembros do Congresso
Legislativo o contendo outras pro-
vi-dencias. Apresentado no dia 28
de juiho. Approvado em 1.0 di g

-cussão no dia 30. Em 2.0, corn 13
emendas, -no cia 25 de agosto. Em
30, corn uma emenda, no din 27.
A redacção final fol approvada no
mesmo -dia. Enviado no Senado.
(Deste projeeto foram destacados
o do n. 96 e resolução ii. 27).
Voltou do Senado, no din 3 do se-
temnbro, corn 2 emendas, que foram
acceitas pela Camara. A redacção
final fol approvada no mesmo din
e enviado a sanccão. - Sanccio-
nado. Lei n. 918, do 4 cie- setern-
bro.

N. 87. Tracando divisas entre as
municipios da Villa Areado e Alie
nas. Apresentado no dia 31 de ju-
iho. Approvado em 1. discussão
no dia 24 de agosto. Em 2.0, no dia
17 de agosto. Em 30, no din 21
de setembro. A redaccão final fol
approvada no mesmo dia - En-
viado ao Senado. Pende de 3. dis-
cussão.

N. 88. Approyando as contas do
exercicio de 1925 e contendo outras
providencias. Apresentado no dia
31 de juiho. Approvado em 1. a dis-
cussão no dia 24 de agosto. Em
2.0 no dia 25. Em 30 no dia 27.
A redaccão final foi approvada no
dia 28 de agosto. -Enviado no
Senado. Sanccionado. Lei n. 920,
de 4 de setembro.

N. 89. Declarando revigorado o
art. 1.0 da lei n. 643, de 1.0 de
Outubro de 1914, na parte que
manda desdobrar em duas a Se-.
eretaria do Interior e contendo on-

- tras - medidas. Aprêseñtado io clia
24 de agosto. Approvado- em 1.
discussão no dia 25. Em 2.0 no dia
27. Em 3. no dia 28. A redacção
final foi approvada no mesmo din.
-Enviado no Senndo. Voltou, no
ciia 3 do setembro, corn 2 emendas
que foram ncceitas pela Camnra.
No mesmo dia foi approvada a re-
dnccão final e enviado a sanccão.
Sanccionado. Lei n. 919, de 4 de
setembro.

N. 90. Fixando a Forca Publi-
ca do Estado para o futuro exer-
cicio de 1927. Apresentado no din
25 de agosto. Approvndo em 1.
discussão no din 26. Em 2.0 no dia
28. Em 3. no din 4 de setembro.
A redaccão final foi approvada
no din 6.-Envindo no Senado no
mesmo din. Voltoq a Camara corn
3 emendas quo foram acceitas, em
21 de setembro. A redncção final
foi npprovnda no mesmo din.--.
Envindo a snncção. Sanccionado
Lei n. 342, do 1.0 de outubro.

N. 91. Vedando a remocão de
gado de qualquer especie, atacado
de febre aphtosa ou de quniquer
outra molestia contagiosa, de urn
ponto par outro, dentro do tern-
torio do Estado, e contendo outras
medidas. Apresentndo no dia 25
de agosto. Approyado em 1.0 dis,
cussão no din 27. Approvado em
2. 0 no dia 9 do setembro. Em 3.
no dia 11. A redacção final foi ap-
provada no mesmo din. -Enviado
a sancão. Sanccionado. Lei
934, do 27 do setembro.

N. 92. Concedendo, a titulo gra-
tuito, aos officiaes do 2.° bntalhão,
corn séde em Juiz de Fóra, terrenos
disponiveis existentes nas immedia-
cSes do respectivo quartel. Apre-
sentndo no dia 25 de agosto. - Ap-
provado em 1.0 discussão no dia
27. Em 2.0 no dia 16 de setembro
-Pende de parecer par 3•0 dis-.
cussao.

N. 93. Orcando a receita e fi-
xando a despesa do Estado para o
futuro exercicio do 1927. Aprese,_
tado no dia 26 de agosto. Approva-
do em 1.0 discussão no dia 30. Em
2.0 no dia 17 de setembro. Em 30
no cia 18. A redaccão final foi ap
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n. 420, de 190.6,,ã. d.! MariaA Pia,
de .Oliveira, professora-de Itama-
randyba e outros. (Resultante . do
art. 4.°, do . projecto.n.. 90). A
redacção final foil approvada no
dia 6 deseternbro dia-em'que'foi
remettido ao 'Senado: - Enviado
a sanccão. Sanccionado. Lei
923, de 24 de seternbrc'.

N. 102. Auctorizando o gover-
no a reformar o regularnento da
fiscalizacao das rendas. (Resul .

-tante do art. 5.1 do projecto fl.
90). A re'Iaccäo ;final foi 'appro-
vada.. no din, 6 de setembro, em
qie ,f rcmettido ao Seriallo.
tou do. Senado. come dua emendas,
q':o foram acceitas. .pela, Camara:
un 15 de setembro. A redacciQ,
final foi approvada no din 16.
Enviado a sancção,. Sanccionado.
Lei a. 96, de.27 de, setembro.

N. 103 - Equiparaudo os.ven-.
cimentos do preparador 'do labora-.
torio de physica e chimica, e his-
toria natural da Escola Normal
Modelo da .Capita1,aosdo funccio-.
nario do egual categoria do Gy-
mnasio. Mineiro e contendo outras
providencias.

Apresentad no dia 6 de setem
bro.. Approvado. em. l.° discussão-
no na 9. Em 2.a no din .13. Etha
3.° dia 15. A redaccao ifilial fôi
approvada no mesmo dia..

Enviado ao Senado Voltou coin!
3 emendas, que foramj acceitas. no
dia 2L A redacçãofinaL.foi apo
provada .nodiaJL 22. Enviado a.
sanccão. Snccionado. Lei n% •
926; de .24 .de setembro..,

Ni 104 - Auctorizando o go-,
verno amandar,proceder aos .estu-
dos dd nosso sub-solo para pesqul-.
sas.de jazidas de hpetroleo e a, en-
trar em.. accordo corn. os proprie-
tarios do terms onde so fize'.am per,
furac.ôes .para aquelle, fim;..podenj
do .abriii os creditos.,necesarios:',,
Apresentado no din 9 .da.setenbro..
Approvado em 1° disc.ussao . 'ro ;di
11. Em 2.4 no-dia16. ,Em3, 0 no
din . 18. A redacção' final 'fi ' iap-
urovada no dia20 Enviaroao
enade. Pende'ida,3. diseusão.
N 10 - Declarando nullaa

lei n. .91, do' dezembro de 1922,vo-
tada pela. Camara-: Municipal 44e,

A.C.-55

S. Domingos dO. Prata. Aprese-
tado no dia 11:. de setembro. .-. Ap-'
provado, em l.° discussão no din
13. Em.2.° no dia 16.' Em 3•0 no'
din 17. A redacção final ! .foi ap--
provadainodia18'. Eñviado ao Se-'
nado. Pende ' do. 2.° disc.ussão..

N: 106-. Auctorizando ogo-.
vern& a proseguir na. construcção,
ja iniciada, do urn- caes, na duas
margens do rio Pamahybuna, em
Ji:iiz de-' Fóra podendo despender,
para esse fim, a quantia do
200000$000 0 annualmente. Apre.
sentadono din 11 de setembro.
Approvado em'l.° discussão no dia
13. Em 2.° no-dia, 16. Em 3.° ho.
dia 21: A' redacçaO final foi ap
provada- no mesmo dia; (Dèta,
projecto foi 'destacada a rnateria
constante do projecto n. 122). Eh-'
viadoaoSenado. Rejeitado em 2°
discussão no dia 23 -de setembro
Atchivado.

N.. 107- Fixando em 8:000$000.
a ajuda.,.de custo- da, prinieira in-
stallacão. doPresidente, do Estacio
o contendo outras providencias
(constituido,, dos artigos 2. 1, 3.1 e
4.. do, projecto a.. 99) . A redaccào
fihal .foi approv.ada no dia!l3 do
setembro. Enviado ao Sènado.
Enviado a sancção. Sanccionado
Lei,n. 924, do 24.de,seten'ibro.

N. iog ---Dispondo sobreven!.,
cimentos ç de magistrados .t (Con-
stituidodos, artigos5. 1, 6.°, 70, 8,'
e 9.°. doprojecto, n.. 99). A .redá.
cçã, final,, fo.i apnrova'dano.. dia
13.,de, setembro: Enviado.aoSena-..
do.,,Voltou em 17 desetmbth corn-i
duas ernendas.,que foram -emu 18.
ac'ceitas io1a.Camara. ui redc:io
fihal, foi.approvado .no ,mesmodia.
EnvLdo. a sancção. SacionaJo.
Lbi a. 24, de setembro.,
,N. 109 - D.ispondo sobreo mo

do. dereverter a actividade'os-jut:
zes de direito actualmente avuls'os'
e contendo outras niedidas.' (Con-
stituidd Ldos,artigos 4. 1 , 5.°, 6.0,
do,,pi-ojecto Th: 100)'. A redaccéd
fliivL,fôi I approva'la 'no un 1''
setemhro.-Envjado ao Sedo:'Voi-
tou a Camarn corn. umn emoida,
qe fol jaeceita-.noda 42111
tembro.. A- redac.çao final foi ap-
provada no mesmo din Enviado

--

provada no inémo dia. Deste pro- Alegre,. afim de ser installado urn
jecto foam destacadas as de ns. Asylo, o ielho edificio da cadeia
116,117, 118 e• 119. -En- publica daquella cidade ,, perten-

viado .ao Senado. Voltou a Camara cente ao Estado. ApresentadO nodia 28 de agosto. ApprOvado emcorn 15 ernendas que foram accei- 
tas em 23 de setembro. A reda- 1. 1 discussãO no dia 3 de setem-
cção final foi approvada no dia bro. Em 2.° no dia 6. Em 3•0
24. Enviado a sanccão. Sanccio- no dia 10. A redaccão final fol
nada. Lei n. 931, de 27 de setem- approvada no mesmo dia. - Re-
bro. 	

mettido no Senado. Voltou corn
N. 94. Auctorizando o governo uma emenda que foi acceita no dia

a mandar construir uma estrada 18 de setembro. A redaccão final
de automoveis de Rio Branco a foi approvada no dia 20. Enviado
Viçosa, passando pela séde do dis- a sanccão. SnccionadO. Lei n.
tricto de S. José do Barroso, se- 930, de 27 de setembro.
guimento natural da estrada de N. 98. Mudando a denomirlacão
Juiz de FOra ao Rio de Janeiro. rio districto da Onca, do munici--
Apresentado no na 26 de agosto. plo de Pequy, para Jaguaruna.
Approvado em 1.' discussão no na ApresentadO no dia 28 de agosto.

Em 213 do setembro. E° no dia 15. Approvado em 1." discüssão no
Em 3.1 no dia 17. A redaccão final dia 3 de setembro. Em 2.° no ,dia
foi approvada no din 18. .-Envia- 16. Em 3.° no din 21. A reda-
do ao Senado. Voltou a Camara cçao final foi approvada no mes-
corn uma emenda que foi acceita mo dia. - Enviado ao Senado.
no dia 23. A redaccão final foi Pende do discussãO.
approvada no mesmo dia. pviado 	 N. 99. AuctorizandO a . abertu-
a sanccão. Sanccionado. Lei ii. ra de cTedito para pagamento de
937, dR, 27 de setembro. 	 addicionaeS,'de que trata a lei n.

N. 9. Prorogando para t80 dias 425, de 1906, ao sr. desembarga-
o prazo permittido pelo art. 32, do dor Horacio Andrade e outros.
regulanleilto do servico de arreca- Apresentado no dia 4 de setem-
dacão dos direitos de exportacão ebro. ApprovadO em I. , discussão
outros a que se refere o dec. n. no dia 6. Em 2 . 0 no dia 10. Em
6.420, de 12 de dezembro de 1923, 3° no din 13. (Deste projecto fo-
para a restituicão do iniposto co- ram destacados os artigos 2.°, 3,.°,
brado sobre o gado que tiver sa- 4.0, 5. 0 1 6.0 7,	 0, 8.° e 9•0, para
hido do Estado para ser engorda- constituir os projecto ns. 107 e
do em outro, uma vez provado o 108) . A redacç5.o final foi appro-
retornó. Apresentado no dia 26 de vada no mesmo din 13 de setem-
agost". Approvado em 1. 1 discus- bro. - Enviado ao Senado. En-
são no din 16 de setembro. Em 2.° i viado a sanccão. Sanccioriado. Lei
no aia 20. Em 3.° no dia 21. Are- n. 623, de 24 de setembro.
daccãofinal foi approvada no dia 	 N. 100. Instituindo a dotacão
22. _Enviado ao Senado. Pende annual de 16:000000 a Academia
de 2.1 discussão. 	 Mineira de Letras. Apres'entado

N. 96. Equiparando os venci- no dia 4 de setembo. Approvado
inentos do director do Archivo em 1 . 0 diseussão no dia 8. Em
Publico MineirO aos dos directo- 2° no dia 13. Em 3.° no dia 15.
res das SecretariaS de Estado e A redaccão final foi approvada no
dando outras providencias (Con- na 16, tendo sido delie destacados
stituldo de varios artigos do pro- os artigos 4 0, 5., 6. 0 e 7.° para
jecto n. 86) . - Enviado no Se- constituirem o projecto n. 109. -
nado no dia 27 de agosto. Envia- Enviado ao Senado. Pende .de 2.0
do a sanècão. Sandcionado. Lei n. discussão.
916, de 3 de setembro. 	 N. 101. Auctorizando a aber-

N. 97. Doando a Associacão de tura de credito para pagamento
S, Vicénte de Paula de Monte 4e addidanaes do que trata a lei
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sanccào. ianccoinado. Lei n.
929, de 27 de setembro.

N. 110 - Approvando o accor.
do celebrado entre as Camaras
Municipaes de Ibiá e Luz. Apresen-
tado no dia 16 de setembro. Ap-
provado em 1. discussão no dia
17. Em 2. no dia 21. Em 3
dia 23. A redacçao final foi ap.
provada no dia 24. Enviado no Se-
•nado. Pende da 1. discussão.

N. 111 - Approvando o accor-
do celebrado entre as Camaras Mu-
nicipaes de Pedro Leopoldo e Con-
tagem. Apresentado no dia 16 de
setembro. Approvado em 1' dis-
cussão no dia 17. Em 2.0 no dia
20. Em 30 no dja 23. A redaccao
final foi approvada no mesmo dia.
Enviado ao Senado. Pende de 1.
•discusilo.

N. 112. - Auctorizando o go-
verno a mandar pagar no cidadão
José Berardo de Paula Aroeira,
chefe da extincta seccão de fisea-
lizaçäo das rendas, as diarias quo
deixou de receber em cornmissAo.
Apresentado no dia 16 de setem-
bro. Approvado em .1.' discussão
no din 16. Em 2.0 no dia 21. Em

no dia 23. A redaccâo final foi
approvada no mesmo dia. Envia-
do ao Senado. Pende de 1. dis-
cussao.

N. 113. Creando o logar do bi-
bliothecarjo do Tribunal da Rela-
cão e contendo outras medidas.
(Constituido dos artigos 2.°, 3.',
4°, 5.°, 6.°e 7.' do projecto n. 94).
A redacção final foi approvada no
uia 18 de sotembro. Enviado no Se-
nado. Voltou corn 3 emendas, que
foram acceitas no dia 23. A reda-
ecão final foi approvada no dia 24.

Enviado a sanecão. Sancciona-
do. Lei n. 935, de 27 de setembro.

N. 114. Instituindo, no Estado, o
voto secreto. Apresentado no dia
18 de setembro. - Pende de 1.'
discussão.

N. 115. Dorogando o art. 190
da lei n. 830, de 7 de setembro do
1922, e contendo outra disposicào.
(Constituido dos arti.gos 13 e 15
do projecto n. 14, do Senado).
Approvado em 2.0 discussAo, cm 21
de setembro. Em 3 , no dia 23. A
redacçãc final foi approvada no
riesmo dia. Enviado no Senado

corn uma ernenda, clue, rejeitada,
voltou a Camara. Tendo esta con-
cordado corn a deliberacão do Sena,
do, foi o projecto, scm a emenda,
enviado a sanccão. Sanccionado.
Lei n. 944, de 2 de outubro.

N. 116. Auctorizando o gover.
no a regulamntar o pagamento do
subvencdes a estabelecimentos do
ensino, beneficencia e outros. (Con-
stituido dos as. II a VI, do art.
5.°, e dos arts. 10, 12, 13, 14, 15,
21, 22, 23, 26 e 27 do projecto a.
93). A redaccao final foi approva-
da no dia 18 de setembro. Enviado
ao Senado. Vltou, corn 23 enien-
das, que foram acceitas no dia 23.
A redaccão final foi approvada no
dia24. Enviado a sanccão. San-
ccionado. Lei n. 943, de 1.0 de ou-
tubro.

N. 116 A. Dispondo sobre venci-
mentos do amanuense do Anylo do
Alienados e contendo outras provi-
dencias. (Constituido de emendas
do Senado no projecto n. 116). -
Enviado a sanccdo. Sanccionado.
Lei n. 945, de 2 de outubro.

N. 116 B. Creando os logaresde
delegados regionaes e dando outras
providencias. (Constituido dc omen-
das do Senado no projecto n. 116).
- Enviado a sanccão. Sanccionado.
Lei n 941, do 1.0 de outubro.

N. 116 C. Dispondo sobre divi-
da da Prefeitura e contendo outras
medidas. (Constituido de emendas
'Ic Senado ao projecto n. 116). ' Er-
viado a sanccão. Sanccionado.'Lei
n. 932, •de 30 de setembro.

N. 117. Augmentando de 25 %
. imposto de casas de bbidas al.
coolicas e contendo outras provi-
dencias. (Constituido dos artigos
6, 7, 8 e 11 do projeeto n. 93). A
redaeção final foi approvada, no
dia 18 de setembro. Enviado ao
Senado. Voltou corn uma ernenda,
que foi acceiita no dia 23. A reda-
cção final foi approvada no dia 24.
- Enviado a sancção. Sanccionado.
Lei n. 933, de 27 de setembro.

N. 118. Auctorizando o governo
a mandar construir urn rarnal f or-
reo do Foriniga a Passos e conten-
do outras providencias. (Consti-
tuido dos artigos 16, 17, 18, 19 e
24 do projecto a. 93) . A redaccão
final foi approvada no dia 18 do

setembro. Eiiviado ao Senado Vol-
tou corn 4 emendas, no dia 23. A
redaecão final foi a pprovada no
dia 24. - Enviado a sanccão. San-
ccionado. Lei n. 946, de 4 de outu-
bro.

N. 119. Auctorizando o gover-
no a mandar amparar as industrins
do Estado, que merecam o apoio
official. (Constituido do art. 25
do projecto n. 93). A redaccão fi.
nal foi approvda no dia 18 de so-
tembro. Enviado no Senado. Re-
jeitado por elle, em 2.' discussão,
no dia 21 de seternbro. - Archi-
vado.

N. 120. Approvando o accordo
celebrado entre os municipios de
Passos e Jacuhy, sobre limites.
Apresentado no dia 20 de setem-
bro. - Pende de 1 . 0 discussao.

N. 121. Approvando o accordo
celebrado entre as Camaras Mum-
cipacs do Rio Paranahyba e Car-
mo do Paranahyba. Apresentado
no dia 20 de setenibro. - P'nde
de t. discussão.

N. 122. Auctorizando o gover-
no a auxiliar corn 100:000000 a
Camara Municipal de Arassuahy
para execucão das obras de defe-
sa da cidade contra as inundaçöes.
(Constituido do art. 3. 1 do proje-
o n. 106). Deve apenas entrar

.' discussão. - Pende de pa-
recer uara isso.

N. 123. Auctorizando o levan-
tamento do uma herma do Arthur
da Silva Bernardes an praca da
Liberdàde, desta Capital. Apreseri-
tado no dia 23 de setembro. -
Pende de 1.0 discussão.
Pro jectos de ctnnos anteriores e

que tiveram andamento em 1926
N. 82, de 1912. Auctorizando o

governo a auxiliar bancos do cus-
teio rural que se fundarem no Es-
tado. Apresentado em 1912, quan-
do soffreu 1.' discussão. Rejeita-
do em 2.' discussdo no dia 18 de
setembro. - ArchIvado.

N. 138, de 1914. Dispondo so-
bre credito agricola. Apresenta-
do em 1914, quando soffreu 1.'
discussão. Rejeitado em 3.' no dia
18 de setembro. - Archivado.

N. 23, de 1915. Concedendo pre-
mios do animação para o fomento

da producção do Estado. Apresen
tado em 1915, quando soffreu a
1.0 discussão. Rejeitado em 2.'
no dia 14 do setembro. - Archi-
vado.

N. 93, de 1917. Instituindo o
fundo agrario. Apresentado em
1917, quando soffreu 1.' discussão.
Rejeitado em 2.'no dia 16 de Se-
tembro. -, Archivado.

N. 89, de,1921. Auctórizando o
governo a entrar em accordo corn
a Camara Municipal do Ouro Pro.
to para o effeito do' perdoár a di.
vida da niesrna jiara coth b Estado,
Apresentado ern 1921, quaiido sof.
freu 1 . 0 discuã'o. Rejeitdo em
2 . 0 no dia 14 do sététhbro. - Ar-
chivado.

N 97. de 1921. Abrindo credito
para custeio 'das despesas corn as
festividades do 1.0 Centenario da
Independoncia. Apresentado em,
1921, quando soffreu 1 . 0 discus-
são.— Rojeitado em 2.' discussão
no din 14 de setembio. Archivado.

N. 2, de 1923. Rovogando a lei'
n. 837, de 1923. Apresentado em
1923, quando soffreu a 1.' discus-
são. —Foi rejeitado 6m 2."no dia
14 do setembro. ArchivadO.

N. 14, de 1923. Dispondo sobre
niudanca do dcñominaçãd 1 do dis-'
tricto de MiInbuca, 1 münicipio do
TresPontas: Apresoñtado em'
1923, quandosoffreu a 1.0 discus-
são.—Rejeitado em 2.' discussào no
din 14 do setembrd. Archivadd.

N. 15, do 1924. Abrindo credi-
to pal-a a codpraóão dd governo
do Estado com 1 0 governo 'federal
na defesa - do regimen e no resta-
belecimento da 'ordem. Apreenta-
do m 1924, qua'nd6 s6ffr6 '1.`e
2.' 'discussoos. —Rejitädo em 3.'
no din 14 do setémbro. Archivado.

N. 16, do 1924. 1 Dipndo sObre
adiamento das eloicöes rnunicipaes.
Apresertado em 1924quando sof-
freu 1 . 0 discussn. ' t' Rejeitado em
2.' discussão no dia 21 do setem-

,bro. Archivado.
N. 23, dc 1924. Mudando o no-

me dos districtos do Jacaré e Mu-
cambo, do muniëipio do Januaria
o outros. Apresentado em 1925,
quando soffreu .1.'e,2.' idiscus4
söes. Approvado em 3. no, dia 3
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deU sembroP . A. rdècao-fiTlal' foi
aptVid no  4,' em qiiC, foi
rethettio a'Sfido.' VOltou' no
dih 145 carn neicTd, que..forarn
acceitas pela Camara. A reda
cçã6'fihi 1fOit hprbnda-no dia 16.
-Enviadá%Ii9. Sâccionadd.'
Lin.'- 921', de 24 	 setmbrO.

N.'33','dC L1924. ié'vertendo a
Forca Pub1ita'd' Esttidôi o térien-
t8 MthClliW'AhtoniO 'de Castilhos.
AésitddOeth 1924 ----Rejeitdo
eth'1."'dieussäo 1io4i'1'de"se-
téo.AièThvadd

N. 34, d 1924.' Aiictorizando
o g6véino. a v prOde a revisão
ptovioriad'1tac .d dos officios
de justica Aresentado em' 1924
- Rejeitado em 1." discusãd no
dia 21' de' sténibro Archiado.

N 39, de 192f. Auctorizando a
daçöde' terrnos ao govern& da -
U'ñião. poiaafuhdacão deestabe.
leMmmitoa- agiieolas. l AresentadO
em 1924 quandb 9offteu 1." e 2."
didsé5es. __Rjitadoem 3." dis
cu aão no dih 18 dé'etembro. Ar-
chivado.

N 45, de 1924. Tracandd divi-
sas do diétiicto de Lagoa 'do Pr'a-
ta, municipio de Santo Antonio do
Mónté. Ar'seiitado em 195.-Re-

tadoern1. discüssãO no dia 21'
cle setembo. Achivadd

N. 53,d6 1925,Cbncedendo .11-
cenca ao sr Mario Nëttd. Apr-
sentad. em 1925, quañdo soffreU
1. discusäo., ttëjeitádO em 12.0
discussão no diá 21 de setembro.
Archivado.

N..55,de, 1925 Ithpondo sobre
divisas 6s,'os niunicipios de Aguas
Virtuosas - e , Santa Catharina.
Apresentadovemr-1925. Rejeitado
em'l . discussãó no din- 21 d se
tembro. Archivado

70, de -1925-' Traando
limites do- districto de S.- José - da
Lagoa' dO ntiniciliio d& ifabira.
ApresentaUo'haSeSsS.O -de1925.
Approvado em 1. • discussão no
dia -24 de r- agosto.' Aiprovado em
L' discussãoiiodia -10 d- setern
bro.Em 3-- nddià"13. A red-
ecci? Linal fol' approvada no dia-
14.' - Eh'viao'.ào Sthiado.' 'Vol-
tou coin inaenienda'qU' fdi ae

ceita no dia 21 de setenibro. A
redacQãO final foi approvada -no,
mesmo dia. Enviado a sancção.
Sanccioflado. Lei n. 928, de 27-:de
setembro.

N. 75, de 1925. ReformandO a.
Constituicäe' do Estado. Apresen-
tado - na sessäo ordinaria de 195,
emquefoi votado em. 11 turio.
ApprovadO em, 1." dicUssão, do
2: 0 türo, no din 24 dejUlhô. Em
2", coniemendas, no dia26. Em
3 0 no die. 28, em que foi approVa-
da a red9c9&O final e enviado - ao
Senado. PrOmulgado. Lei addi-
cional n. 11, de 7 de agosto de
1926.

N. 77, de 1925. Dispondo que
os .nunicipios- creados pela lei n.
43 farão -parte das - circumscri-
çes. eleitoraeS a que pertencerern

ivas-- sdes actutes. Apresentado
m-.-1925. Réjeitado em 1." dis-

Lusãonodia 21 de setembro Ar-
htvado. -

N. 78, de 1925. Auctc'rizanJo
- venda dc' terrenos. - Apresenta-

do- em"1925. Rejeitado cm 2.' is-
èussão-nodia 21 de setembro. Ar-
hiado;'

de 1925. Auctorizando o
governo -n abrir urn• credito de...
777$399, par pagamento de addi-
ionaes' a'-Maiioel da Silva Jorge.

Apresentado na sessão de 1925.
Approvado em-. 1 . 0 discuasâo no
jP24-de , agoSto. Em 2 . 0 no, dia

24 Em 3" no dia 27. Aredacção
final'-foi' approvada no dia 28 do
agosto' - Enviado ao' Senado.
Sanccionado. Lei n. 917, de 3 de
etembro:
-XIJ 81,, -dc 1925. AuctorizandO

b ogoverno a conceder urn auxilio
peettniariO para a representacão
th Estado no2.° Congresso Odon-
olgio 'Le.tiiio Aniericano (Con-
tituidO da cinenda n. 6, apresen-

Faae approvada pci6 Senado ao
projecto n'" 74, d.-Camara). Ap-

rovadO . em 1." discussão no din
5d&sè-eñ-ibr6 de 1925 Rejeita-

d-uI' 2:'-discusãO no dia 24 de
Egoste ll Archivado

N!' 82 q 'I925. Mudando a de-
d 4i4rictà : dO S. Lou -

1 roñO,ño muniOnio -dc Brasilia.

presentado em 1925. Approvado-
em- 1 . 0. d.iscussao no dia- 21 de se-
tembro. Pende de parecer, para
2.a

Projectos do-Sençdo envia4" 4
Camaro- em 1926

N. 13. Auctoriando • Pode
• Executivo a entrar em accordo coin
0 governo federal sobre a' constru-
cçãode urn submarine a scr dodo
á -Marinha Nacional. - Enviado
a Camara em 4 de setembro. A p

-provado em 1." -discwsão no ,dia
21. Pende -dc pareco l pari 2."
discussão. -

N. 14.. Dispondo,a maneira pela
ual se deveproceder na apuracão

da eleição de vereadorcs e juizes
de paz nara o quatr.iennio de 1927-
-1  . En-viado a -Camara, em 17
de setembro - .Approvadot em 1.

- discussão na sessão; nocturna - do
-.mesmo din. Em 2. 1.  dialS. :Em
.3. no. dia20 .. -Tendo recebido uma
emenda, voltou ao Senado no;-mes-
din. - Enviado.á sanccão. San-
ccionado. Lei n. - 938,' de 30 de sc-
tembro.

N. 14-A. Contendo disposices
referentes no poder - juiciario
(Destacadododen. 14, do Sena-
do). -. Enviado- a sancço. - San-
ecionOdo. Lei n. 939, de 30 de Sc
tembro. 	 . 	 . -
.,,N. 14-B. Coptendo die.posiçöcs

sobre o ensino. (Destacado do pro-
jecto n. 14, do Seriado). - -Envia-
do a sancço. Sanècioiado. Lei
a, 940, de 30 de setethbro.

N. 16. Auxiliando, por quatro
annos, corn a quantia de 50:000$
annuaes, a Santa Casa do -Miseri-
cordia- d.c Bell& Horizonte. Envia-
do a Camera em 21-dc setembi

- Approvado -em 1.0 1 discussão
mesmo dia- Em 2." no din 22. Ei
30 no dia 23. - Eiiviado a sam.
ccão no mesmo dia. Sanecionado l.

Lei n. 927, de 25 dc setembro.
Pro jectos - do , Senado de . annos. ant.

teriores e que tiveram andamen-
to em 1926 	 -
-N. 25, de1917. -Elevando os-

-vencim-entos dos amanuenses -
Escola de Pharmacia de Ouro'Pre-

-i to e'.do Gyninasio.,Miiciro..APre
sentado em 1917njtuando . scffreu
ar1."ldiscussão ,.;R3itado Ofli 2:'
no-tdia-,14 5 de,aetembro., - Arch-
vado.

.N.12ide1922. Auctorizando o
-governo. apagar i- ar-Antonio i Alves
dOoRoOha e.'-o.utros, guardas4.civis,
a metade dos veneimentos quedei-

- xaram de reeber; durante otem-
p0 em- que stiveren0t,seT-Vico
-militar ohrgatorio . - e Apre0enIado
em 1922, quando s4,freu 1. dis-
cu!j^do., jApprQvado (,em 2 1 n9 dia

- 15de _sotembro. -'Pende de pa-
reçei .para 3 • 0	 - 	 -

de 1924. pipondoso.bre
rcelcicão rQ presidtes dQcana-
.ras.municiies.. ,

m
ApresentadG e

.cnviado . CCmarae 1924.1.Rcjei-
-tao em J.- disussão nodia21,.de11
setembro. - Archivado. 	 -,

N.. 8,de 1-19-24. Aucto-rizaçido o
.governo- a mana, rigir urn. mo-
numento em.homcn em aotfinâdo

- presidente-, Raul •Sores,'"Apresen-
tado - em 1924, , 6"d ol soffrqu
discussão Rejeitado em2 ,no dia
14 de setambro. - Archiado.

N. 9, de4924. Muc1an4q,, a . ,de-
.norninacão - de districto ' Enviado
á . Caiiara en' 1924, quaido . sof-
-freu 1. discussãpROjiOdo em
,2." no din 21 dee.cteinbrà. —Ar-
'chivado, 	 - - 	 -

N. 21-A, dc I924Dipoi{do-s-
bTe os vencimcntos do -guarda-li-
vros da 1. seccão da r Directoria
de Co&itabilidadc. - --- Enviádo a
Camara em l924 Registradoem
1 . 0 discüssão no dia 21 de setern-
bro Aréhivado.

Pareceres o-presentados em 1926

N.,465. Da, commisão det Le-
gislação eJ-ustiça,--reconhccendo
" proclarnando-,deputadot-pela- 5.'

-circurnscripcäo eleitoral do-.. Esta-
do: o sr.Flavio,Barbosa dc rMel-
Jo Sants.-r.Apresciitado.no dia-- 12

• de duiho. Approvado,no dia '18.
N. 166. Da mesma cornmissão,

-reconhecendo - e- proc1arnando de-
--putado o pela- - 6. circumscripçSLo
eleitoral' do .Estado, o sr. - Cicero
Ribeiro - dc - Castro-Filho , Apre-



874
	 875

sertado no din 12 dc juiho. Ap-
provado no dia18.

N. 167. Da'comrnissão de Orca-
mento, pedindo inforrnaçSes no go-
verno corn relacão aos requeri-
mentos do dr. 'Albino de Almeida

'Cyrino e oiitros magistrados sobre
vérba Para pagamento de. ajuda
ile custo a uese julgam.com di-
'réito "ex-vi" da Iein. 912;. de 23
, de setembro de 195. Apresenta-
!do"ño dia 25 de agosto. Approva-
do no dia 26.

168: Pa rnesma'de Legisla-
cäo, no santido de pedirinforma-
c5es no governo. corn relacão a urn
reueHhento de d. Alexandrina
Santa Cacili p dindo contagern
d,tempo para effeitos de sua apo-
certadoria ° Apresentado no din
26 dc agosto. Aprovado no dia11
27.	 ,

N 169 Pa mesnia comnussão
pedindo ifrrna5e no governo
sobre 1urn reciuerimento de ci. Ma-
rianiia', Canclida de Campos, pe-
duido contagepi de tempo Para
pffeitos çle sua anosentadoria
Apresentado no din 26 de agosto.
Appr?vado no dia 27.

N I ,, 170. Pa niesma commissão,
pedindo ,oarchivainento cia peca
protocolladasob p. 75, de que fala
Orçamento, de 1924. Apresentado
no din 26 de agosto.. Apprnvado

.nodia 27.
N... 171. Pa commissãO de Or-

carnentp, opinandp pelo. indeferi-
mento de -urn requeririento de An-

- tonio Clementino Pereira, sobre
ratificaeo a quo 	 refere a 1e1
. 891. de S de setembro de 1925.

'Apresentado .no cia 26 de agos-
lo. Anorovndo no din 27.

N.' 172.' Pa niestha cornmissão
nedindo informaçSs ac governo
0 r relaeão a re presentação cia

Cainara Munici pal do Monto Car.
nello, sobre iiistallaçäo cia respe-
'efhra comacâ' Atesentado no din
27 Ad agosto. Approvado - no din

N. -173. Pa mesma comrnisso,
áo5inndo se pecarn inforrnaçSoe

cc ovérno relätivamente a 1'.rna
répresentacão dos proprietarios de

fabricas de biscoitos de polvilho,
trigo, etc., desta Capital, solici-
tando reduccào do imposto "ad-
valorem", que grava esses pro-
ductos. Apresentado no dia 28 de
agosto. Approvaclo no din 3 cia Se-
tcmbro.

.N. 174. Da inesma comrnissáo,
solicitando informacöes do gover-
no corn relacão as pecas protocol-
ladas sob ns. 530, 540, e 542.
Apresontado no din 28 de agosto.

pprovado no din 30.
N. 175. Pa commissão de

Obras Publicas e Viao, opinando
pela approvacäo da indIcação n.
7. Apresen4ado no dia 30 de agos-
to. Approvado no dia 3 de setem-
bro.

N. 176. Da comrnissão de Or-
camento, pedindo inforrnaçSes no
governo sobre as peticSes do ci.
Adelina Caetana de Mello, pro-
fessora pubhca do sexo ferninino
de Itavorava, municipio de Queluz
e do bacharel José Nicodemos de
Araujo, juiz de diroito da co-
niarca de Dores da Boa Esperan-
ça. Apresentado no din 30 ee
agosto. Approvado no dia 3 de
sotombro.

N. 177. Da mesma cornrnissão,
solicitando audiencia do governo
relatiVamente a urn requorirnento
do juiz municipal do terrno de
Oliveira, bacharel Eurico da .Trin-
dade, pedindo paganiento de aju-
da do custo. Apresentado no din
6 de setembro. Approvado no din
S.

N. 178. Pa mesma commissão,
no sentido do ser ouvido o gover-
no corn rolaccao a urn requerirnon-
to da Escola Agricola de Lavras,
solicitando augmento da subven-
ção annual. Apresentado no din
6 de setembro. Approvado no dia
8.

N. 179. Pa mesma commissão,
opinando pelo indeforirnento do urn
requerimento do escrivão do cri-
me da comarca de Vicosa, Luiz
Carlos Peres, solicitando paga-
mento de custas. Apresentado no
dia 6 do setembro. Approvado no
dia 8.

N. 180. Da mesma comrnissão,
solicitando sudiencia do governo
corn relaccão a peca protocollada
sob n. 582. Apresentado no cia
8 do setembro. Approvado no dia

N. 181. Da commissão de Obras
Publicas e Viação, opinando pela
approvacao da Indicação n. 8.
Apresentado no din 9 de setembro.
Approvado no din 10.

N. 182. Da comrnissão de Pc-
tiçöes, solicitando audiencia do go-
vdrno, corn reiação no requerirnento
de Armando Manso Vieira, escri-
väo de paz da villa do Areado, pe-
dindo Iicença. Apresentado no dia
11 de scternbro. Approvado no din
13.

N. 183.. Da mesma commissâo,
pedindo que seja ouvido o governo
relativarnente a peça protoco1lada
sob n. 581. Aprosentado no din 13
do seteinbro. Approvado no din 14.

N. 184. Da commissão do Logis.
Iacão, opinando pela approvacão cia
indieação n. 10. Aprosentado no
din 13 do setembro. Approvado no
rnesrno dia.

N. 186. Pa commissão do Or,
camento, no sentido do ser enviado
no Senado o pedi-do do dr. Rodol-
pho Rollen-berg Bhering o oütros
magistrados, rolativamente a cus-
tas judiciarmns, visto a!lli achar-se
em andamonto o projecto n. 107,
quo trata do assumpto. Apreson-
tado no dia 14 de setembro. Ap-
provaclo no din 15.

N. 186. Da conimissão de Legis-
lacao, solicitando audiencia do go-
erno corn relacao a urn roquori-

mon-to do d. Porgen-ti-na Gomes da
Rocha, sdlicitando sun inscripcão
na Caixa Beneficente Militar.
Apresentado no din 14 de setem-
bro. Approvado no din 15.

N. 187. Da commissão do Pe-
ticöes, opinando quo so pecam in
formacSes no go-vorno corn relacão
no requorimento dos fiscaes do ye-
hiculos da Capital. Apresentado no
din 15 do seternbro. Approvado
no din 16.	 -

N. 188. Da commissão do Orca-
menlo, pedindo ser rqmettidas no
Senado, as poça-s protocolladas sob
ns. 599 e 600. Apresentado no din
15 de setcmJbro. Ap provado no din
16.

N. 189. Pa conlrnissão de Saude
PubJoca, opinando polo archivarnen-
to de urn re querirnento do José Bor-
ges do Magalhaes Filho, pedindo li-
cenca para abrir pharmacia .Apre.
sentado no din 16 de setembro, na
sessao diurna. Approvado no din
16, na sessdo nocturna.

N. 190. Da commi-ssão do Orça--
mento, concluindo pelo arehiva,
inento das peças protocoiladas sob
ns. 567, 566, 603, 602, 592 o 582.
Apresentado no din 16 de setembro.
Approvado no dia 17.

N. 191. Da mesma commissão,
opinando polo archivamento das pe.
cas protocolladas sob as. 587, 585,
580, 558, 570, e 579. Apresentado
no din 16 do seteinbro. Approvado
no din 17.

N. 192. Da mesma commissão,
mbro uma represontacão da Cama- -
ra Municipal de Tiradentes, soli-
citando verha Para a instailaç.o da
comarca, indeferindo-o. Apresonta,
do no din 17 de setembro. Appro.
vado no din 18.

N. 193. Da mesma comrnissäo,
opinando pelo arahivamento das pe-
ças protocoliadas sob ns. 533, 554
570 e 572. Apreseiitado no din 17
do setembro. Approvado no dia
18.

N. 194. Da commissão do In.
struccâo Publica, concluindo pela
rejoicão da Indi-cacao n. 10. Apre-
sentado no din 17 de setembro.
Approvado no din 18.

N. 195. Pa commissão do Orca-
mento, opinando pela approvacão
da peça protocollada sob a. 583.
Apreseritado no dia 18 do setembro.
Approvado no cia 20.

N. 196. Pa eommissão de Legis.
lação, pedindo informaçSes no go.
verno relativamente a urn requeri,
rnento de Miguel Totaro, sobre re-
forma. Apresentadd no dia 18 de
setenibro. Approvado no din 20.

N. 197. Pa mesma cominissão,
opinando que seja ouvido o gover-
no corn relacão a um roquerimento
de Leoniclas Antonio Rosa, sobre
pagamento do vencimentos. Apre.
entado no dia 18 de setembro. Ap-

provado no din 20.
N. 198. Da comrnisso de Carna.

ras Municipaes, pedindo o archiva.
mento das peças protoeofladas sob
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n. 583. Apresontado no dia 18 d
setembro. Approvaclo no dia 20.

N. 199. Da cominissão tie Peti-
cöes, opinando pelo archivamentc
de urn requerimento de Armandc
Manso Vicira, solicitando licenca.
Apresentado no dia23 de setembro
an sessão diurna. Approvado nc
mesmo dia, na sessão nocturna.

N. 200. Da cornmissão de Orca.
mento, concluindo pelo archiva.
mento das pecas protocolladas sol-
us. 611 e 612. Apresentardo no dia
23 de setembro, na sessão diurna.
Approvado no mesmo dia, na ses
são nocturna.

N. 201. Da connissão tie Ca
maras Munici.paes, opinando peir
archivarnento das peças protocolla

'das sob ns. 7, 26, 94, 500 e 506.
Aprésentado no dia 24. Appro-
vado no dia 25.

"Federal o sea desejo de ver, den-
Ltro em breve, convertido em lei a
projecto 'do deputado' Fidlis Reis,
sabre ensino •profissinal. - Apre.
sentada'no dia 11 de'setembro. -
Rejeitada no dia 20.

'N. 40; Do sr.-Euzebio de Britto,
propondo a prorogação da actual
SessãÔ . legisiativa 'par mais 8 dias.
Apresentada 'no--dia 13 tie setem-
'bro. 'Approvada no mesmo dia. -
Remettida- ao'Senado e por elleap-
'provâda nci dia 14.

N. 11.Do Sr. Argemiro tie Re-
Sente, no sentido, de ser solicitado
do Senado Federal a approvação
do projecto apresentado pelos -Se-
nadores Bueno Brandão e Buena
tie Paiva, creando urna capitania
de 3. classe em -Minas, corn séde
em Pirapora. - Apresentada e
anprovada -no ti-ia 23 do setembro.
Reqner?rnento apresentaclo em 1926

N. 3. Do Sr. Argemiro de- Re-
sende e outros, congratulando-se
om a povo mineiro e osr. dr. Ar-

thur- Bernardes, prosidente da Re-
publica não so pela recente con-
lusão do rainal ferreo de -Marian-

na a Ponté- Nova e da linha tron-
o da E. F. Central, no trecho

pee rae ide Bocayuva a 'Montes
dilaros, como tambem 'pela 'termi-
riacão do ramal -de Tres Coracães
a Lavras,, na Rêde lLMineira,
- Apresentado e- approvado no
ha 4 de setembro.

Moöes apresentadccs em 1926
N. 7. Do Sr. Bernardino Vieira

e outros, manifestando o apoio e
solidariedade da Camara ao ga yer-
no do Sr. dr. Antonio Carlos Ri-
-beiro de Andrada. -Apresentada no

- dia 14 de setembro. - Approvada
- no mesmo dia.

N. 8. Do Sr. Adoipho' Vianna
e outrs,manifestando a apoio da
Camara ao dr. Arthur da Silva
Bernardes. Apresentada no dia 20
do setembro -- A pprovada no'naes-

rrno dia.
"Recaptzdaçio

Leis enviadas a sancção (sendo
13 pelo Senado e 23 pela Camara),
36.

Lei addicional, promulgada pelo
Congresso, 1.

Resoluçdo promulgada pela Ca-
mara, 1.

Projectos apresentados em 192l,
44.

Projetos do annos anteriore
24.

Projeetos do Senado vindoc em
1926, 3.

Projectos do Senado de armos
anteriores, 6.

Indicaçoes 5.
Mocöes, 2.
Requerimen, 1.
Pareceres a presentados em 1926,

137.
Parecer apresentado no Con-

gresso, 1.

Sala das sessöes da Camara dos
Deptuados. - 0 redactor de deba-
tes, Negrao tie Lima.

Finalmente, na fórma do Regi.
mento, é lida e, sem debate, appro-
vada a presente acta, convocando o
Sr. Presidente as presentes Para a
sessão solemne do encerramento do
Congresso, amanhã, as 13 horas.horas.

ACTA DA SESSAO SOLEMNE
DE ENCERRAMENTO, A0S
27 DE SETEMBRO DE 1926

Presideneja do sr. Diogo tie Vas-
cone ellos

(Presidente do Senado)
A's treze horas, feita a chama-

da, acham-se presentes os senho-
'res: Diogo do Vasconcellos, Euler
Cceiho. Olym pia Mourão, Vailada-
res Pibeiro, Modestino Gonealves,
Xavier, Rolim, Gabriel Santo-s, Al-
fredo Si, J. Montandon, Pedro La-
borne, Ignacio Murta, Elpidio Can-
nabrava, Euzobdo de Britt,), Games
Pereira, Olynt ho Martins, Argrmi-
ro de Resende, Flavio dos Sant:-s,
Ribeiro da Lu g, Miguel Baptista,
Ferreira Pires, Camillo Chaveo
Agenor Canedo.

A bre-se a ressão.
o sr. Presidente declarea que

fim da presente sessão ti o encerra-
mento do Congresso, polo qua, le-
vantando-se, no que é acompanha-
do por todos as presentes. deciara:
"Estd encerrada a 4." sessdo orcli-
naria da 9.' ie q islatu-,- y Jo Con-
gresso Mine-ira.

Na fórma do art. 14, do Reg-
mento Commurri d lida e approvada
a presente 'tcta.

Levanta-se a sessã.

CONGRESSO MINEIRO

Parecer ctpreseiitccdo em 1926
• N. 2. 1 Da commissão Mista, re-

conhecendo e prOcla-manclo Presi.
dente e Vicé-Presjcjente do Esta'
do Para o quatrierinio do 1926
1930, os srs. drs. Antonio Carlos
Ribejrode-Andrada e Alfredo Si.
Apréséntado- no dia 23 de J1ho.
-'Approvado no dia 24.
Indicaçdes apres-entadas em 1926

N. 7. Do Sr. Celso Machado e
-outros, pedindo quo, por internie-
1io. da Secretarja da Agricultura,
se entre em'entendjmento corn. a
Leopoldina Railway no -sentido de
ser feito o -lastrarnento do leito
dessa est-rada. Apresentada no
dia 26 deagosto. - Approvada no
dia 3 tie set,embro.

N.- 8. Do Sr. João Henrique e
outros, pedindo que a Camara se
repreéente ao gov-erno federal so.
bre a necessidacle :do prolongamen.
to do'TeIegrphd Nacional de Ube-
raba a Fructal. Apresentada- no
dia 4' de setembro. Approvada no
dia 10.
• N. 9.' Do sr. Alonso Marques

outros, pdindo quo a Camara par
interniedjo da Mesa, leve a Camara



BI$llR8O PR0NllNIABO EM JUIZ BE FORA PELO EXTYI.
SR. BR. ANTONIO CARLOS RIBBIRO BE ANORABA

(TRANSCRIPTO NOS "ANNA-ES" A REUERIMENTO DO SIR.
DEPUTADO ODILON BRAGA— VIDE PAG. 683)

"As dernonstracöes de apreco e
estima, realmente excepcionaes,
corn que Juiz de Fóra me está cu-
mulando, eu as inscreverei em o
numero das paginas mais honrosas
e confortadoras da minha vida.

Em o seio deste nobre povo, nas-
ci para a carreira publica; duran-
to mais do trinta annos mantive,
1)esta cidade e no municiplo, acti-
vidade politica intensa; contra-
riei interesses, sustentei luctas,
ora vencedor, ora vencido; forrnei
juizo seguro sobre a psychologia
civica, popular, caracteristica de
zelo e altivez

Taes dernonstracöes de apreco e
estima, pirtindo como partem, de
todas as camadas sociaes, corn a
participacao do todas as classes,
corn estrepitosa unanirnidade, tern
portanto o earacter e o alcance do
urn julgarnento de alta valia - o
proferido por juiz não so de noto-
na independencia, como tambern
eonhecedor integral da individuali-
dade em fóco, já nos recessos de
sua vida privada, já nas agitacöes
da vida publica, ambas vividas
sempre em casa de crystal, sem a
proteccão, járnais necessitada dos
equivocos ou das sombras.

Eu vos agradeço, nobres e al-
tivos habitantes deste culto muni-

cipio do Juiz de Fóra, pela honra
que me conferis, pelo conforto que
me proporcionaes, no justo mo-
mento em quo, nas vesperas de as-
sumir o arduo posto de Presidente
do Estado, comeco a necessitar,
mais do que nunca, da confianca
irrestricta e do apoio firme do
povo mineiro.

Vivendo, ha tantos annos, meus
caros conterraneos de Juiz de Fó-
ra, em o vosso meio civilizado e
progressista, eu devo ser, a mui-
tos respeitos, uma projeccão da
vossa formacão moral e da vossa
envergadura civica; e si, no éxerci-
cio do poder, me for dado agir co-
mo homem feito ao modelo de vos-
sas virtudes e de vossas aspiraçôes,
eu terei concorrido efficãzmente
para a vossa felicidade collectiva
o para major gloria da terra mi-
neira.

Vós construistes em Juiz de Fó-
ra uma grande obra de cultura
moral e civica, e de progresso ma-
terial.

As virtucl.es basicas da ordem so-
cial - o culto da honradez, o de-
votamento a familia, o amor ao
proximo, 0 respeito as leis; os at-
tributos primaciaes para a accão
civica - a exacta cornprehensão
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do direjto de voto e o seii exercjcjc
livre e incorruptivel, 0 invariave]
e intransigente acatamento as an-
ctorjdades constjtujdas associando-
so a critica leal e indopèndente; as
qualidades fundamentaes para a
conquista do progresso material—
o espirito de iniciatjva e associa-
ção, a audacia de pianos e a perse-
verança nas realizacöes, a cora-
gem e a constancja no tràbalho;
- todos esses notavejs dotes vós
tendes seguidamente cultivado, e
delles, corno de sua proveitosa ef-
ficiencia, tendes sido, e sempre o
sereis, admiravel exemplo.

Tenha eu o necessarjo dominjo
sobre mirn pronrio para seguir,, na
aTta funéçao de governo, a licçao
que esses dotes encerram, e possa
en concorrer, no vosso thejo e por
toda a vastidão do nosso territo-
rio, Para que o vosso l exemplo mais
aninl•amente fructiTi1qiijs, ter:ei
satisfeito os ideaes cam que sigo
nara a magistratura suprema do
Estado.

publica, e, pelo declinio da propria
auctoridade moral, acabarão por

• sacrificar ate mesmo o prestigio
• do regimen de que sejarn expres-

sno.
Simultanearnente, o povo cuja

moal se enfraquece, ou quo nao
mantém, perante as leis o as an-
ctoridades constituidas, a necessa-
na disciplina, está cavando a pro-
pria ruin, individual e collectiva.

Não se5illudarn quantos se rebel-
lam contra os governos demo-
craticam.ente constituidos; sua
obra é sempre nociva e delia, pela
sua precariedade, elles serão sem-
pre as primeiras victimas. Essa
incontrastavel licçao cia histonia,
mesmo nos tempos actuaes, está
sendo confirmada na vida de mais
urn -povo.

A educacão civica, é a forca que
terá do orrigir, quanto a gcver-
antes e goveinados, as tendencias
Mra o abuso . e, para a indisciplina;
e 0 primeiro passo para o estimulo
o o exito dessa educaçao está na
grantia cia vrdade e cia liberdade
do voto. 'Penso quo o merito e o
interesse maximo dos governos, em
face dos pleitos eieitoraes, devem
estar, não em a victoria dos seus
correligionanios, mas, em assegu-
rar as opposiçöes, quando elms
evitam, o pleno exercicio dos sons
suffragios. A opposicão quando
esclarecida e bern onientaaa, é coT-
laboradora preciosa do governo:
ella constitue obice valioso aos des-
nandos tao. naturaes a contingen -
cia humana,, de que não podem es-
capar os que exercem o poder, ,ao
mesmo tempo que auxiliar pOdero-
so para as resistencias, acaso ne-
cessarias as solicitaçoes, nem sem-
pre razoaveis, do partidanismo.

Todos vós, de Juiz de Fóra, quo
me ouvis, podeis dar .testemunho
de que, não por. palavras, mas pe-
la, de.actos, , sempre me. on-
entei nessa directriz. Chefe politi-
co neste .munieipjo, honrado, in-
interruptamente, corn a firme, soli-
dariedade do governo federal, do
estadual e, do municipal,. nünca me
servi de qualquer delles para corn-
prirnir oü corromper 0 pspirito op-
posicionista; e si, por vezès, 4 fal-

ta- . desse, pocesso, a decisão das
urnas - me foi contraria, tranquilla
ficoU a consciencia de homem e
de dernocrata.

Estou certo do que essa-minha
conducta infiexivel é urn dos mo-
tivos da fragorosa unanimidade
corn quo a populacão deste muni-
cipio, sern attencão a, luctas anti-
gas quo, embora frementes, j4-
mais alirnentaram rancores ou
prevencöes, me rende, nesta ..hora,
alias immerecidamente, tao esplen-
didas homenagens.

Si, a proposito de .processo elei-
toral e na orientacão de mais vi-
varnento interossar o eleitor mi
neiro na escolha dos seus ropre-
sentantes, me é permittida' algu-
ma insinuaçao ao legislador, eu
suggei'iria a experiencia da rnui
preconiz.ada vtação secreta e a
inclusão em as leis eieitoraes do
Estado, do voto cumulativo; e Si,
tambern a esse respeito, meé licito
formular urn pedido aos mineiros
que se empenham em luctas elei-
toraes, osse é ø de que jamais dêm
sua solidaniedade aos actos do
forca on defraude praticados on
tentados contra, a iivre e verdadei-
ra manifestacão das urnas.

Solidarnente a oscola é factor
importante para . a educacão civi -
ca. Nossas leis e regulamentos
contêm 'sobre a materia as mais
acértadas exigencias. Mas, a es-
cola e a logislacao respectiva na-
da valern, si no esforco .para al-,
cangar esso objoctivo' o professor
não puzer, corn a sua alma, as me-
ihores e mais tonazës disposicöes.

Ou so. lembrar a' todo o magiste-
rio mineiro as suas grandes res-
ponsabiliddes, nessa materia, de-
ante do futuro.

Do arnor e enthusiasmo corn que
despertarem e desénvolverern no
animo da creança as nocöes e o
dever . do civisrno deponderá ama-
nba, emparto, o destino da Pa-
tnia.

Devo, pois concitar a todos
quantos exercem a nobilitante miS
são de educadores, assim como a
todos os chofes de familia que me
ouvem ou lerom estas palavras, a
quo, em o desempenho da relevan-

tetarefa quo éa fornmacâo do ca-
ractor , da mocidade, tenham por
escopo prirnarlo o culto e a prati-
ca dos deveres civicos.

Essa terái do sen a senda que
,nos -conduzirá a . meihor compre-
honsão eá mais consciente e zelo-

observancia da verdadeira do-
mocracia. Nessa -fórrna do govor-
no, dentro dos moldes presiden-
'ciaes, born assegurada a soberania
a apuracão das responsabilidades
dos que govornarn, está parece-
me, a nosa finalidado politica,
'corno a do rnuitos outros povos, na
pnimoira plana. as velhas nacöes
ouropéas, que, no poder presidon-
ciai, responsavel e temporario, to-
rão dç encontrar a formula conci-
liatoria da auctonidade e da liber-
'dade, capaz de as libertar da di-.
ctadura perrnanonte -e irresponsa-
vol, situacão politica na qual aT-
gumas ia estão notoriamento sub-
morsas.

E' a luz do quo se observa nes-
sas nacöes que me convenco sen
-dos mais imperiosos. e improscni-
ptiUeis deveres impostos aos bra-
siièiros, em salvaguarda dos seus
proprios intoresses, a defesa apai-
'xonada do regimen politico insti-
tuido em 1889 e dos pnineipios
fundamentaes da Constituicão vi-
gente, fóra dos quaes so podorá
existir uma auctonidad& instavel
e uma libordade precaria, quando
não apenas apparente.

Mas, ou me propuz tambem sa-
lientar as causas do vosso compro-
vado successo material, nesta- flo-
rescente cidade e no prospero' mu-
nicipio de que ella é a formosa me-
tropole, afim de assignalar que
nollas meditando os homens do go-
verno encontrarão fonte notaviel
do inspiracão, e • as energias mdi-
viduaes depararão oxcellentos ii-
ècöes para rurno certo o tniurn-
phante.

Nas audacias e no vigor do vos-
sas iniciatiVas ë na tenacidade em
as realizarestd a causa pninmania.

o espirito emprehendedor que
desdo geraçôes extinctas foi 0 Ca-
ractëristico dos filhos desta cida-

Realmente, senhores: examina
rna enumeracâo co que acabo de

classificar as vossas'vjrtudes e ye-
reis que nellas se enfeixarn os do-
veres dos governantes e, dos gever-
nâdos e o rumo que, na esphera
material, dove observar a acção de
uns e de o'ãtros.

Dentre os deveres, discorrerel,
neste : instante, sobre o do respel-
to intransigente aos principios 6
moral e sôbre o da firme discipli-
na aos nreceitos da Tel, ao mesrnb
tempo dando relevo aos factorës
oue. havendocau gao o vosso gran-
do successo no terreno material,
•seimpôe,por isso mesmo, áatten-
áo dos homens de Estado.
Aqiielies que são conyocados pa-

ra amissão de governo cumpre se-
rem os primeiros na observancj
do referido dover, sob pena de in-
centivarem a dissoluçao de costil-
mes e a indisciplina social.

• Scm que Se inspirem, para todas
as deTiberaç6es, em os dictames cia
escrupulosa honradez e da impre-
scriptivel justiça, os governos se
vero desamparados da cónfiança
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de e do rnunicipio; a segurança da
deiiberacão; a decisão em execu-
tar; a consciencia do proprio va-
lor e a de que so corn elle se deve
contar para a victoria na vida, eis,
senhores, os e'lernentos maximos
que proporcionaram a este muni-
cipio a invejavel prosperidade que
o felicita, e construirarn, nestas
margens do Parahybuna, a cuita,
linda e rica cidade que é a nossa
encantadora Juiz de Fóra.

Nesse espirito de emprehendi-
mento foram fructos preciosos o
povoamento, a viação, o ensino
agricola e pecuario, o preparo te-
chnico para a industria fabril, o
aproveitamento da huiha branca.

Corn o seu olhar de aguia Ma-
riano Procopio, nos aibores da ci-
dade, lancou e evcutou o grande
piano da coionizncão, da estrala
de rodagem, e do ensino technico.
Attrahiu immigrantes selecciona-
dos, fundou a colonia agricola e a
de operarios fabris; construiu a
importante arteria de communica-
cão quo foi e é a llnião Industra;
fundou a Escola de Agricultura e
o Posto Zootechnico; creou a in-
dustria para a transformacão en
tecidos de urna das nossas mate-
rias primas: o algodão.

As cobonias foram germen pre-
ponderante do povoamento e reve-
laram, em pouco tempo, a Juiz do
Fóra, a capacidade civiiizadora do
teutonico, muitos de cujos expoen-
tes já hoje brasileiros em duas
geracöes, tern sido e são figuras
notaveis em nosso meo.

A TJnião e Industria assegurou
e facilitou os transportes; a Esco-
la de Agricultura e Zootechnica,
em ma hora extincta, lancou a so-
mente de cuitura agricoia racio-
nal, diffundiu o arado, ensinou a
seleccaO para o aperfeicoamento
dos rebanhos. A fabrica de tei-
dos de algodão aproveitou os ape-
rarios technicos das coionias, pro-
parou novos, e, em certo sentido,
foi a fonte de onde- proveio a mo-
vimento fabril que fez de Juiz de
Fóra a major centro industrial do
Estado.

0 espirito audaz e progressista
de Bernardo iViascarenhas coroou

a obra corn a utilização, por meio
da electricidade, creio que a pri-
meira vez no Brasil, da huiha
branca.

Em funccão dessas conquistas,
a commercio so desenvolveu, a tra-
baiho se organizou e progrediu, as
associaçöes de credito real e com-
mercial appareceram e se incre-
mentaram, Operou-se em quasi to-
das as direccöes, a expansão eco-
nomica.

Eis ahi, senhores, em rapido es-
boco a excelleute liccão de cousas
que a evolucão desta cidade e des-
to municipio expöe aos individuos
e a apreciacão dos homens de Es-
tado. A experiencia de semeihan-
te laboratorio lanca e consagra urn
programma; no povoamento, nos
transportes, no preparo technico
do agricultor e do industrial, no
aproveitamento das nossas quedas
d'agua, no estirnubo ao comrnercio,
no incitamento e amparo as asso-
ciac6es de credito, estão pontos
cardeaes para onde, orientando e
vaiorizando as iniciativas indivi-
duaes, deve convergir, em nossa
terra, a accão dos governos

Não penseis, meus caros conter-
raneos de Juiz• de Fóra, que vós,
quanto ao esforco das geraçöes
quo nesta região tern vivido e
quanto ao progresso l conseguido,
sois caso isolado na grande corn-
munhão mineira. Longe disso, o
que se tern observado, e se ye, so-
bretudo actualmente, por tantas
outras zonas do nosso Estado, é
a explosão continua das energias
do mineiro, a seu labor obscuro,
mas esforcado, a sua ansia de pro-
gredir, esses grandes attributos
raciaes, que nos vieram dos ban-
deirantes, quando, desbravando os
invios sei'töes, escreveram, pebos
seus actos e soffrimentos heroicos,
as estupendas epopéas que illumi-
nam e glorificant as paginas da
nossa historia. Ao influxo dos in-
venciveis dotes que nos herdararn
oa ancestraes e que. de geracao em
geracão, se aprimoram, vamos yen-
cendo, nós os mineiros, por quasi
todos os recantos do nosso territo-

rio, a natureza, por vezes hostib,
amos enfrentando corajosamente

as vicissitudes e delbas triumphan-
do, vamos realizando uma gran-
diosa obra de aperfeicoamento mo-
ral e de progresso material.

Associados nos mesmos ideaes,
animados da mesma fé, governo a
povo, conscios dos seas deveres e
da sua missão, proseguem, firmes
e confiantes, a trajectoria que DOS

levará a luminoso porvir.

Tambem é partibha de todos os
mineiros o sentimento civico que
assignalei como ama das mais no-
bres floracöes da alma de Juiz
dc Fóra. Ainda a esse respeito
sornos dignos das insignes tradi-
coos dos nossos maiores, desses
que, fortes para a defesa da biber-
dade opprimida peba realeza, e
quo são vivos ainda hoje na im-
mortabidade de Felippe dos San-
tos e Tiradentes, fortes se mostra
ram tambem, quando, ao lado de
Flariano, de Prudente, do Rodri-
gues Alves e Epitacio Pessoa, agi-
rain pela auctoridade contra os
excessos libertarios, peba lei contra
O arbitrio, pela ordem contra a
anarchia.

Não foi sinão pelo impulso des-
sas tradiçOes civicas que as minei-
ros, a serviço da accão heroica e
gloriosa do Presidente da Republi-
ca, nosso egregio conterraneo Ar-
thur Bernardes, se inscreveram,
corn a sangue de seus soldados, en-
tre os que, corn desassombro e sern
vacilacOes, se bateram em opposi-
ção as revoltas e ao lado da au-
etoridade legal, em opposicão a
anarchia e fieis as instituiçOes re-
pubbicanas.

corn urn appello a essas ener-
gias civicas dos mineiros que you
rematar este discurso.

Mas, antes de o formular, é de
meu dever, sendo esta, coma é,
após minha eleicão a Presidencia
do Estado, a primeira opportunida-
de que se me offerece para falar,
é de meu dever, dizia, affirmar ao

povo do Minas, toda a minha gra-
tidão peba honra excelsa que me
conferiu, elevando-me ao supremo
pasta.

Confesso quo a exercicio do pa-
der me assusta, pois, a semelhan-
ça do urn Andrada extincto, eu a
cbassifico como devendo ser quab
montanha sagrada, cheia de ora-
cubs divinos; e men animo so não
se entibia porque, amparado pela
rninha fé catholica, espero da Ban-
dade Divina a grande graca de sO-
meate permittir que eu me inspire,
nas minhas solucOes e nos meus
actos, em as qualidades mestras do
caracter mineiro: em sua justica;
em sua tolerancia; em sua submis-
são a moral e a lob; em seu espiri-
to de sacrificio; em seu desprendi-
mento aos interesses subalternos;
em seu devotamento ao trababho.

0 appello ao civismo dos meus
conterraneos é a do que eiles ja-
mais vacibbem, nem fraqueem no
apoio que derem a minha auctori-
dade e no auxilio do que preciso
para a ham desempenho dos encar-
gas que sabre mim vão pesar. -

-Nossos compromissos nao Se COfl-

finam apenas as fronteiras do nos-
so tèrritorio; nós, Os ternos, Os
maiores e mais serios, corn a Pa-
tria Brasileira.

0 governo da Republica, que urn
nasso conterraneo acaba de elevar
e fortalecer, vae passar as mãos de
urn grande brasileiro, patriota ex-
celso, de nobres e altos designios
a cuja auctoridade e propositos
precisamos, a hem da Republica,
cam abnegação e firmeza, hypothe-
car todo a nosso apaio. Para esse
firn devemas, as filhos do Minas
Geraes, nos transfundir num so
carpo e numa sO alma.

Mineiros! Fieis aos mesmos
ideaes, fortalecidos pela mesma fé,
ao impubso unisono de nossas ener-
gias patrioticas, caminhemos, tran-
quillos e confiantes, quo certa sera
a realizacão dos nassos destinos,
tendo par divisa inscripta, em as
nossas coracOes, a lemma sagrado:
Tudo par Minas Geraes, tudo pelo
Brasil. ."
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"Precisarei dizer que as esplen-
didas hornenagens de Barbacena
me despertam os mais vivos senti-
mentos de gratidão e orguiho?

Minha situação e a do filho que,
após dernorada ausencia,. volta 'a.
casapaterna, e, entre as explo-.
söes de jubilo e ufania, por parte.
dos irrnãos queridos, é honrado pe-
los feitos z que praticou e encoraia-
do, corn preces votivas de entes
tao caros, para nova, e difficil jor-.
nada que vae emprehen4er.

So quern nunca .experimentou as
deliciosas, emocöes de situação
identica, poderd desconhcer o
quanto estou . enternecido confor-
tado e grato.

Nestas poucas horas do vosso
convivio, o passado tern surgido,
por vezes, deante de mim, e, corn
elle, as ridentes, recordacöes da
minha infancia e da minha mod-
dade.

Eu estou preso, a Barbacena,
por esse. passado, no decurso do
qual,.por mais de dois seculos, aqui
viverarn Os rneus ancestraes ma-
ternos, a comecar. por urn martyr,
José Ayres Gomes, conjurado ao
Tiradentes, banido para a Africa,
onde morreu

'
em expiacäo ao cri-

me de haver sonhado corn as liber-
dades patrias.

Sob a irnpressão dessa tragedia,
cujas. peripecias a narracão ma-
terna gravou para sernpre na me-
mona dos filhos, o rneu caracter.

se . formou no culto da democracia
e ainda na- jüventude, aos- rneus
lezenove annos, eu festejei,' corn. a

'palavra, aos 16 de novembro de
1889, em frente do edificio da' nos-
sa Camara Municipal, a aurora
republicana.

Vinculado, assini, ao serviço da
Republica, eu sou, dos que jarnais
vacillaram na robustá conviccäo de
que as. instituiöes dernocraticas
tern ,.feito .e hão de fazer a felicida-
de. do Brasil.

Aos ,homens .de animo isernpto,
Os sete 1ustrQs repubJicanos decor-
ridos .terão de afi.gurar-se uma
phase de notavel avanco progres-
sista sob todos-os aspectos.

Para nós mineiros a. Republica
nos prop orCiOflOu.'as , garantiaafe-
derativas,. a.cuja. sombra, favore-
cidas por born. goverrio,.temos real-
lirado .uma. grande obra)de clviii-
ação. 	 -

NenhUm problema, senhores, tern
escapado ao nosso zelo,' e,para
todos elles, vamos- em caminho de
so1uçes felizes.

0 primeirO dessesi.prOblernas, a
lucta contra. .0 analphabetis.mQ, já
mais deixou de dispertar 1 o. ,maior
carinho..Neste instante,.a esco-
las, multiplicadas . pea,vestidãO .de
nosso territonip,- procur.arn . appli-
car, methodos que I aqexperiencia.

das nacöes modelares, ate este mo-
mento, tern recommendado como os
mais efficientes para valorizar o
individuo.

0 segundo delles, a expansão
econornica, vae tendo a solucAo
constante no esforco pelo povoa-
mento, nas linhas ferroviarias, no
aperfeicoamento da agricultura, e
da pecuaria, na produccao ascen-
dénte, no desenvolvimento da in-
dustria fabril, no volume, consecu-
tivamente maior, das transaccöe
commerciaes, no progresso das in-
stituicöes bancarias, no aproveita-
niento crescente das nossas mate-
rias prima.

Mas, senhores, si temos justos
motivos para nos orgulhar das
grandes conquistas realizadas, cer-
to é que, nellas meditando, de
prompto nos convencemos que mui-
to nos cumpre ainda effectuar em
prosecução dos nossos ideaes.

Estou crente de quo ci no pre-
paro e adopcão dos processos de
ensino nos inspirarmos menos nos
Iivros attinerites a outros povos,
0 mais nas condiçoes peculiares aos
nossos meios u-banos e a vida in-
dividual e social da nossa gente do
interior, hem mais alcancarernos
na effectivação do proposito de dis-
seminar, em termos satisfactonios
e corn proveito certo, exterisa e in-
tensamente a instruccão.

Que esperar da applicacão de
methodos complexes cern professo-
res bern especializados nas exigen-
cias da pedagogia moderna?

Não peçamos a capacidade do
nosso professorado mais do que
elle nos pode dar, desde que o Es-
tado, ate agora, ndo tern podido,
sinão insufficientemente, propor-
cionar-ihe, em escolas normaes e
institutos de aperfeiçoamento, as
luctas necessanias ao desempenho
integral das funcçOes docentes.

Nosso ideal educativo née pode
ser, sob muitos aspectos, o mesmo
de outros povos; e a esse respeito,
como a quasi todos, dumpre-nos
nunca perden de vistao sablo con-
seiho de Gladstone, segundo o
qual Os POVOS precisam, näo de leis
optimas, porérn, apropniadas.

A.

Mae, qualquen que seja 0 aper-.
feicoamento que so consiga na dis-
seminacao do ensino pnimario, o
esforco sea incompleto si não se
adoptar como objectivo primordial,
na escola, a formaçao do caracter
da mocidade; nao apenas no to-
cante a inteireza moral, para 0
que é justo reconhecer a aptidão
do nosso magisterio pnirnanio, mas,
tambern em o firme proposito de,
tanto quanto possivel, dotar o in-
dividuo das qualidades activas Ca-
pazes de o transformanem em vigo-
rosa unidade economica.

For toda a pante a integnidade
de caracter, corn o firn predipuo de
accão da escola, está sendo redo-
nhecida e proclamada. A esse fa-
cto, citou, não ha muito, o actual
presidente dos Estados Unidos da
America do Norte urn julgado da
Suprema Côrte de Justiça do Mas-
sachussets, em o qual, entre outros
pnincipios de grande irnportancja
se enunciou o de que "o poder in-
tellectual so, e a fonrnacào scion-.
tifica sem a integridade do cara-
cter, podem sen nlais prejudiciaes
que a ignonancia. A intelligencia
supeniormente instruida alliada ao..
despreso das virtudes fundamen -
taos é uma ameaça."

Para que o escolar de hoje actue
amanhã como forca economica,
torna-se mister se ihe facilite ,o
accesso ao ensino technico, object i-
vando, pnirneiramente, a agnicultu -
na e a pecuaria, nossas industnias
fundamentaes, e, em seguida, a
manufactuna e o commencjo.

Os cunsos technicos, portanto, ci
possivel annexes aos grupos esco-
laies, apresentarn-se como indis-
pensaveis a realizacão dos fins que
se impOem aos pianos de educacacj
modeiados pelas exigencias da vi-
da contemporanea.

Preciso salientar a verdade sa-
bida de quo a religiao constitue
factor maximo par a formacao e
0 aperfeiçoamento do caracter in-.
individual?

0 Estado leigo affecta aos paes
de familia esse importante aspecto
da educaçao infantil; nias en en-
tendo que Ihe é vedado ir ate o ex-
trerno do prohibir o ensino neligiO_:
so -naa escolas, desde Sp4e 'em tal
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serttidö se• verifique o. pronuncia- I terra está excedente e• reclarna 0

meMo . expresso e inilludivel dos trabaiho que a converta em agen-
que, paes - ou tutores, direetamen- te da produccão de riqueza.
te- respondem- pelo.destino da cre- 	 Eis como prornover e I acilitar.
anca 	 em o nosso Estado a imrnigração

Urn poo em cujo mejo falte ou e a colonizacão dos filhos das iia-
desfalleca- o espirito reliioso está cöes de populacao excessiva, em-
fadado -a viver sem ideaes, e, por- prehendirnento que apparece como
tanth, a existirsern,os unicos mo- urn beneficio- Para o nosso presen--
veis que, em verdade, justificam e te e Para o nosso futuro- e como
nobilitam a vida. 	 urn servico relevante a paizes em

crise.
- 	 _1	 -'...'

Para a realização desses ideaes,
a expansão economica é urn dos
rneios, errando, todavia, em detri .

-mento da elevacão moral dos ho-
mens, quantos queiram collocar a
aocumulacão de riqueza como sen-
do a, principal finalidade da vida.

Instrumento que é, porérn, in-
dispensavel a realizacão dos ideaes
do iñdividuo edas naçöes, o poder
econornico constitue assumpto da
major. relevancia Para a cogitacao
e .esforco do individuo e dos esta-
distas..

Eu cataloguei corno devendo ser
osegundo sobre o qual, neste dis-
curso, me permittiria dizer algu-
mas palavras.

Minha opinião d a de que, ao
consideral-o em aigpns de seus
aspectos, temos de olhar attenta-
niente para as necessidades das
outras nacöes, de cujo convivio e
destino não nos podemos despre-
occupar,; porque, nor tempos que
correm, o isolarnento não é facul-
tado, nern mesmo possivel, aos Va-
rios povos que vivern sobre a su-
perficie do planeta.

Muitos são os paizes que, na
hora actual, padecern da plethora
dehabitantes e que Para esse mal
de superpopulacão reclarnam re-
medio. A' semelhanca do que aeon-
tece em todos os Estados do Bra-
sil, Minas está no dever de ir em
auxilio dos. homens, que, em on-
tras nacöes, pela carencia da ter-
ra ou do trabalho, precisam pro-
curar, ahures, os meios -de subris-
tencja a que tern direito.

Por felicidade nossa, opposto ao
Mal. de que são victimas esses po-
vos, é.aquelle de quenos devernos
ueiar: pqra nossa opulaão, a

meu testemunho, e esse é o de que,
em muitos dos paizes da Europa,
poderemos ir buscar, Ide prompto,
magnificos elementos de trabaiho,
homens que, acceitando o nosso
acoihimento hospitaleiro, se multi-
plicarão aqui em prole brasileira
e, portanto, moral e materialmente,
em factores notaveis do engrandeci-
mento do Brasil.

Esse mesmo raeiocinio, senhores,
se applica, a questao das materias
primas. Tambem a esse proposito
não podemos nor insular do resto
do mundo; inevitavelmente, hoje
ou amanhã, pela forca das circum-
stancias, teremos de ceder aquellas
que forem sobresalentes as neces-
sidades das nossas industrias, e
permittindo sua exportaco, não
nos prejudicaremos e segurarnente
teremos concorrido para o bern da
humanidade.

E' claro que tudo deperfderá da
fórma que se adopte Para a con-
ciliacão do nosso interesse corn o
das naçöes que dessas materias
primas precisam.

No caso do minerio de ferro, as-
sumpto que me foi possivel dire-
ctamente examinar, creio que 110s-
s0 interesse estará em permittir a
exportacão de quantidade desse mi-
nerio urn pouco major do que
aquella que os industriaes extran-
geiros nella interessados se obri-
guem a transformar em usinas
que, corn o capital delles, instal-
1cm em territorio do Estado.

Mas, rem que consigamos esta-
belecer, ao lado dos nossos grander
depositor de ferro, usinas que ama-
nhã se assemeihern corn as farno-
sas cidades industriaes que são o-
orgulho do Luxemburgo, do Sarre

o do Ruhr, cumpre-nos defender
intransigente e avaramente a as-
sombrosa riqueza constituida das
nossas inexgottaveis jazidas de
ferro.

Na esphera de nosso problema
econornico, senhores, eu não pode-
na dissertar, neste momento, so-
bre todas as indicacöes que, a meu
juizo, se impöern a actividade e a
accão do poder publico.

Seria exorbitar do Plano - que
tracei Para este meu discurso, do
qual desejo fique como remate a
nota sentimental corn que o come-
cei - a dos laços do intenso affe-
cto que me prendem a cidade em
quo nasci.

Barbacena tern a primazia do
meu amor, e so não tern particular-
mente a do rneu interesse porque,
espirito emancipado do preconcei-
to regionalista, sinto-me preso a
todas as zonas do nosso vasto Es-
tado pelos mesmos deveres, sem
outras preferencias que não sejam
a do proveito geral, tendo eu, por
estimulo rnaximo, no esforço que
you desenvolvendo na vida publi-
ca, o engrandecirnento e a gloria
do nosso querido Brasil, porque
cue é que é a nosso Patria.

Conheço, meus caros conterra-
neos de Barbacena a força do
vosso civisrno, o vosso devotamen-
to a terra rnineira, o vosso ardor
patriotico, Para considerar que eu
rnais me valorize no vosso alto e
nobre conceito, dizendo-vos quo or
meus compromissos, pairando aci-
ma de preferencias regionaes e lo-
caes, estão travados, acima de tu-
do, corn o nosso Estado natal e corn
a nossa Patria commum.

Lêde o livro do nossas tradiçoes
e nelle encontrareis a collaboraçao
dos nossos rnaiores nos grander
movimentos nacionaes, desde a co-
Ionia ate a actualidade republi-
cana.
- Do seio barbacenense sahiu pa-
ra a Conjuraçäo Mineira rnaior
numero de martyres; e cm signal
de solidariedade dii geração nossa

contemporanea corn Os patriota

daquella notavel phase historica, ó
escudo das armas do riosso mum-
cipio está ifluminado pelo braco
de Tiradentes, roliquia que o es-
quartejamento do heroe destinou
a nosso guarda de barbacenenses.

No Imperio, Barbacena jamais
deixou de ser urn nucleo de incita-
mento e defesa da democracia. E
foi por vezes, ao influxo das ex-
pansöes civicas das geraçöes que
aqui so succederam, que muitos dos
pro-homens do passado, dentre os
quaes citarei a magnifica figura
de Theophilo Ottoni, executaram
uma grandiosa missão de aposto-
los das libordades publicas, pela
implantacão do regimen que a so-
berania popular entrega o mando
supremo.

Na Republica, .o vosso sentimen-
to civico jamais se confiou no es-
treito ambito da vossa cidade ou
do vosso municipio.

Vossa alma republicana vibrou
sempre ao impulso das grander
causas nacionaes e ao vosso pro-
prio interesse sobrepuzestes conti-
nuamente os mais relevantes da
communhão mineira. Bias Fortes
foi, durante essa phase, o expoente
primacial da vossa formação poli-
tica e no exame retrospectivo de
sun notavel accão no exercjcio dos
altos postos quo tanto nobilitou,
vós vereis quo Os interesses e as
aspiraçöes do Minas Geraes e do
Brasil foram a forca motriz e a
preoccupação absorvnte do sua
grande vida.

Barbacenonses! 0 amor qué vos
consagro plais cresce e avulta, por-
quo eu sei quo, fiel a essas tradi-
cöes, vós herdastes intacto o con-
'servaes ardorosamente, como o pri-
meiro dos vossos sentimentos e o
major dos vossos anhelos, o alto Fe-
nome do Minas Geraes e a gloria
do Brasil; e é sob a invocação des-
se alto pensamento que eu vos di-
rijo sauacão carinhosa e enthu-
siastica, levantando a minha taça
em homenagem as vossas virtudes
civicas e conio expressão do voto
ciilorso quo faco pela vossa mm-
ternupta grandeza moral e pelo
vosso constante progresscj."
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N.° 169— Sobre urn requerimento de d. Marianna Candida de

Campos, pags. 516 e...................................
N.° 170— Sobre a peca protocollada sob numero, 75 pags.

516 e...................................................
N.° 184— Sobre a Indicaces n. 40..........................
N.° 186— Sot:re urn requerimento de d. Pergentina Gomes

daiocha, pags. 629 e.................................
N.° 196— Sobre urn reque rimento de Caetano José Totaro,

pags. 740e.............................................
N. o 197— Sobre urn requerirnento de Leonidas Antonio Ro-

sa, psgs. 740 e ........................................

Da Commissäo de Orçamento e Contas:
N.° 467— Sobre as represehtaces dos drs. Arthur Albino

de Almeida Cyrino, Diogenes Carlos da Cunha e Manoel
Idelfonso Rodrigues Villares, pagS. 495 e..............

N.° 171— Sobre urn requerimento do sr. Antonio Clementino
Pereira, pags. 516....................................

N.° 172— Sobre urn pedido da Camara Municipal de Monte
Carmello, pags. 521 e..................................

N.° 173-.- Sobre urn pedido dos fabricantes de biscoutos de
polvilho, trigo, etc., da Capital... ......................

N.° 174— Sobre diversas peças protocolladas, pags. .535.....

PACINAS
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N.° 176— Sobre os requerimentos de d. Adelina Caetana de

Mello e do bacharel José Nicodernos de Araujo, pags.
540 	 e..................................................

N.° 177— Sobre urn requerimento do bacharel Enrico da
Trindade, pags. 563 e ......................... .........

N.° 178— Sobre urn requerirnento da Escola Agricola de La-
vras, pags. 563 e.......................................

N.° 179— Sobre urn requerirnento do sr. Luiz Carlos Pe-
res,pags. 563 e....

N.° 180— Sobre a peça protocollada sob numero 582, pags.
568e..................................................

N.° 185— Sobre os requerirnentos dos drs. Alaricos Barroso,
Rocloipho Rolemberg e Mario Brasil, pags. 621 e........

N.° 188— Sobre pecas protocolladas,pags. 640 e..........
N.° 190— Sobrepecas protocolladas, pags. 693 e...........
N.° 191— Sobre pecas protocolladas, pags. 693 e...........
N.° 192— Sobre urna representaço da Camara Municipal de

Tiradentes,pags. 701 e.................................
N. 0 193— Sobre peças protocolladas, pags. 701 e............
N.° 195— Sobre diversas peças protocolladas, pags. .740 e..
N.° 200— Sobrepecas protocolladas, pags. 834 e............

Da Commissäo de RepresentacOes e PeticOes:
N.° 82— Sobre urn requerirnento de Armando MansoVieira,

pags. 605e.............................................
N.° 183— Sobre a peça protocollada sob nurnero 581........
N.° 187— Sobre urna representaço de inspectores e fiscaes

de vehiculos da Capital, pags 640 e ............... .....
N.° 199— Sobre urn requerirnento de Armando Manso Viei-

ra,pags. 	 834 e........................................
Da Comrnissão de Camaras Municipaes:

N.° 198— Sobre peca protocollada sob nurnero 583, pags.
741 e ....................... ............................

N.° 201— Sobre pecas protocolladas,pags. 863e............
Da Commissão de Obras Publicas e Viacäo:

N.° 175— Sobre a indicaçâo n. 7, pags. 540 e..............
N.° 181— Sobre a indicaçao n. 8,pags. 570.................

Da Commissão de Lnstrucçäo Publica:
N.° 194— Sobre indicacAo n. 9, pags. 702 748 e ........ ....

Da Cornmisso de Saüde Publica:
N. 189— Sobre urn requerirnento de José Borges de Magalhaes

Fiiho, pags. 689 e......................................
Da Comm issão Mixta, encarregada de proceder a

apuracäo das eleicOès realizadas para Presi-
dente e Vice-Presidente do Estado:

N. 2—Reconhecendo Presidente do Estado o dr. Antonio
Carlos Ribeiro de Andrada e Vice-Presidente o dr. Aifre-
doSá, pags. 301e......................................

Ix

PAGINAS
Projecto da Camara de 1926

N. 83— (Fixa os vencimentos do juiz de menores; incorpora
aos vencirnentos dos funccionarjos do Estado a bonifica.
co a que se refere a lei n. 876 e contern outras dispo-sic6es).

ApresentaçAo................................................
•a diScussAo..............................................2. discusso, pags. 300 e ....................... ..........

3•a discussAo, pags. 330 e ............................. ....
Redacço final, pags. 342 e................................
N. 84 - (Dispe sobre os vencimentos do presidente da €Pre-

videncia dos Servidores do Estado; approva o Codigo do
Processo Penal e contem outras inedidas).

Apresentaço................................... .............I .* discusso ................................... ............2•1 discusso, pags. 300 e ..... ................ ............3. discusso, pags. 332 e .................. ... ............Redacco final, pags. 343 e ............................ ....
N. 85—(Modjfjca o art. 240 da lei n. 812, de 23 de seternbro

de 1925. e contem outras providencias).
..Apresentaço .................. . ........ ..................

. djscusso............................................
2.a discussito, pags. 300e...................................
3& discussflo, pags. 333 e ..... .............................
Redacçflo final, pags. 475 e ....... ..........................
N. 86 - (Fixa o subsidjo do Presidente e do Vice-Presjdente

do Estado, dos membros do Congresso e contem outrasprovidencias).
..Apresentaco............................................1 .8 discussao..............................................2." discusso, pags. 490 e ........................ . ...........3." discusso, pags. 509 e..................................

Redacçes finaes, pags. 525 e...............................
Ernendas do Senado, pags. 543 e............................
Redacçao final, pags. 548 e..................................
N. 87—( Estabelece as divisas entre os rnunicipios da Villa doAreado e Alfenas'.

.....Apresentaço..........................................
1." discusso......................................2.a discussflo, pags. 687 	 .......e............................
3a discusso......................................... 
Redacço final, pags. 801 a.................................
N. 88 - (Approva as contas do exercicio de 1925 e contem ou.tras disposlces).
Apresentaço................................................1." discusso ....................................................
2_a discusso, pags. 43 e.................................3_a discussAo,pags. 511 e...... ..............................
Redacço final, pags. 533 e ..................................
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PAGINAS

N. 89—(Declara revigorado o art. 1. 0 'da-.le.i 643, de 1914, na-
parte que manda desdobrar em duas a Secretaria do In-
terior e contem outras meclidas).

ApresentacAo...............................................
L a discusso. ....... ......................................
2.a discussáo, pags. 516 e..................................
3a discusso, pags. 527 e..................................
RedaccAo final..............................................
Emendas do Senado, pags. 513 e............................
Redaccofinal.............................................

N. 90—(Fixa a Forca Publica para o exercicio de 1927).

Apreentaco................................................
1 3 discuss5o...............................................
2. a discussSo, pags. 521 e ....................... .........
3 1 discusso, pags. 54 e ..................................
Redacço final, pags. 561 •e ................................
Ernendas do Senado, pags. 792 e .............. .............
Redaccso final. pags. 801 e .................................

N. 91 - (Prohibe a remoço de gado atacado de molestias in-
fecciosas).

Apresentaco................................... ...........
IL  -discusso ...............................................
2. 8 discussäo, pags. 563 e ....................................
3a. discussào, pags. 590 e..................................
RedaccAofinal.............................................

N. 92— (Autoriza a conces.soi gratuita c.le terrenos, para cons-
truccAo de casas de residericia, aos officiaes do 2. 0 Bata-
Mao da Força Pubiica, corn séde em Juiz deFóra).

ApresentacAo..................................	 503
1a discussAo ................. ..................... ........524
2! discusso, pags. 676 e ...................................	 693

N. 93— (Orca -a receitae fixa a- despesa do Estado para'b
exercicio de 1927).

Apresentaco................................... .............511
1a discusso ...................................... ........541
2. s discussao, pags. 621, 641, 690 e- . ........................ .703
3. 8, discussAo, págs. 731 e.....................................749
Redacço final, pags. 760 e.................................769
Emcndas do Senado.........................................- 843
Redacço final, pap. 850 e.................................863

N. 94 —(Autoriza a construcço de uma estrada de autonio-
veis de Rio Branco a Vicosa).

Apresentaco................................. ..............511
l. a discuss2o ...............................................613
2 .a. discussao pags: 629 e..................................677
3.'- discussão, pags. 688 e.................................722
Redacco final, pags 741 e ........... .......................
Emenda do Senado, pags. 833 e.............................840
RedaccAo fipal, pags. 42 e ...............................843

xl

PAGINAS

N. 05 —(E1evaoprazo Para a restituico do impo3tocobrado
sobre o gado que tiver sahido do Estado para ser en-
gordado em outro, uma vez provado o retorno)

	

Apresentaco.................. ............................ 	 519
1." discuss5o .......................... .................... 696
221 discusso pags. 740 ....................................779
3. 11 discusso,pags. 793.....................................821
Redaccao final, pags. 831 .................................832

N. 93—(Equipara os vencimentos do director do Archivo
Publico aos dos directores das Secretarias de Estado e
contém outras medidis)

—Constituido pelos arts. 7 a 16, desfacadosdo projecto n. 86
Redaccso final, pags. 52o e.................................
N.°- 97--- Manda que seja doado a Assoaciaço de S. Vi-

cente de Paulo, de Monte Alegre, o edificio- velho da
cadeia publica)

ApresentaçAo.............. .............................
1a discussao ................................. .............
2 . 11 discusso ..............................................
3a discussAo pags. 571 e ................. .............. .
Redaccaofinal ..........................................
Emenda do Senadopags 	 749 e............................
Redacco final pags. 773 e- ...............................

N. 98 - (Muda a denominacâo do districto de Onca, mp-
nicipio de Pequy)

Apresentaçao..............................................
1 1 discuss2o ........... ............... ....... .. ....... ......
2. a discussão, pags. 676 e ......... ........... .............
3." discusso pags. 773 e ................................
RedaccAofinal...............................................
N. 99— (Autoriza a abertura de credito Para o pagameuto de

addicionaes de accordo corn- a lei 425, de 190c) 	 -
Apresentacao.. 	 ............ .................... ........

." discussäo. 	 .............. 	 ..... 	 ...................... 	 .
2." discussgo, pags. 571 e ..............................
3." discussao, pags. 604 e
Redaccofinal, pags. 613 e ... ...... ......... ...........

N.° 100— (Institue a dotacAo annual de dez contos de réis
a Academia Mineira de Letras)

Apresentaço ...............................................
1, 1 discussäo ............................................
2." discuss2o, pags. 590 e .................................
3_a discusso pags. 629 ....................................
Redacçao final pags. 635 e ................................

N. 101— (Autoriza a aberiura de credito para pagamento de
addcionaes, de que trata a lei 425, de 1906)

—Constituido pelo art. 4. 0, destacado do projecto n. 90
RedaCcao final, pags. 562 e.................................
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PAOINAS 	 t'AOINAS
N. 102— (Autoriza o governo a reformar o regulaniento das

rendas do Estado)
—Constituido pelo art. 5•0, destacado do projecto n. 90
Redaccao final, pags. 562..................................
Eniendas do Senado.......................................
Redacco final, pags. 687.................................
N.° 103—(E quipara os vencinientos do preparador dos labo-

ratorios de Physica e Chimica e Historia Natural, da
Escola Normal Modelo, de Bello Horizonte, aos do
funccionario de egual categoria do Externato do Gym-
nasio Mineiro e disp0e sobre a substituiçäo do director
da Receita)

Apresentaço ....... .........................................
1. 1 discussAo.................

 .........
.....................

2	 discusso, pags. 606 e..................................3 11 discusso pags. 620 e.................................
Redaçofinal..............................................
Emendas do Senado, pags. 800 e ...........................
RedacçAo final pags, 831 e ................................
N. 104 - Autoriza o governo a mandar proceder a estudos

para a descoberta de jazidas de petroleo)
Apresentaço ......................................... ......
1 discussäo..............................................
21 discusso, pags. 639 e .................................
3. a discusso, pags. 701...................................
Redaccao final pags. 773 e ................................
N. 105— (Declara nulla a lei 91, votada pela Camara Muni-

cipal de S. Domingos do Prata)
Apresentaco.............................................. 	 606
Ja discusso ....................... ........... ............. 617
2. 11 discussâo, pags. 640 e.......................................694
IB discusso, pags. 701 e....................................723
Redacco final, pags. 742.....................................746
N.° 106—. (Autoriza o proseguimento da construcço de urn

caes nab inargens do Parahybuna, em Juiz de Fôra)
Apresentacao ...............................................609
1a discusso ............... ..............................617
2. a discusso, pags. 676 e..................................6943 11 discusso, pags. 774. ................................... 799
Redaccao final.............................................820
N. 107— (Fixa a ajuda de custo da primeira installaço do

Presidente do Estado e contém outras medidas.
- Constituido pelos arts. 2. 0, 3. 0 e 4. 0 . destacados do pro-

jecto n. 99.
Redacco Final pags. 614 e.................................
N. 108— (Disp6e sobre os vencimentos dos niembros do Po-

der Juiiciario).

- Constifuido pelos arts. 5•0, 6 0, 7. 1, 8.0 e 9. 0 , destacadosdo projecto n. 99.
Redacçao final..............................................
Emendas do Senado, pags. 720 e...........................
RedaccAo final, pags. 758 e ........................ .......
N. 109— (Auctoriza o governo a fazer reverter a actividade Os

gzes de direito avulsos).
- 	 stituido pelos arts. 4.0, 5. 0 6.0 e 7. 0 do projecto n.

100.
Redacço final, pags. 687 e ...............................
Emenda do Senado, pags. 792 e............................
Redacçofinal..............................................
N. 110— (Approva o accordo celebrado entre as Caniaras Mu-

nicipaes de Ibiá e Luz, relitivamente as linhas divisorias
dos respectivos municipios).

Apresentaco ...................... .........................
1. 11 discussAo..............................................2.a 	 •	 pags. 773e..................................
3. 21	 pags. 832 e..................................
Redacco final, pags. 855 e.................................
N. 111— (Approva o accordo celebrado entre as Camaras

Municipaes de Pedro Leopoldo e Contagem, relativamente
aos limites entre os respectivos munici;ios).

Apresentaçao...............................................
1 1 discusso................................................2.Th	 pags. 769 e ......... ...........................3.	 2 	 801e ...................................
Redacço final, pags. 842 e.................................
N. 112— Auctoriza o governo a pagar ao Sr. José de Paula

Aroeira as diarias que este deixou de receber no desem-
penho de varias commissOes).

ApresentaçAo.......................................... ....
1a discusso ............ ...................................

pags. 794 e ................. .................
3a 	 832 e ... ...............................
Redacco final, pags. 842 e .... ............................
N. 113— (Crêa o logar de bibliothecarin do Tribunal da Re-

laçAo e contém outras medidas).
- Constituido pelos arts. 2.0, 3•0, 4.0, 5 • 0, 6.0 e 7. 1, desta

dos do projecto n. 194.
RedacçAo final, pags. 741 e.................................
Emendas do Senado, pags. 845 e ...........................
Redaccao final, pags. 855 e................................
N. 114— (Institue o voto secreto).
Apresentaço ....................................... ......
N. 115— (Deroga o art. 190, da lei n 830, de 1922 e contni

outra disposico).
- Constituido pelos arts. 13 e 15 do prOjecto ti. 14, do Se

nado.
2• 11 discussAo, pags. 771-793 e ............. ............
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N.° 120— (Approva o accordo celebrado entre as Cainaras
Municipaes de Passos e Jacuhy, relativarnente a lirnites en-
tre os respectivos municipios).

Apresentaço ...........................................
N.' 121— (Approva o accordo celebrado entre as Caniaras

municipaes de Rio Paranahyba e Carmo do Paranahy-
ba, relativarnente a unites entre os respectivos fliunici-
pios)

Apresentaço ......... ...................................
N.° 122— (Autoria o governo a auxiliar aCarnara Municipal

de Arassuahy para execuco das obras de defesa da ci-
de contra as inundacOes).

Coristituido pelo art. 3. 1, destacado do projecto n. 106.
Volta a Cornrnisso de Orcarnento afim de que esta emitta pa-

recer para 3a discuss -do .................................
N O 123— (Autoriza o governo a mandar erigir na Praca da Li-

berdade da Capital, a hernia do presidente Arthur Ber-
nardes) 	 -

Apresentaco.............. ..................................

Projectos da Camara

(De annos anteriores)
N.° 82, de 1912— (Consigna auxilio aos cinco primeiros ban-

cos de custeio rural que se fundarem no Estado).
2.0 discussäo... ....................................... ....
N.° 138, de 1944 (Disp0e sobre o credito agricota).
2 . 0 discusso ..... 	 .......... ..............................
N.° 23, de 4915-- (Concede prernios de animaco para o fo.

mento da producço no Estado).
3a discusso...............................................
N.° 93, de 1917 (Institue o fundo agrario).
2. 0 discusso, pags. 640 e .... .............................
N.° 89, de 1921—(Autoriza o governo a entrar em accordo

corn a Camara Municipal de Ouro Preto para effeito de
perdoar a divida da mesrna para corn o Estado).

2. 0 discussilo ...............................................
N.° 97, de 1921— (Abre credito para custeio das despesas corn

as festividades do 1. 0 centenario da Independencia).
2.0	 discusso..............................................
N.° 2, de 1923- (Revoga a lei n. 833, de 15 de setembro de

1922).
2. 0 .	 discusso..............................................
N.° 14, de 1923 - (Muda a denominaço do districto de Mum-

, buca, rnuniclpio de Tres Poutas).
2. 0 discussq. ................................................
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750
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840
842
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3. , discuso, pag. 832 e 	 .
RedaccAo final .
Emenda da Camara, pags. 845 e ....................... .....
N. 116— (Auctoriza o governo a regulanlefltar 0 pagaflleflt9

das subvençOeS a estabelecinlentoS de ensino e de benefi-
cencia e contérn outras medidas).

- Constituido pelos us. II, III, IV e Vdo art. 6.°e dos arts.
1 . 0, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 23, 26 e 27, destaCadOs do
projecto n. 93.

Redacco final, pags. 765 e................................
Emendas do Senado, pags. 845 e .............. .............
Redacco final, pagS. 856 e .................................
N. 146 A - (Disp6e sobre vencirnentos do arnanuense do

Asylo de Alienados e contérn outras providenCiaS).
- Coustituido de entendas do Senado ao projecto n. 116.

Redacco final, pags. 859 e .................................

N. 116 B - (Crêa os logares de delegadoS regi011acs e con-
tern outras medidas).

._-Constiti-iido de ernendas do Senado ao projecto n. 116.
RedaccO final, pags. 860 e ................................
N.° 116 C— (Dispöesobre dicida da Prefeitura e content ou-

tras medidas).
—Constituido de ernendas do Senado ao arojecto n.

116.
RedacçAo final, pags. 861 e ..................................

N.° 117— (Augnienta o iniposto sobre casas de bebidaS alco-
olicas e contem outras providenciaS).

ConstitUidO pelos arts. 6, 7, 8 e 11, destacadoS do projecto r
n. 93.

RedaccAo final, pags. 768 e ......................... .........
Emendas do Senado, pagS. 848 e...........................
Redacco final, pagS. 862 e ................ ................

N.° 118— (Autoriza a construccO de urn rarnal ferreo qtie
partindo da estaçäo de Harnioniä, na Rêde Sul Mineira
vá ao ponto inais conveniente do traçado de PassoS a
Forrniga e cotitern outras disposiceS).

._.Constituido pelos arts. 16, 17, 18 19 e 24, destacadOs do
projecto n. 93).

RedaccO final, pags. 768 e.................................
Etnendas doSenado ........................................ .
RedaccO final, pagS. 862 e ........ .........................
N.° 119— (Autoriza o governo a amparar as industriaS do Es-

tad o, que rnerecarn apoio official).
Constituido pelo art. 25, destacado do projecto n. 93.

Redacco final..........................................
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N.° 15, de 1924— (Auloriza o governo do Estado a abrir cre-
dito para cooperar corn o governo Federal na defesa do
regimen, no restabelecimento da ordem e na integridade
da Patria).

3 . 11 discussao...............................................
N.° 16, de 1924 (Dispe solre a adiarnento das eleiç5es mu-

nicipaes).
2•a discusso ................. .............................
N. 23, de 1924 - (Muda a denominaçäo do districto de Mu-

canibo e Jacaré, municipio de Januaria, e outros).
3 a discusso...............................................
RedaccAo final, pag. 551 e..................................
Emendasdo Senado, pag. 675 e............................
Redacco final, pag. 686 e...................................
N. 33, de 124—(Manda reverter a Forca Publica o sr. Mar-

cilio Antonio de Castilho).
1 a discussâo..............................................
N. 34, de 1924—(Auctoriza o governo a proceder a reviso

provisoria da lotacao dos officios de justica).
l.a discusso ............................................. ...
N. 39, de 1924—(Auctoriza a doaço de terrenos ao governo

da UniAo para a fundacAo de estabelecirnentos agricolas).
3 . a discusso................................................
N. 45, de 1925—(Estabelece as divisas do districto de Lagôa

da Prata, do niunicipio de Santo Antonio do Monte).
1 . 11 discusso...............................................
N. 53, de 1925—(Concede licenca ao cidadäo Mario Netto).
2 a discusso..............................................
N. 55, de 1925—(Dispe sobre divisas dos municipios de -'

Aguas Virtuosas e Santa Catharina).
1 1, discussâo...............................................
N. 70, de 1925—(Fixa os unites do districto de S. José da

Lagoa, rnunicipio de Itabira).
l.a discussAo...............................................
2. a a	 pag. 571 e....................................
3 3 . pag. 605 e....................................
Redacco final, pag. 621 e..................................
Emendado Senado,pag. 792 e.............................
Redaccäo final, pag. 801 e.................................
N. 75, de 1925—(Refomma a Constituiço do Estado).

(2. 0 turno)

La discussAo..............................................
2. a	 3.	 pag.300e.....................................

a	 pag.334e.....................................
Redaccofinal......................................, ......

XV"

PAO1NA

N. 77, de 1925—(Declara que as mUnicipios creados pela lei
n. 843 farAo parte das circumscripc6es eleitoraes a que
pertencerem suas sédes actuaes).

I .a discussAo ....................... ............... ...........

N. 78, de 1925—(Auctoriza o governo a dispor de terrenos
nAo aproveitados para a demarcaço da Capital).

L a discussAo...............................................
N. 79, de 1925—(Auctoriza a abertutura de credito para pa:

gamento de gratificaco addicional a Madoel da Silva

	

Jorge, contra .mestre das officinas de pautaco da Impren- 	 r
sa Official) 	 .1

2. 	 discusso, pag. 480 e .................................... 	 492
3a 	 •	 pag. 510 e ..... ............................... ,b ,' 	 524
Redacco final, pag. 532 e............................................537

N. 81, de 1925—(Auctoriza a concesso de urn auxilio pecu-
niario para a representaco do Estado no 2. 0 Congresso
Odontologico Latino Americano).

2. a discussAo, pag. 481 e....................................•,
N. 82, de 1925—(Muda a denominaçAo do districto de S.

Lourenco, municipio de Brasilia).
1 a discuss5o...............................................

Projectos do Senado

(De 1925) 	 i:

N. 13—Auctoriza o Poder Executivo a entrar em accordo
corn a governo federal para a construcçäo de urn sub-
marina).

	

Recebirnento pela Camara ....................... .......... 	 550
l.a discusso ............................................... .....;94

N. 14—(Dispe sobre a apuracAo das eleiçoes de vereadores
e juizes de paz para a quatriennio de 1927 a 4930).

Recebimentopela Camara..................................
1. a discusso................................................

•	 pag. 740 e.....................................
pag. 769 e ....... ................... .........

N. 16—(Assegurando, por quatro annos, a Santa Casa de
Bello Horizonte, a subvenço annual de cincoenta contos
de réis).

Recebimento pela Camara ................... .............Y.
1 a discusso ................................... ...............

pags. 801 e .................  ..... ...............
pags. 834 e ........... .. ... ... ...... ........
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677
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PROJECTOS DO SENADO

(De annos anferiores)

N 25, de 1917-- (Eleva os vencimentOS dos amanuenses
da Escola d'e Pharmacia de Ouro Preto e do GyninasiO
Mineiro).

2. a discussAo.......................................
N.: 12, de 1922 ._-(Autoriza o paganiento de. v.ncimentOS a

guardas civis que estiveram em servico militar obriga-
torio).

2. a discussO pags.621 ....................................

N. 3, de 1924 	 (Dije sobre reeieiço dospresidentes de
Cainaras MunicipaeS.

I 	 discussO ....... ................................ 	 m.. 
ti
.

Nt 8, de -1924 - (Autoriza o governo a mandar erigir
V E rnonurnentoelfl homenagem ao finado presidente Raul

Soares).
2• a discusSO...,.. .. ..... :. . .:.. .. .::......................
N. 9, de 4924— (Muda a denóminacO deMstriCtOS).

2. a discussAo.......................................... -..
N. 21 A, dë 1924 (Dispe sobre os vencimentOS d6" guar

da-IivrOS chefe.technico da prirneira SecçAo da Directoria

--Vencimnfos da rnagstratura. .............. ..................
- Enviando a Mesa uma representação do directd'do Aèyk

S. Luiz, da Piedade de Caeté... ............. ......—Orçamento do Estado ....... ..................
- Apresentando moção de apoio ao dr. Arthur Bernardes..

Agenor Canedo: 	 -
- Requerendo a norneaçao de urnaommissão que represente

a Camara nas festas de recejço do dr. AntoniO Carlos..
- Homenagem ao deputado Ignacio Murta ............ .....

Construcçao de urn cáes nas margens do rig Parahybunà,
em Juiz de FOra pags. 608.............................

- Declarando seu voto a favor danioção de solidariedade ao
Presidente Antonia Carlos...............................

Alonso Marques:
- Rernoçao de gado atacado de molestias infecciosas. .......
- Enviando a Mesa urn requerirnento do director do Gymna-

sioD. Silverio..........................................
- Ensino profissional obigatorio pags. 607................
- Requerendo a nomeação de urna commissão para represen.

tar a Camara na posse do dr. Mello Vianna aocargo de
Vice-Presidente da Reptiblica...........................

Annibal Assumpço:

598
646
661

-	 :775

I , - 	 -
T!.

f337
: 5s

833
772
I

499

603
782

791

de Contabillaaae). 798
• a 	 discuSSAO............................................

N. 3_Congratulacoes comO povo mineiro e corn o Presi-
dente Arthur BernardeS pela conclusão do rarnal ferreo
de Marianna a Ponte Nova e da linha tronco da E. F.
Central do Brasil, no trecho que vae de BocaytiVa a Mon-
tes Claros, como tambern pela terminacAq do ramal de 554Tres Coraçes a Lavras, ia Rêde Sul Mineira.... ....... .- 

istrO 	 T

£.ResumO dos trabaihos da Camara ............. ... ...... ....864

SESSOES

7
SessOes preparatoriaS pagS. 3 a............................. 
SessAo de insta11acO do Congresso ............... ...... ... 	

8
56

SessOes do Congresso, pags. 290, 301, 328 e...............7
Sssöes 615, 628, 615, 691, 720, 748.799 e 844
SessAo de encerranlentO do Congresso .................. ....877

ORADORPS

._.Justificando seu voto a favor do parecer que reconhece
Presidente do Estado o dr. Antonio Carlos Ribeiro de
An4radaeViCe.Pres111te o dr. Alfredo Sá ...........

Adoipho Vianna:

318

- Approvação de portarias expedidas pela Mesa da Caniara
dos Deputados ..........................  ...................... . 505

Argemiro de Rezende:
—Encarninhando a Mesa urn requerimento do 1. 11 sargento 	 -

Rayniundo Candido da Silva e outros inferiores reforma.
dos da Forca Publjca .....................................

—Congratulacoes corn o sr. Presidente da Republica, corn o
Sr. Presidente do Estado e corn o sr. Ministro da Viaçãb .
pela conclusão do ramal de Marianna a Ponte Nova -e da
linha tronco da E. F. Central, no trecho que vaide Bo!
cayuvaa Montes Claros, corno-tantbeni pela terminacão,,1.
do ramal de TresCoraçes a Lavras, na rêde Sul Mineira, 	 552—Orçaniento do Estado ............................ ................ 	 663—Envi-ando a Mesa urn requerimento do hospital de SAO Se-
bastiäo, de Viçosa..................................:, 	 697--Creaçao de uma capitania de portos em Minas Geraes..... 	 834

Aristides Coimbra:
—Equiparaco dos vencirnentos do preparador dos laborao

rios de Phvsica e Chirnica e Historia Natural, da Escola
Normal Modelo de Bello Horizonte, aos do funccionarjo
de egual categoria do Externato do Gyrnnasio Mineiro -
Substituiçao do director da Receita naa suas ausencjas e
impedirnentos...........................................

—Orçamento do Estado ................ ................. ...-
• 	 Bernardino Vieir

ReqaerimefltO

--------

—Applausos a aqao politica e a administração do dr, Auto . .nioCarlos.......................................'. 	 '636

"N 4
r 647
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502
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722
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612

504

660

694

643

579.
648

531

286

54
645

578
672

503

'—Herma do Presidente Arthur BernardeS 	 .

Celso Machado:
_lncorporacO aos'vencimefltOs dos funecionariOS do Estado

da bouificacAO a que se refere a lei a. 876.............
ApplausoS ao sr. Presidente Arthur Bernardes pela soluço

dada pelo governo federal ao caso do Brasil na Liga das
Nac5es...........................................

—ConcessAO gratuita de terrenos para construccO de casas de
residencia aos officiaes do 2? Batalh4o da Força Publica,
corn séde em Juiz de Fdra.................................

—QuestAo religiosa do Mexico.............................
—Estrada de autornoveis de Rio Branco a Viçosa, pags. 516 e
—Homenagetfl ao deputado Ignacio Murta
—Verba para construccào do palacio da Secretaria da Segu-

rança e AssistenCia Publica.............................

Cicero de Castro Filho:
_ApprovacâO do contracto celebrado entre o Estado e o Ban-

co de Credito Real, creando a carteira agricola.........

Cordovil Pinto Coelho:
—Orcamento do Estado..............................
..-.Mudanca de denominacAo do districto de Aniazonita, mu-

niciplo de Manhuasd ........ .........................

Duque de Mesquita:
—Orcamento do Estado.. .......... ........................

Edelberto Lellis:
I-1onienagem ao deputado Ignacio Murta.................

—Orçamento do Estado.....................................

Elpidio Carinabrava:
Requerendo que a Camara compareca, incorporada, It rece-

pçAo do futuro Chef e do Estado, dr. Antonio Carlos Ri-
• 1 beiro de Andrada......................................

Enéas Camera (presidente):
_AgradecefldO sua reeleico para Presidente da Camara...

Eurico Dutra:
..Homenageni ao deputado Ignacio Murth .... ..............
_OrcanientO do Estado....................................

Euzebio de Britto
..._Hornei1ageni ao deputado Ignacio Murta.....
JOrcamentodOEStad0 ...... ...............................

Flavio dos Santos:
...Vetictn1eñtO S do presidente e fiscal da Sociedade Prevideficta

dos Servidores do Estado................................

Francisco Lessa:
r--Suppresso da quota mensal de expediente paa o 	 rives

do crime........................................ esc.......
—Encaminhando a Mesa uma representaçao do presidente da

Camara Municipal de Jacuhy.............................
Concesso de emolumentos aos collectores pelas certidSes

deinteresses das partes............................. ..
—Homenagem ao depittado lgnacio Murta...................
—Vencinienfos dos juizes de direito..........................
—Orcarnento do Estado ................. ......... .........

Ignacio Barroso:
—Doaço, a Municipalidade de Guanlaaes, do predia perten-

cente ao Estado, onde funccionava o grupo escolar, na
rua do Arejao........................................

—Homenagem ao deputado Ignacio Murta ................
Ignacio Murta:

—Voto de pesar 	 Arthurpelo fallecimento do exdeputado 	 Quei-
roga ....................................

—Telegramma de felicitaçoes ao Sr. Presidente Antonio Carlos
—Agradecendo as homena

.
ens que Ihe foram prestadas pela

Camara ......................................
Orcamento do Estado.....................................-. 

—Auxilio áCamara Municipal de Arassuahy para a execuçao
das obras de defesa da cidade contra as inundaçOes....

Joo Beraldo:
—Requerendo que a Camara compareça, incorporada, as

Mello
ma-

nifestaçes promovidas em honra ao Sr. Pridente Meo
Vianna...................................................

—Destaquede artigos do projecto n. 14, do Senado, para
constituirem proposiçao distincta (contraprotesto a affir-
maç6es do Sr. senador Couto e Silva)...................

João Henrique:
—Encaminhando a Mesa uma represenfaçao da Camara Mu-

nicipal de Monte Carmello.............................
—Enviando a Mesa umi officio do Asylo mantido pela Socie-

dade de S. Vicente de Paulo, de Monte Carmello .......
—Elevaço de prazo para a restituicao do imposto cobrado

sobre o gado sahido do Estado Para ser engordado em
outro, urna vez provado o retorno.....................

—Prolongamento da rêde do Telegrapho Nacional da cidade
de Uberaba a do Fractal...........................

—Orcamento do Estado ................. .........................
—Politica de Uberaba..............................................

José Christiano:
---Jazidas de petroleo ........................ ........—Homenagem ao deputado Ignacio Murta........................
—Construcço do palacio do Congresso em Bello Horizonte.
—Orcaniento do Estado ................ ..................
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543
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789

581
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Leão de Faria:
--Abertura de creditos. Vencimentos cia inagistratura, 592 e..
—Orcarnento do Estado ............. ........................
—lnstituiçAo do voto secreto................................

Mario Mattos:
—Mudanca de denorninaco do districto de Onça, pertencentc

ao municipio de Pequy ............ ....................
—Dotaçao annual de dez contos de rés a Academia Mineira

deLetras...............................................
- Voto de pesar pelo fallecimento do general Lauro Muller..
—Declarando seu voto a favor cia moco de apoio ao Presi-

dente Arthur Bernardes..................................

Martins Prates:
—Creaco do cargo de director da Revista do Ensino ......
—Requerendo a nomeaço de uma Cornniissäo que leve ao

Vice-Presidente do Esiado, senador Olegario Maciel, 0
testemunho da estirna da Camara e da gratidão do povo
mineiro................................................

--Hornenagem ao deputado Ignacio Murta ..................
—Orçamento do Estado......................................
—RestituicAo de impostos, multas, cauçes on qualquer con-

tribuiçAo feita mediante conhecimento...................
—Derogaçao do art. 190 da lei n. 830, de 7 de setembro de

1922...................................................

Mello Franco:
.-l-lomenagem ao deputado Ignacio Murta...................
—Applausos ao governo do Presidente Arthur Bernardes....

Miguel Baptista:
- Orçamento do Estado....................................

.....Voto de pesar pelo fallecimento do professor Estevam de
Oliveira..................................................

Viviano Caldas:
..-Homenagem ao deputado Ignacio Murta..................
—Orçamento do Estado..............................
---Requeren do que seja transcripto nos Annaes o discurso pro-

ferido pelo Presidente Arthur Bernardes por occasio da
inauguraçäo da Escola Superior de Agricultura e Veteri-
naria, na cidade de Viçosa............................

Washington Pires:
.--Orçamento do Estado...................................

Odilon Braga:
—Requerendo que sejam transmittidos ao Presidente Antonio

Carlos os applausos da Camara pelo atilamentO e acerto
corn que s. exc. eompoz seu notavel governo ........... 	 .683

—Orçamento do Estadb ...................................... 	 705

Olyritho Martins:
—Encarninhando a Mesa urn requerimento do Sr. Vital Ma-

galhes.................. . ............................. .529
—Enviando a Mesa urn requeriniento do Sr. Eugenio Mo.nteiro

Junqueira............................................543
—Orçamento do Estado ...... .......................... .704

Paulo Menicucci:
—Voto de pesar pelo fallecimento do dr. JooLuiz Alves 	 289
—Direito de voto as mulheres ............................... 	 .327
—1-lornenagem ao deputado Ignacio Murta .................. ..582
—Orçamento do Estado ..................................... 	 651
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