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CONGRESSO MINEIRO 

ANNAES 

1." SES.S,\0 PREPARATORIA, AOS 12 DE 
JUNHO DE 190l:l 

PRESIDENCIA DO SH .• C: ONÇA LVJ!:S 1' /IA\'ES 

Ao meio dia acham·se presentes os srs. 
Gonçalves Chaves, P. Drummond, Cornelio 
do Mello, Levindo Lopes, Mello Franco e Go· 
mos Lima. 

Aberta a sessão, o sr. Cornelio do Mello, 
a convite do sr. presidente, occupou a cadei· 
ra de 2 . u secretario. : 

o sn . I. o sEcRET.I.RIO dá. cont a do seguinte 
EXPEDIENTE 

Um officio do sr. presidente do Tribunal 
da. Relação, de 2t> de abril, cn viando, por co· 
pia, a acta de apuraçl!.o geral da eleição a 
quo se procedeu, no dia 2ü do ,j aneiro do 
corrente anno, para preenchimento da vaga 
do senador, veritlcada pelo fallocimcnto do 
senador sr. João Bawdcn.- A' commissão de 
Constituição o Poderes. · 
- Achando:se incomplet a essa. commissão, o 
sr. presidente nomeia interinamente para 
preenchel·a os srs. Gomes Lima e Levindo 
Lopes. 

Nada mais havendo a tratar-se e não se 
verificando numer~ legal para a installacão 
da 2.a sessão , ordinaria da 5 . • legislatura 
do Congresso Mineiro, o sr. presidente con· 
·vida os srs. senadores prascntcs a compa· 
recerem amanhã, á hora regiplental, e levao· 
ta·se a sessão. 

2. ~ SE:SS.\0 PREPARATORIA, AOS 13 DE 
JUNHO DE 1908 

P RESIDI!NCIA DO SR., GoN~ALVE3 C H A. us 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Gonc;1Ives Chaves, P. Drum.-
mond, C0rnelio de M.ello, ~Levindo Lope,, 

DO 

Mello Franco, liomes Lima, Pedro Matta o 
Bias Fat·tes. 

Abrc·se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessio an· 

tecedentc. 
Sobre o mesa nilo ha expediente. 
O SR. P f<:l>H O Mu·rA, obtendo a palavra. 

envia á Mesa o diploma de senador expedi-
do pela Junta apuradora ao ar. dr. Antero 
Diltra de Moraes. A' commissão de Consti~ 
tuição e Podares. 

Nada mais havendo a tratar·iiC e não ha: 
vendo ainda numero legal para. a installação 
do Congresso, o sr. Presidente convida os.-
srs. senadores presentes a comparecerem 
amanhã, á l1ora regimental, e 

Lovanta·se a sessão. 

3.a SESS .~O f'R.E PARATORIA, AOS 14 DE. 
JUNHO DE 1008 

PRE3!DENC!A. DO SR. GONÇALVES CHA.\"ES 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-s~ 
presentes os ~rs . Gonçalves Chaves, P. Drum· 
mond, Cornclio de Me'llo, Bias Fortes, Le · 
vindo Lopes, Mello Franco, Pedro 1\h.tta a; 
Gomos Lima. 

Abre-se a sessão. 
E' lida c approvada a acta da sessão an-

tecedente. 
Não ha expediente. 
0 SR. M ELLO FRANCO, obtendo ·· a palavrat 

communica quo o sr. senador Antonio Mar· 
tios acha-so prompto para os trabalhos do 
Congresso, de vendo chegar amanhã a esta 
Capital.-O Senado fica inteirado. 

Não havendo ainda numero para a instai· 
laçAo do C(}ngresso, o 'sr:'Presadenta Dianda 
~J.Ue nes3e sentido sej':lm. feitas. as neccssa,. 



rias communioações ao ·governo o á Camara 
ces srs. Depntados. 

Nada mais bavendo a tratar-se, o mesmo 
w. convida os srs. senadores presenteR a 
comparecerem amanhã, á hora regimen· 
tal, e 

Levanta-se a sos>io. 

4.• SESSAO PREPARATORIA, AOS 15 DE 
JUNHO DE 1908: 

l'RESIDBNCJA DO SR. GON(]HVES CHAVES 

SUMMARIO :- Acia- Expedientc-Existencia de 
mtJJa cro le~? :tl- Parecer reconher. nnr!o sen~flor
Yfri!P-ncla- lnsta llaçfío do Con).! I'Osso-O J·de::· do 
lha. 17 ' 

Ao meio dia, feita a cham ada. acllam !'c 
nro>ontP.s os srs. Gonçalves CbaveFt. P. 
nrummond. Gomos Freire, Cornelio do Mello , 
~ia s Fortes, Levindo LopoP, Mello Franco, 
~ed ro Matta, Olyoipio Mourão o Gomes Li· 
ma. 

Abro-so a. Fcssão. 
E' lirfa. o approvada, som debate, a acta 

d~t sessão antecedente. 
s R . l. · SECRHT.ARJO .. dá conta do segúin to 

~XPEDIENT F: 

Of{icio 

Uin do sr. 1. • secretario da Camara, de 
H do corrente. commun i ~ando que naq uella 
<JRsa ainda não so verifi con numero le gal 
l)Bra a installação do Congrosso.-0 Senado 
fi ca in te i r a do. 

Utn do sr . ~; coador Delfi m Moreira, cxpo· 
riido bontern do Passa Qnatr >, cÕmmnnican· 
~·o qno está de viBJ?Om pqra esta Capital, 
1)rompto para os t rabalhos do Congrosso.-
0 Senado fi ca inteirado . 

Outro do ~;r. senador Antonio Carlos, <!X· 
'!)Odido bojo, do Juiz de Fóra, communícar_:· 
do egualmento que aqui se achará amanha, 
afim de toma" parto nos trabalhos do Con · 
grosso.- Senado fica inteirado. 

E.xístencia de numero let)at de sen w lo1'es 

A' vista das communicações qne acabam 
de s<!r lirfas e da que h ontem foi faita pelo 
ar.. Mello Franco, rolativamonto ao compare-
cimento do sr. senador Antonio Martin~. ve-
riftca- so a o-xistencia do numero legal do RA· 
nadares para a installação do CongresFo, pelo 
ttUO manda o sr. Presidente que sejam foi· 
tas as necessarias communicacõcs ao go· 
verno e á Camara dos srs. Deputados. 
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P1·eenchtmento de vaga de senado1· 

0 SR. MELLO FRANCO, obtendo a palavra, 
o.trcrcco, por parte da commissão do Consti· 
tuição e Poderes, o seguinte 

Parece1· n. f 

A commissllo do Constituição o Poderes a 
que foi presente o officio do oxmo. sr. des-
embargador Presidente da Relação, envian· 
do a copia da ac.ta da apuracilo geral de 
um - senado~ pelo Estado, nas eleições do 26 
de janeil·o do corrente anno, em virtude da 
qual foi eleito por maioria absoluta de vo· 
to.s o dr·. Antero Dutra de Moraes. candidato 
apresentado ! v11ga por fallocimonto do dr. 
. João Ba wden; . 

CoD!'idorando quo egual apuração so pro· 
e; ,orl eu pela Secretaria do Senado, voriftcan-
do-so q.uo, além dos votos alcançados e apU· 
rados pc lo dito Tribunal, obteve· mais o mes· 
mo candidat•· ~.605 votos, porque foram en· 
centradas !lll tllcnticas que naquello Tribu-
nal doi xaram qo wr apuradas por não terem 
cllt:gado. o q no á requisição da Secretaria 
do Senado, ntdla so acham; 

Cons idoranrl l quo n2 s authcnticas apre· 
sc ntad as á dita Secretaria do Senado, não 
se or. contraram vícios que as ·possam annul-
lar, por· estarem do accordo com a !oi; 

Considerando que ainda faltam diversas 
authenti cas rlo apurações de comarcas, quo 
apesar do solicitadas não chegaram; 

Considerando que, ainda moR-qlo que os 
votos totaes dessas actas rccahissem em oU· 
tr·o quglquor cidadllo, quo nllo o candidato 
aprcsrn tado, moFmo assim a maioria absolu· 
ta · est aria a seu favor ; 

Com idcrando mais quo os votos dispersos 
dados a di versos cidadãos nos 6 Districtos 
eleitora os do Estado, não excederam de 2g5; 

E', pois, a CommiFsão do parecer que seja 
reconhecido c proclamado senador pelo Es· 
tado do Minas Goraes, na vaga por falleci · 
monto do dr. João Ba wden , o dr. Antero DU· 
tra do Morao!!. 

Sala das Commissões, aos 15 do junho de 
1908.- v. li!. de Mello F1'anco. - Gomes Lima. 
- Levindo Lapes. 

Do conformidade com o a t't. 7. o do Regi· 
menta lD temo, o parecer quo acaba do ser 
uprosontadr , é lido o posto oro discuseão. 

Não havendo quem poça a palavre, oncOr· 
ra-so a di scussão e; proccdondo-se á votação 
do parecer é onanimemento approvado. 

o sa . Pr.EsmENTE, proclama eleito e ro· 
conhece senador ao Congresso Leg~slativo 
do Estado do Minas Geraos o sr. dr. Ante· 
·o Dut a do Morao!!, a quem manda soja feita 
communicacão. 

o m . 1. o SECRETARIO, obtendo urgencia , 
procedo á l1itura do um officio do e r. I. • 
Eocr·etario da Camara, de bojo datado, com· 
municando qoo naquella Camara já se ve· 
l'itlcou a cxiRtencia do nnmero legal para a 
instal lação do Ccngresso. 

Installação do · Oong1·esso 

0 ER. PRESIDENTE declara QUI", estando VO· 
riftc:lda a exiRtencia do numero 1ogb I de se· 
nadares e deputados, vão ser feitas as neces-
sarias co , •municações ao governo é á Ca· 
mara dos srs . Deputado~,· afim de que a in· 
St&llação da 2 ." Sl Sf ão ordinaria • da 5 n lo• 
gishtura do Congresso Mineiro se verifique 
1.1 manhã. a, uma h~ra da tard~, fio odificio 
em que funcciona a Camar a doR FrR '. depu· 
tadoP, do ~ endo os Frf'. cor gres;isths reuni 
rem-se com antecipação á hora marcada, 
para se procedot· ao s rteio da commissão 
quo toro do receber o Secretario de Estado, 
incumbido da leitura da Mensagem pdl~i 
dencial • 

E. corno nada mais baja a tratar se, o mos-
mo SI'. declara. que a-ordem do dia para 17 
do col'rente é a eleição da mesa e das com· 
missões, o 

Leva nta-se a EOE são. 

).CTA DA SESSÃO SOLEMNE DE INSTALLA· 
ÇÃO DA 2.• Sl!SSÃO CA 5.n LEGI'LATURA 
UO CONGRESSO DO E~TA. DO DE MINA S 
GE RAE', AOS 16 DE JUNHO DE 1908. 

PRESIDEN CI A DO SR. Ptl.ADO LOPES 

(Pr es!dente da Oama1·a) 

Ao meio clia. fei ta a chamada, acham ·S<! 
presentes (' S s r·~ - Prado Lop o~, Artbur Ber 
nardüs, Ped ro D"umrnond. Gomes Freire 
.\moric o Loprs, ArgeiJli ro do Ro~e ndr>. Juvc: 
nal Pcnna, Coroelío do Mello, Bias í<ortes 
Lovindo L1p o ~ . Agostinllo P"roira, Nelso~ 
de Sonna, Gal'ibaldi do Mello, Aristoteles 
Dutra, Mello Fl'd nco, Ped ro Matta, Ja yme 
Gomes. Affonso Penna Junior, Silveira Brum 
JoEé AI v e~, Senna Figueiredo, Olvmpfo Mon ' 
rão, Adolpbo Vianna, Tavares de· Mello, Go 
mes Lima, Silva Fortes, Abeilard. Poriclcs, 
Campos do Amaral, Stylit!l , Antonio Martins 
Antonio Gados, Nunes Coelho, Francis c~ 
Paoliello, Tocq uovillr, Va!Jorniro do Maga-
lhães, Schu rnann, Joüo l.isboa, Edgardo da 
Cunha. Heitor do Sousa e Rduardo do Ama-
ral, faltando com causa parti cipada os srs. 
Zoroad ro Alvsrünga o Alves do Lemos c 
som e:l la os mais sonhares. 

Abro-se a sessão, 
Lida a arta. da anteccdr-nte e não havon· 

do qUt' m sobro ella faç 11. observação, é ames 
ma dada por approvada. 

O sR. FRESIDEN'rE diz qur, na fórma do 
art. 7. 0 do Regimento commun. no-se prrJ 
ceder ao sor•teio da commis8ão incumbida do 
receber· o sr. dr. Socriltúio do Estad''. por· 
tador da münsagom pro~idencii.J. 

São wrtr. ados para essa commiesão os ns. 
senador Nunes Coelho e deputados Silveira 
Brom o João Lisboa. 

. suspende-se a sessã'l at~ quo seja s n.non· 
ciada a chr:gada do sr. dr. Secreta rio do In· 
terior. 

A uma hora da tardí', annunciada a che· 
gada de s. ex c., reabre-se a Sl's;ã •, con >i· 
dando o sr. Pro>idtnte a commi, sào a cum-
prir o seu dever. ' 

Introduzido no recinto com cS formalida-
des do esr y l,, o sr. dr. Secret< rio rl·l lnter•ior 
toma assento na Mesa, á direita do s •·. P . O· 
~idcnte. e,s cndolhedada a p lav ra \.IIOJ 'do 
a leiLur·a da seguinte men•11gem : 

Srs. 'ftepresentantes de )'Tinas Çeraes 

Congratu.lo-me com o Estado pela reu-
nião do seu poder legislativo, de que 
certamente provirão, para o Povo Mi-
neiro , medidas e providencias de utili-
dade geral, pelo desempenho solicito de 
vossa parte de um tão elevado e honroso 
mandato . 

A~t relaçõe s mantidas com o governo 
da União e o dos outros E stados conti-
nuam a ser amistosas e cordiaes. 

P ela segunda vez, em obedieucia á 
L ei Constitucional, tendo de dar-vos con -
ta das occurrencias administrativas do 
anuo an te rior, com os esclarecimentos 
que possam ser uteis á vossa acçfLo de 
legisladores, ett venho de·empenlur-me 
deste deYer . 

l·•rohl~ma. t' co n o.su I eo 

No d envolvimento do programrna 
inicial do governo , na execução das me-
didas e auctorizações por vós decretàda , 
pócle-se affirmar , com inte ira segurança , 
ante result ados tangíve is , que era certa 
a rota traçada, como eram aptos os meios 
empregados para a consecução dos fi ns. 

Em todas as reformas iniciadas, tem 
sido pensamento dominante - a inter-
venção mínima e efficaz por parte do go-
verno e a soiicitação maxima e energica. 
da iniciativa particular; o esclarecimen to 
da acção concreta pela prop ria pratica. 
dos actos ou med idas aconselhadas , con· 
jugando- e o incitamento, que desperta 
a attenção e o exemplo que arrasta as 
detenrtinações . 

Emquanto as iniciativas particulares 
não convergi rem para a solttção completa 
do problema , emquanto o não tomarem 
generalizadamente , não se realizará o 
beneti.c:o social pratico, que é o que se 
espera e que é o que deve ser conse-
guido . 
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E' assim que, em todas as suas refor-
mas, tem o governo empregado o me-
thodo intuitivo, que lhes· facilita a firme 
generalização. 

Como na instrucção primaria, tem-se 
adoptado, no ensino rudimentar agricola, 
o mesmo processo da observação con-
creta e directa. 

E' o que se tem feito com o uso das 
machinas no rebeneficiamento dos pro-
duetos, nas installaçõcs para a '!-ccommo-
dação e criação dos animaes ; na cultura, 
colheita e ensillagem das forragens; no 
acondicionamento, na venda e collocacão 
dos productos, não só nos mercados 'in-
ternos, como nos externos, quanto aos 
productos que a estes se destinam ou 
possam, de futuro, destinar-se. 

Retomando o problema complexo e 
uelicado da producção, desde seu inicio 
-o trabalho da terra, 'até seu final-
a entrega do producto ao consumidor, o 
governo tem procurado, apenas , desper· 
tar a iniciativa particular, guial-a e es -
clarecei-a, retirando-lhe do caminho os 
obices que a possam entravar. 

E' assim qu e tem procurado eliminar 
muitos intermediarias inuteis, verdadei-
ram ente parasitarias, que, ao lado dos 
uteis e indispcn_saveis, surgem, g raças á 
ignorancia geral tlos productores e con-
sumidores. 

lVJ ostrar ao poTo mineiro que tudo isto 
é susceptível de ser praticado por todo 
o homem de bo;t vontade, é, sem duvi-
da, t er levado á consciencia geral a fé 
qu e cada mn deve ter em si, a fé sem a 
qual nada de bom se fa% neste mundo, 
a virtuc e opposta ao mal q.ue nos t\!m 
abatido e que tão profundamente nos de-
prime- a fa lta de confiança no proprio 
esforço. 

Esta ou aq 1clla energ ia , que, {ts vezes , 
irrompe , . é sempre a ·energiõil. negativa 
ela conàemna~ào e da critica irreflectidas, 
:t esterilidade revoltada elos que maldi-
zem por serem incapazes de qualquer 
construçç2.o, por não terem, n'alma, ao 
menos, um pouco de animo para o ten-
tarem . 

* * Os prob:e1::as praticos -e a acÇto tn• 
llustrial concreta, entregues ás in iciati-
vas particulares, são, por natureza , ten-
Jentes á dispersão e ao isolament1. 

Completam, assim , o systema as reu-
niões pefiodicas, em di ,·crsas zonas . dos , 
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congressos de productores, e as exposi-
ções regionaes e geraes com os premios 
pecuniarios. 

E, com a aprendizagem de como se 
faz e como se permuta, tem-se, periodi-
camente, occasião de verificar o pro-
gresso do conjuncto e de se premiarem 
os mais felizes e os mais dignos. 

E' preciso não perder de vista que o 
problema capital para o Estado de Mi-
na's, que a questão premente, que lhe 
pode resolver a crise da penuria particu-
lar e da deficiencia das rendas publicas , 
é o problema da producção. . 

As vias ferreas, não ha duvida algu-
ma, são necessarias ao desenvolvimento 
do paiz; de que, porém, servirão ellas, si 
o trabalho se não organizar ás suas mar-
gens? · 

O augmento das forças productivas do 
Estado, valorizando os elementos de ex-
portação que já temos, e, sobretudo, pro-
curando a creação de elementos novos 
-tal é, precisamente, o problema eco-
nomico mÍI;teiro. 

P ara tranquillidade no encarai-o, é de 
se notar que a situação do Estado de 
Minas encontra, na historia economica 
dos povos, varios exemplos de situações 
muito mai::> criticas e que, entretanto , 
foram dominadas com inteiro e absoluto 
successo. 

Surgindo mais tarde na lucta, é-nos 
mais facil , por processos j á experimen-
tados, superar as mesmas diffi.culdades . 

O augmento da producção depende 
exclusivamente da reorganização do tra-
balho, do estabelecimento do credito e da 
systematização dos meios de transporte 
- estradas de ferro e de rodagem. 

Só pela colonização , e por moldes no-
vos, como a iniciou o governo, é que po-
deremos organin r a producção intensiva 
á margem das estradas de ferro. 

Quanto á instituiÇto do credito, o go-
verno j á se acha pecuniariamente habi-
litado a reali :ml-a, o que se vae fazer 
immediatamente. 

E , tendo promoYido o aug mento das 
vias-ferreas, tenta, neste momento, para 
as estradas de rodagem, machinas das 
mais modernas, importadas :la America 
do Norte , tende~ltes, não só a aperfei· 
çoar-lhes a construcção, como a baratear-
lhes o custo. 

.. . 
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Aos esforços para a so!ução desse cario para descontos ; sub,,encionando, 
problema compl~xo, que esta sendo exe- · na Europa, representantes idoneos das 
c~ta~o systemattca~ente, tem a terra· cooperativas, que lhes colloquem os pro-
mm~tra correspondtdo, tanto quanto se duetos ; conferindo premios em dinheiro 
podta e~perar de seu alto senso pratico. para .o café collocado crú premios que 

E, s1 alguma reco~pensa p6de haver serão maiores para os estabelecimentos 
para os ~omens pubhcos que enveredam de torrefacção, onde estes não existam. 
em . cammh~s . novos, nenh~ma maior De par com estas medidas de feição 
para a adm1n1stração de Mtnas que o pratica, instituiu-se a secção· do café, de-
~?~o pelo qual lhe c~rr~sponderam as pehdencia da Directoria de Agricultura, 
Intct,atlv~s do p~vo mmetro. onde se ~óde ver a ce~tena de typos 

E ~sstm q~e . . . . deste producto, usados no extrangeiro, a 
. Na tnstrucçao prtmana, a matncula se respectiva denominação, o acondiciona-

elevou de 54 .825 a 95.574 alumnos e a mento e o preço , com a informação dos 
despesa, que era de 1. 948:546$761, só · logares onde são habitualmente consu-
se elevo;t a 2. 436:217~847, tendo, por midos; mais ainda, e, principalmente, 
consegumte, o accresctmo, apenas, de installadas nesta secção de café vêm-se 
487:671$086 ; . • · as machinas que no extrangei:o sepâ-

A venda de machtnas, que fora, em ram,, prepavam e dão o acabamento que, 
1904, de 169, em 1905, de 116 e, em prectsamentc se observa nesta centena 
19~6, de 160, foi, da fundação da pri- de typos. ' 
metra fazenda-modelo até agora, n'um As cooperativas e os interessados fi-
espaço ~e 16 meze~,. de 1.16~ ; . cam, por conseguinte, habilitados a dar 

Relativamente a tmportaçao de ant- ao nosso cat'e' t-a0 d 1 · d · 
d t 

. . , esva ortza o a post-
maes repro uc ores, o movtmento fot: tiva e verdadeira valorização do'rebene-
de 1904 a. 1906, 53 e, em 1907, 421. ficiame,;tto in.du.strial, no qual se vê que, 

O·Caré do cafe brastletro, typo '1, é que sere-

Encontrando este problema como obje· 
cto de contracto solemne entre tres Es-
ta?os, produzindo obrigações reciprocas 
e Já em phase de execução plena, a admi-

.nistração actual attendeu, como lhe cum-
pria, ás injuncções que a situação dos 
factos impunha. 

Do convenio de Taubaté, ao lado das 
medidas de valorizaçio, tambem decor-
riam as da propaganda para se alargar o 
consumo da mercadoria. 

Tendo o gm·erno de Minas, dada a 
situação do problema, de cobrar a sobre-
taxa, affirmou, desde o principio, que a 
faria reverter inteira aos productores 
af:firmação que ainda mantém integral: 

Para esse fim, ouvindo abalizadas opi-
niões, combinou uma série de medidas, 
-que vizam systen:aticamente, a não in-
tervenção de elementos extranhos aos 
ditos productores. 

E, assim, o dinheiro voltar-lhes-á ás 
mãos, auxiliando-os a se reunirem em 
<:ooperativas ; dando-lhes o governo as 
machinas de rebeneficiamento, sob a fór-
ma de premies; estabelecendo por conta 
propria armazens de depositas nos por-
tos de exportação e de ·importação; cre-
ando nos de exportação, o credito ban-

tiram todos os outros typos dos mais fi.~ 
nos e dos melhor reputados. 

Valorizar, pois, naturalmente, perma~ 
nentemente, o café, tambem é, não ha 
negal-o, saber que machin~ o faz e como 
o faz, tirando da mercadoria todo o re-
sultado de que é susceptível ; é poder 
por si e directamente, fazel-a cheO'ar a~ 

'd ' 1:> consumt or : e o que as cooperativas po-
dem fazer; é o que já começaram a fa· 
zer. 

Accresce ainda, para o Estado de Mi-
nas, que, na maior parte da zona actual-
mente productora de café, não é dos 
maiores o rendimento das colheitas pro-
porcionalmente á superficie cultivada. 

Este facto colloca-o em posição infe-
rior relativamente ás terras fertilissimas 
de. outras regiões, de feição topogra-
phtca adaptada ao emprego de machinas 
agrícolas aperfeiçoadas, e obriga-o a com· 
~ensar-se dessa grande inferioridade, 
ttrando de seu producto todas as vanta-
gens do rebeneficiamento e da venda di-
recta. 

Para facilitar-lhes a acção no extran~ 
geiro, mandou o governo prepostos seus 
examinarem directamente a questão dos 
pequenos mercados de consumo; e, pre-
cedendo-as, assim, nas tentativas, assig-



nalar-lhes-á, nos caminhos que percorrer, tos do ct1sto da producção agricola, pe-
os escolhos que lhes cumpre evitar . los modernos processos, os cotejemos 

P,ouco importa a grita que possam_le- com o mesmo custo pelos ~oldes da ro-
vantar - aqui, os criticas das ~egattvas tina. 
faceis e lá, os interessados fendas. E' assím que a producção mechanica. 

Ninguem dirá, de boa fé, ser erro ou em relação á rotineira pelas experiencias 
crime tractarem os productores de um feitas, barateia : 
O'enero- de seu rebeneficiamento indus- 69 Y<;, no milho. 
trial e de sua venda directa. 48 % , no arroz . 

Dentro de sessenta dias, devem estar .22 Y<;, na batata ingleza. 
funccionando, na seçc:io de caf,é, as pri- Mesmo em terras em que se faz ne-
meiras macbinas aperfeiçoadas. cessario o emprego de adubos, como na 
. Já se organi :;;aram as cooperativas de Gamelleira, o decrescimo de despesas 

Cata•ruazes H.io Branco, S. João Nepo- ainda é de : 
muc.;"uo , s: Paulo de Muriahé, Ponte 37 %, para o milho . 
Nova e Carangola. 36 %, para o arroz. 

Aluo-aram-se armazens no Rio de Ja- 4 %para a batata ~ngle~a. . . . 
neiro, Santos, Bruges e Napoles. No pro~esso á ma~hma nao fo1 ~nclUt-

0 Estado mantém, actualmente, dois d~ a co.hctt~ mec~amca,. o que, s1 fosse 
representantes n~ Europa, um em San- . feito, tornarra mutto mator essa porcen-
tos e outro no Rw . tagem · . ~ 

A va nta()'em desta demonstraçao, da 
conveniencia de se substit"ir o methodo 
de trabalho, é que ella póde ser sempre 

O ensino pratico agrícola continíta a repetida á vista dos interessados, que, 
te r, como séde de informações, as fazen· de maneira inequívoca, se têm pronun-
das-modelo. ciado sobre a excellencia do processo 

Destas, está a terminar-se a instaliação aconselhado. 

Fnzendn·mo rlelo 

completa e definitiva da Gamélteira, nos SeO'undo as estatísticas publicadas no 
suburbios da Capital. annu~rio do departamento de Agricul-

Foram mais creadas as de Santa Bar- tura dos Estados Unidos, relativo ao 
bara de nominada « Retiro do Recreio» i anno de 1905, a producção media na-
Serr~, denominada « Fabrica » i !tape- quelle paiz, feita a conversão para as 
cerica, denominada « Barra » e a de · nossas medidas, foi, por alqueire de ter-
A:yuruoca. reno, de 4,84 hecrares : 

·Além dessas fazendas, e por ellas mo-
h 1 'd d Para o miilio ... . 194 11lqueires de 50 litros 

ueladas , foram esta e ec1 os campos e Para 0 arroz ...... 310 " :o 
demonstração nas colonias « Nova Ba- Para a batata.... 2,176 arrobas 

den >> « Francisco Salles » e « Itamba- Na fazenda-modelo da Gamelleira, on-
cury >;' achando-se.elles do~ados dos in~- de, pela qualidade inferior da terra, se 
trumentos e macJ;nnas agn~olas ~perfet- tornou necessario, como foi dito, o em-
çoados, ne~essanos ao enstno dtrecto a ! prego de adubos, a producção obtida 

·que se destmam. . pela cultura á machina, foi a seguinte, 
Na primeir.a fazenda. ll1stallada, qu~ tamb:!m por alqueire de 4,84 hectares: 

. tem os servtços quas1 . completamente 
t d d P"ra o mJ'J' llo (ruedt." ) 186 alqueires de 50 litros Organl. ?.ados todos os mts eres, es e o ~ - ·• - ' Para o arroz - (madia) li20 alqueires de 50 litros 

arroteamento da terra até o rebenefi.cia- Para a batata- (gran· 
mento do producto, se fazem por machi- de colheita)........ . 5.808 arrobas. 

·nas as mais modernas, de accordo com a Segund.o as referidas estatísticas, nos 
experiencia dos paizes mais cultos· Estados-Unidos, os prefOS de vendas ?tas 

O destacamento e preparo do sólo, as fazmdas, do milho, do atTOZ e da bata-
semeaduras, as carpas e as colheitas são, ta, feita a conversão para as nossas me-
assim, feitas mechanicament~, como o didas, foram; em media , os seguintes: 
são os aterros e desaterros, o mvelamento 1 . d .11 ("t' 1. · - d' Para o a quetre e m1 10 n 1 l-da supe rficie e a construcçao de tques 1 tros)- preço rJe venda . . .. .. . . .. . 
para a irrigação. · Para o alqueirlil do a rroz (!íO liirOSJ 

A demonstração é completa, desde que, p~f~e~~r~tavd~db~t~t~~· ~ ·p;,;ç~ 
tomando-se os dados positivos e concre- de "énda ...... ... . .. . .......... . . 

..... · 

4$590 

$960 

Na Fazenda-modelo da Gamelleira, os 
preços de prodz~cção obtidos pela cultura 
á niachina, foram os seguintes, com-
prehendendo a lavra, adubos, plantação, 
capinas, colheita e preparo : , 
Para o alqueire de milho (50 litros) 1 1$825 
Para o alq uei re de arroz (50 li· 

tros) .... : .. .... . . .. . . .. .. . . . .. .. 3$gQO 
Para a arroba de batatas......... $ot3 

O preço de producção na Gamelléira, 
si não fosse necessario oemprego dos adu-
bos (o que acontecerá na maioria das 
nossas terras), seria : 
Para o a lqueil'e de milho, (50 lit.I·os) $·%2 
ldem, i<lem, ur·roz, (idem ).... . .... 1$ C.l0 
Para a arrolm el e batatas. ... . . . . $435 

E, assim, empregando-se, na proclu-
8Çfto agrícola, os mesmos instrumen-
tos ele que usam os g randes paizes, ac-
crescenclo a superior qualidade da terra 
brazileira e o seu duplicado poder pro-
ductivo relativamente ás estações an-
nuaes, em que a mesma cultura pode 
repetir-se, não ha absolutamente porque 
hesitar, porque desanimar na reconstru-
cção da fortuna perecida ou elos h a veres 
abalados . 

Tambem ao lado da cultura dos ce-
reaes, deve-se tratar de outras,como a do 
algodão, producto agrícola capaz de ge-
neralizar, de acondicionamento e con-
servação faceis, tendo mercado franco 
interno e larga procura externa. 

Já se está procedendo, na faz cu cla-mo· 
delo, ao estudo elo rendimento dessa cul-
tura em alta escala. 

Secção de informações technicas 

• Para ministrar informações theoricas 
aconselhar technicamente e resolver ques~ 
tões occorrentes e dependentes da me-
chanica, da physica ou da chimica agrí-
colas, instituiu-se esta secção, que fun-
cciona desde o anuo passado. 

Está prestes 'a concluir-se o edificio 
destinado á ínstallação da . Directoria da 
Agricultura, e, junto delle, já fuucciqna 
o campo de observações e experiencias, 
theorica e experimentalmente dirigido, de 
modo a poder aconselhar sobre os assum-
ptos referentes á producção, novas cul-
turas a serem introduzidas, sua adapta-
ção, valor, etc., o que tudo completa a 
organização de conjuncto estabelecida. 

Pela Secção Technica foram respon-
didas 147 consultas. 

Fizeram-se 62 analyses pelo respecti-
vo Laboratorio. 
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Foram attendidos 2.787 pedidos de 
mudas e sementes e gratuitamente cedi~ 
das. 

A semelhante serviço devem os Es-· 
tados Unidos do Norte o extraordinario 
incremento de sua agricultura, tendo o, 
respectivo Ministerio, sómente com o es· 
tudo· de questões agrícolas e dos assum~ 
ptos que lhe são referentes, taes como ex-
periencias e publicações sobre entomolo-
gia, patlio16gia vegetal, culturas novas, 
pomologia, florestas, analyse de terra, 
de forragens, investigações sobre irriga-
ção, etc., despendido, em 1906, a elevada 
somma de 1. 947.610 dollars ou .... , ••• 
6 . 4 2 7:113$000 da nossa moeda. 

,CO'lon izaçiio 

Reavivando e modificando o serviço 
de colonização, vizou o governo conse-
g uir que os colonos, adoptanclo os mo-
dernos processos de cultura, demonstras-
sem, de 11ovo, a excellencia desses me-
thodos, não mais officialmente, em mãos 
da administracção, mas em'pregados di-
rectamente pelo particular, devendo , do 
proprio trabalho, tirar a subsistencia e a 
amortização dos debitas contrahidos. 

Serviu de ponto inicial de experien-
cia a antiga colonia do Barreiro, nas 
proximidades desta Capital, e, pelos pro-
cessos agrícolas preconizados, preparou 
o gove rno v in te c cinco lotes com a res-
pectiva irrigação. 

Note-se que, para cada família, além 
das despesas geraes deste serviço, accre-
sceram, apenas, em média, 400$000-
custo do preparo do solo e elos regos para 
a conducção d'agua. 

O resultado é que essas vinte e cinco 
famílias, installadas, na Vargem Grau~ 
de, ha m~nos de um anno, já começa-
ram, por prestações, a amortizar o res-
pectivo debito. 

Além disso, muitas já adquiriram ani· 
maes e compraram machinas agrícolas. 

E, para quem a visita, o aspecto da 
colonia é de conforto elos que nella se 
acham estabelecidos, demonstração ple-
na da efficacia do trabalho aconselhado. 

Verificado esse resultado, pelo mesmo 
processo está sendo const~uid~ a nova 
colonia de Itajubá, como estão sendo 
modificadas e ampliadas a «Fran~iscó 
Salles», em Pouso Alegre, e a «Nova 
Baden», em Lambary , de,·endo o mesmo 
systema ser empregado em todas as ou-: 
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tras, nas partes dos terrenos que se pres-
tarem ao emprego das machinas. 

Novas colonias estabelecer-se-ão nas 
zonas servidas pela Estrada de Ferro Leo-
poldinà, de accordo com o contracto ce-
lebrado, a 22 de fevereiro de 1908~ com 
a mesma companhia. 

Tambem para serem colonizados, o Es-
tado offereceu ao governo da União cerca 
de quatro mil alqueires de terras, no mu-
nicípio de Sete Lagoas, nas proximida-
des da Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, já se achando iniciado este serviço. 

Nos divers:Js nucleos coloniaes do Es-
tado- «Nova Baden», «Francisco Salles», 
«Rodrigo Silva», «Vargem Grande», 
«Affonso Penna», «Carlos Prates», «Bias 
Fortes», «Ame rico V erneck» e «Adal-
berto Ferraz»-acham-se localizadas ... 
3.089 pessoas. 

A producção desses 'Uucleos elevou-se, 
o anuo passado, a 475:100$390, assim 
distribuídos : 
Nova Baden . . ...... ..... .... ... .. . . • 32:3G6E;i50 
F1·ancisco . 'ali es .-.......... .... ...... 31:6598800 
.P..od •·igo ilva............ .... ... .... 212:2098500 
Aflonso Penna............ .. ..... ... 38: 16 - 1 ~ ·140 
Ca rlos Prates. .... .. ... . ....... .. .... :31:150;uuo 
Bias Fortes. . .. . . . . . . . . .. . . . • .. .. .. .. 5.2:055$200 
Am crico Wernccl'.. . . .. .... . ....... 12:-J83,'5000 
Ada.!berto Fo•·•·az. . ............. ... . · 5:011S700 

A despesa com este serviço foi, no 
mesmo período, de 152:039$736. 

IIHlnstrias ID%l nufactoa•as 

Embora estas industrias se colloquem, 
relativamente á importancia economica, 
em plano inferior ao ela agricultura pro-
priamente dita, as que estão ligadas ao 
rebeneficiamento dos productos e mate-
rias primas ela agricultura têm tanta im-
portancia quanto aquella. 

Eis porque, como modelos de ensino 
1uanto aos cereaes, estabeleceu o gover-
no , na fazencla -mouelo, um conjuncto 
1nethodico de machinas para rebeneficiar 
t aes procluctos. 

Procuraram-se as mais perfeitas e, ao 
mesmo tempo, de typo mai~ reduúdo, 
sendo , por isso, de menor custo ; de tra-
cção ani mal e, portanto, ao alcance de 
todos, ficando, assim, habilitado o pe· 

ueno proprietario, que fórma a grande 
m.:tssa da classe 1Jroductiva elo E-tado) a 
t irar de seu trabalho o maximo proveito 
vossivel . 

P oderão todos , na fazenda-modelo, ver 
o funccionamento dessas machinas e in-
fo rmar-se. sobre a respectiva procedeu-

cia, custo e despesas de assentamento e 
de custeio. 

Cof1.tinuo a insistir na vantagem que 
advirá ás municipalidades em captarem 
forças hydraulicas para a iliuminação 
publica, podendo, durante o dia, cedel-
as ás industrias manufactoras, aprovei· 
tando,· assim, a modico preço, os opera-
rios desoccupados das cidades. 
. ·A' carteira industrial do Banco pelo . 
proximo contracto para emprestl.mos for~ 
necerá o ·governo recursos com que se fa· 
cilitem estas in tallações. 

Exposição de a.ni01aes 

Em cumprimento da lei n. 454, de G 
de setembro de 1907, teve logar, a 24. 
de fevereiro, a Exposição Pecuaria do 
Estado. 

O alcance extraord.inario dessa medi-
da já não é hoje olJjecto de discussão. 

Estimulo aos particulares e criadores ,. 
premiando-lhes os esforços bem condu-
zidos, é-lhes, ao mesmo tempo, fecunda. 
lição de conjuncto, permittindo-lhes e a·o 
Estado balancearem) periodicamente, os 
progressos realizados. 

A satisfação e a alegria que o certa-
meu despertou aos que o presenciaram e 
as provas ele contentamento que, por 
essa occasião, deram os expositores e 
criadores, mostram que a medida era 
natural, que correspondia a uma neces~ 
sidade elo trabalho collectivo do Esta-
do, constituindo uma das medidas que 
devem permanecer e incrementar-se to-
dos os annos . 

Couberam os premias : o primeiro dv 
gado leiteiro, ao município de Barbace-
na, ao sr. Eduardo H. de Sú Fortes .; 
os dois primeiros elo gado de talho-~ 
um ao município do Curvello, ao dr. Vi-
riato Mascarenhas e outro ao de Ubera-
ba, ao sr. Bruno da Silva O li v eira ; os 
primeiros dos animaes , cavallares - um 
ao município de Syhestrc Ferraz, ao sr. 
Domingos Junqueira e outro ao de Oli-
veira , ao sr. Gc br·e Augusto de An-
drade; o primei:::- dos auimaes cavalla-
res cxtrangeiros , ao município ele Ube-
raba, ao sr. Saturnino Rocha ele Miran-
da; o primeiro elo ::. reproductores suínos , · 
ao município de Caeté , ao sr . Ignacio 
Octaviano de Al 1·arenga; o primeiro dos 
cevados gordos , :10 município de Caldas , 
ao sr. José Custodio Dias de Araujo ; 
o primeiro das cabras leiteiras, ar:> mu-. 

ti 

nicipio ·de Sete Lagoas, ao sr. Fernan-
do Pinto de Azevedo ; o ·primeiro de 

· carneiros, ao município de Ca~té, ao sr. 
Antonio Candido da Cruz Homem. 

Poços tubularet!J 

Já foram perfurados 16 poços tubula-
res, sendo 5 na fazenda do Barreiro, que 
actualmente faz parte da colonia da V ar-
gem Grande, 4 na colonia Carlos Pra-
tes, 4 na fazenda-modelo da Gamelleira, 
1 no Calafate e 2 no Campo de Expe-
riencias, annexo á Directoria de Agri-
cultura. 

Sobre o poço do lote n. 6 da éolonia 
Carlos Prates) sobre um dos que foram 
ab~rtos na Gamelleira, sobre o do Cala-
fate, proximo á escola primaria ali exis-
tente, bem como sobre os poços perfura-
dos, no Campo de Experiencias, foram 
collocadas bombas accionadas por mo-
tores aereos, os quaes têm funccionado 
com regularidade. 

Todos os poços que estão sendo utili-
zados têm 0,15 centímetros de diametro 
e foram perfurados pela machina Keys-
tone Drz'lt. 

Actualmente, acha-se em Sete Lagoas 
o encarregado do serviço de sondagens, 
o qual está perfurando, com a referida 
machina) diversos poços nos arredores 
da dita cidade, ·pretendendo a Camara 
Municipal ela mesma utilizal-os para o 
. abastecimento d'agua á população. 

Com a acquisição de apparelhos, ma-
teriaes e salarios do pessoal empregado, 
d.espendeu o Estado, da data da instal-
lação deste serviço até 31 de dezembro 
do anno passado, a quantia de 66:236$965. 

Estradas de rmtage01 

De importancia tambem capital para 
o povo e para ~ producção são as estra-
das de rodagem. 

Não as tet.nos : ao transito de carro-
ças- muito poucas se adaptam e os 
carros que as trafegam servem ?rincipal-· 
mente para destruil-as e sujeital-as a 
contínuos concertos. 

Tem sido gasto em pura perda o di-
nheiro com estas vias de communicação 
e seus concertos, o qual sóbe, para os 
cofres do Estado, a sommas extraordi-
narias. 

Aberta ou concertada uma estrada, 
desde que· se não systematize o serviço 

da respectiva conservação, raramente 
dura além de um anuo, sulcada, como é, 
pelos carros de rodas cortantes, e des-
moronadas por chuvas· torrenciaes, que 
se lhes não desviam dos leitos. 

Julga o governo conveniente construir 
algumas estradas de rodagem, que li-
guem as vias-ferreas aos centros p,rodn-
ctores e para isso importou dos Estados 
Unidos, não só as machinas que lá se 
empregàm· -em trabalhos similares, como 
vehiculos de tracção animal, que não es-
tragam o leito das vias e, além disso, 
com a mesma força, transportam carga 
muito superior á do systema condem~ 
nado do nosso carro de bois. 

A construdçãb e conservação das es-
tradas de ro.aa:gem deve constituir ser-
viço separad0 e systematizado. 

A questão do trafego para automo-
veis ele mercadorias é outro problema 
importante, sendo mister que se conti-
nuem as experiencias, attentos os gran-
des beneficios que podem provir para os 
transportes á pequena distancia. 

VIação· fc1rrea 

Em Minas, Estado central. de tcrrito-
rio vasto e população disseminada, con-
struíram-se, sem systema algum, as estra-
das de ferro, e, ainda hoje, quando se 
procura remediar a este mal, tentam au-
gmental-o interesses ás vezes divergen-
tes . 

O que cumpre, a todo o transe, é sys-
tematizar os traçados, vizanclo , n'!-s no-
vas constntcções, os que tornem econo-
micos os transportes, por caminhos mais 
curtos para os portos de sahida, de sorte 
que a mercadoria chegue sempre, em 
busca dos mercados de consumo, o me-
nos onerada que for possível. 

Com o fito de desembaraçar e desen-
Yoh·er as nossas vias fe rreas, o governo 
encampou. a 24 de agosto findo, a Es-
trada de Ferro Muzambiuho, que serve a 
uma das zonas mais ferteis do sul do Es-
tado, e, entretanto, tinha, ha muitos 
annos, parado o prolongamento de seus 
trilhos. 

Já o governo tem proposta de compra 
da mesma para a construcção desse pro-
longame:!to. 

Tambem a União trata de systemati-
zar e prolongar as suas vias ferreas na-
quella parte do Estado, de sorte que, 
dentro em breve, será, afinal, realidade 



a legitima aspiração de sul e oéste de 
:Minas, que urgentemente reclamam a 
execução de estradas, ha tanto projecta-
das e promettidas. 

A Estrada de Ferro L eopoldina, que 
serve á zona leste do Estado, reformou 
seus contractos com o governo, de con-

. formidade com a. auctorização constante 
da lei n. 440, de 2 de outubro de 1906, 
combinaclacom oart.19, da leit1.422, 
de 29 de setembro de 1905. 

Por este accordo, modificar~m-se as 
di versas concessões, cessou o regimen da 
garantia de juros, obrigando-se a Com-
panhia a prolongar seus trilhos, ha bas-
tantes annos paral.yzados, procurando 
ligar-se á Est rada Sul Esp írito Sant". 

Servirá assim á fertil zona do Ma· 
nh uassú, a cuj o valle ficará ligado o mu-
nicípio da P onte Nova, que verá satis-
feita estajus ta necessidade . 

Deve a Companhia, sob 'efficazes penas 
contractuaes , constru ir, em 5 annos, a 
con tar de 22 de fev ereiro el e 1908, não 
só a li nha ele Santa Luzia , como 1. 00 k i-
lometros de P onte Nova a Bicudos c a 
ligação da primeira · destas lí ry has á Es-
trada. ele Ferro Sul Espírito ~tnto, avã-
l ianclo-se em' cerca de 300 kilomctros a 
ex eusão total a . cr con struída . 

Concluídos esc traba lhos , levcrá ain -
da, em 3 am os, prolo ngar a lint a de 
Ponte Nova até sua ligaçfto com a de 
Santa Luzia ao 1anhuassÍ1. 

Pelo espaçamento elo praxo ele rc\'e r-
são ele sa estrada ao Estado, e te ob teve 
da mesma os díctos prolongamentos sem 
garantia de juros , a desisten cia da ga-
rant ia existente , se ndo de 4. 000:000 ~000 
o valor etn J.ínheiro para os cofres esta-
doaes , ob tido com essa reforma, de-
vendo 2. 000 contos ser em pregados na 
colon í;;;ação elas margens da mesma via 
fe rrea. 

Partindo do E spírito Santo e do mar 
em direcção ás mattas virgens elo Rio 
Doce , penetrando-as numa extensão de 
347 kil omctros, a porção, porventu ra, 
mais ferl il da te rra minei ra, a Estrada 
ele Ferro V ictoria a Diamantina :tbre e 
descortina ao t r<~.balh o agrícola campo 
v a~ ti ssímo de exploração. 

Um dos pontos de seu traçado é Sant' -
Anna de Ferros , sitqada na zona a qu e 
teria. de servir a estrada denominada «E s-
pírito Santo a. Minas» , con ccss ~LO que, 
in iciada, se não chegou a realizar. 

t2 

Auctorizado pela lei n. 431, .de .4 .de 
setembro de 1906, recomeçou o g overno 
o serviço de construcção . desta linb,a, 
cujo ponto inicial era Sabará , demandan-
do, em Sant'Anna de Ferros, a« Vi~t.oria 
a Diamantina». 

Iniciado o serviço, o Estado o trans-
feriu ao governo da União, que , a 1 'J de 
dezembro de 1907, o encorporou á Es· 
trad.t de Ferro Central do Brazil. 
~ ligação de Ferros a Sabará e, por· 

tanto, a parte central do Estado, bem 
como 2. ligação de Bello Horizonte á Es-
trada ele F erro Oéste, com uma extensão, 
apenas, de 160 kilometros, abre-nos di-
versas sahidas para o mar, vindo todas a 
convergir nesta Capital, que, então, se 
tornará um verdadeiro centro de irradia-
ção da vida industrial e intellectual do 
Estado, correspondendo , assim , ao fim 
e aos sacrificios com que fo i construída. 

E ' objecto de estudó o prolongamento 
da estrada de ferro de 'rheophilo Ottoni 
a Caravellas , terminando-se uma situa-
ção que não é lisongeira. 

S lnm t; ão flnanccll'a. 

N~to pod ia esta situação ter soffrido 
sensível mudança , attenta sua lig ação 
in tima com a situação economíca , na 
quCJ.l reformas para rapiclos accrescimos 
ele renda, com ares miraculosos, não são 
affirmações sérias e nem possíveis . 

O que, em taes eme rgencias, cumpre 
aos poderes publicas , é, mostrando, com 
clarexa e simplicidade, o estado ele cau-
sas, indicar os remecl ios, app.rova r as 
medidas e agir. 

E' o que se tem fe ito. 
Decorrendo, principalmente, da maior 

:fiscali ?. ação com que se tem arrecadado 
a" rendas publi cas , póde-se assignala r , 
como resultado lísongeiro, o accrescimo 
de 1.555:779821 3, verificado no rendi-
me nto da. collectorias e na cobrança da 
di\·ida activa. 

Do cotejo entre o primeiro tri mestre 
C. estc anno c o do an:1o anterior, verifica-
se, na a r re cJ.dação das collectorias, um 
accrescimo de 470: 398$465. 

Ha alguns dados suggestivos , que , 
demonstrando a ligação íntima elo traba-
lho da producçfw economica e das rendas 
publicas, de monstram , egualmente, a effi-
cacia e o acerto das medidas emprega-
elas ; estes dados valem como uma indi-
cação inicial. 

t3 

E' assim que se nota, ele um lado, o Dada a situação que o governo eu-
esforço decisivo dos particulares em mo- centrou, e que se acha exposta na men-· 
dificarem a rotina 110 trabalho ela terra, sagem anterior, e precisando absoluta-
e se observa do outro, que a exportação mente melhoral-a como condição impres-
dos princioaes cereaes- arroz, bat~ta, cindivel, procurou, com desassombro e 
milho e feiJão, teve os seguitltes accrcs- prudencia, meios que, financeiramente, 
cimos : 1 lhe permittissem intervir com ef ficacia , ,... . I habilitando os institutos bancarias a fa-

Arroz ·- 4 .122 · 1 OS kt!os, no valor ele cilitar aos particulares o credito in li is-
1. 748:028$19~.' em 190.6 e· em .1907 • pcnsavel . á !llanutenção e aperfeiçoa-
S · 350 · 457 l,..tlos, na tm portancm de mento de' suas diversas industrias com-
4. 195'•210~? ?0 . ' .' · ., _...., ' pl etando, dest'ar.te; o apparelhamento 
· Batatas.- em 1906, 4. 070. 431 kilos, de uma acção integral. 

no válor ele 814 :086$200 ; em 1907, Tentou .. se , para esse fim, a operilç:io 
6. 277.053 kilos, na importancia de do emprestimo externo de 25 milhões ele 
1.883:115$600 ; francos. 

JV!itho. _ em 1906, 16. 604. 462 kilos , D~vido, sem duvida, ú prov_erbial pon-
110 valor de 1.710 :259$568 ; em 1907, I tualtdade. do Es,tado na sol:t çao dos s ~u.s 
22 . 946 .7 93 ki los, na iniporta ncia de I compromtssos , a oppo~tuntdadc e uttll-
2. 67'"·12"'$8 .., .., . dadc do plano economtco adaptado, por 

' I' 0 -' " ' t d . . , d . 1 se trac ar e uma quanlta esanac a ex -
. Feifão.- em 1906, 4.706 .773 k il os, cl usivamente a d~~spesas .rep roduct:vas , 

no valor de 1 .24 1: 5875972 ' ; em 1907 , foi o emp resti mo lan çado c reali za do com 
5 . 915 .744 kil os, na impo rtaucia de cxito comple to., ao typo, para. Minas 
1 . 774:723$200 . ' honrosissimo, de ') 7 e me io, tendo já cn-
. Não ba duvida _que a prot1ucção de I trad~ para. os co fr~s c~.o ~s tacl o a. sua 
c~ reaes cresce ra ptdarnentc e que, dcn- , qu as t totaltcladc , pois f,tlt.t, apenas, pc· 
tro em brcYC , terá o Brazil, neste parti- qu eno ~a l do a se vencer em pra:w cur to. 
cúla r, satis feito ás uccessi dacles de se u A lei n · -f23, de 2<J ele set2mbro de 
n~c rcaclo intern o, poclend 0 c dc\·ctHl 

1
1 ~?OS,. orço u a r: nda or linaria c cx tr:1.nr- · 

a inda a~ pirar a ser gra1 d~ .·porb<10l' cltt~ a ~ ta, provententc c.t c. di~er a ... . contr i-
desses geu ercs de p ri111cira uccess idadc . I blll çoes , p:u:t cxcrc tct• J ful<Ht ceu--, Je-

. . I lini t i,::t tn ct tt · ence rrado em junho do 
St os outros patxcs co rn que tc rcmo. de I ann o p.tSS<td , em 16 . 817:705Si00 . 

concorrer S? ach am m;lhor ap1?arel ha- I Mas, a ren da clTccl il·amcntc arreca -
das mcchamcamente, nos , toda v ta, 1bes I dada só produúu H. 470 : 69 ~·5791 ' rc -
l e~·amos vantagens quanto aos age nt es ; sultanclo poi s , um rlejiât de rei 
nah traes. 2 . 3<17 :010$909, co mo se vê ela tabella 

O estado :financeiro sol-ido, rq ctim os , seguinte, pela qual c nri.flca quaes os 
sómente póde resultar dum es tad o eco .. Ülul os da re ce ita crn qu e a previ ão or--
nómico egua mente sol ido e este de uu ia çam cn taria não foi atlin gida, qtia s 
producç5o me th odica . . aqucllc s em que foi excedida : 
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Títulos da receita Orçada Arrecadada Para mais 

-
Imposto de exportação . .... .......... . 9. 700:000$000 8 .316:757$218 -
Taxa de sello .. ... .................... 6'i0:000$000 (i04: 056$691 -
Novos e Velhos direitos .•••••.••.•.• 460:000$000 406:809$431 -
Transmissilo intei'-Vwos . . .. .•.•. .. ... 700:000$000 666:139$878 -
Transmissão causa -mortis , ... .... , ... 830:0008000 594:358$282 -
Passagens em estmdas de ferro ..•••• 140:000$000 148:506$01)! 8:506$061 
'J'axas de matriculas .. , .•.••••...•• , • . 70:000$000 1 0,1 :ii60$689 34:560$689 
Cobrança da divida aci.iva .••.• ,,, ... 100:000$000 204:817$364 104:847$364 
Renda da Imprensa Offlcial •.•.•.... , G8:000$000 7:{:830$550 5:830$550 
Vendas de terras devolutas, •..•.•••• 30:000$000 39:558$924 U:558$924 
.Juros de apolices .. .. ............ ...... 450$000 400$000 -
Exportação de ouro e diamantes .• , •. , 300:000$000 213:804$207 -
Renda de terrenos diamantinos •.••. , 20:000$000 19:540$033 -
Quotas de fi scalização ...........•... ] -19:340$000 104:942$581 -
Taxa addicional de lO Vfo .••••.• : •••• :n6:000$00o 224 :005$67 4 -
Imposto territorial. .. ................ U60:000$000 888:267$348 -
Imposto sohre suhsidios ........... , . . 26:000$000 23:436$000 -
Imposto sobre vencim entos ......••••• 6:750$000 6:68\J$693 -
Renda de aguns mineraes .•..•.• .. .. . iO:OOO~OOO 5-l:liJ0$000 -
Emprestimos municipacs .. . , ••. , . . ... 1VO:I65S700 i 3:156$'i88 -
Consumo de bebidas . ................ 450:000$000 330::J5j $628 -
Imposto sobre renda industrial. ..... 60:000$000 - -
Arrendamento da Bahia e Minas •.••.. 40:000$000 40:000$00U -
lmposto de industrias e p1·oflssGcs ...... 1. 400:000$000 1.152:100$000 -
Renda eventua l. .... ... . .............. R0:000$000 l25:870$~US ~:,:870$-198 

ReposiçücR e restituições . . .... .. . .... i O:OOOfi;ilOO ;)<! ;f,90$l!J:l -
l~cnda úe fian ças-crime .. . ............ 1:000;3000 - -

lG. Sl7:70G$ i OO 1L470:69~$itll 20!!:li4$0S6 

Verifica-se deste quadro menor arre-1 Realizaram-se no exercício 
cadação em alguns títulos da receita, tes operações de credito 
na importancia de 2.556:1848995 e maior Conversão de títulos de divida da 
em outros, na importancia ··de réis Estrada de Ferro Bahia e Mi-
209:17 48086. R~s~~~rr~ 'ciõ ·~õ~i~~~·t~· ·a·~~·~ilv. ::·. ·: 

Além da renda orçamentaria, arreca-
do'' mais o exercício a importancia de 
48]: 1855489, que procede : 
ct) do imposto de 8 •;. ad-vrtlm·em 

"' 'hre dive rsos productos de 
qu e trata o dec. n. 1.818, de 
7 dejunho de 1905 . ........ . 

b) auxilio do governo federal 
pa.m soccor ros publicos . ...... 

33:883$613 

350:000$000 

Acqnisivilo dos direitos crec.iito rlos 
da Companhia l~straJa de FeiTO 
Mnzambinho ......... . , ......... . 

Rescisão do contructo de a rren-
damento das aguas de Poços de 
Caldas ....................... . 

l~ncam pação dos bens e· concessão 
el e ag uas mineraes pel'tencentes 
á. l~ mpreza de Ltun bn,ry e Cam-
huqmra ........ ... ... . .... .. .. . .. 

.. 

-· 
Para menos 

1.383:242$782 
45:943$309 
53:190$569 
33:860fi;122 

235:641$718 
-----

50$000 
86:195$793 

459$967 
44:397$419 

lll:094$326 
71:732$652 
2:56-1$000 

60$307 
15:8!! 1$000 
27:008$912 

ll9:642$3i2 
60:000$000 

2-17:890$940 

15:409$807 
1:000$000 

2 . 556: 18·1$995 

as seguin-

2:400~000 
.f • 000:000$000 

82D:ooo.sooo 

300:0U0$000 

700:000.$000 

5 831:4008000 

c) prestação . paga pela camara 
municipal de Mon te Santo, do 
cmp1·es timo cont rahido com 
garan t ia do Estado •. . , .... , , • 

Addicionando-se 1.834:390$860 de 

d ) cobranças ind evidas ......• . . . . 
c ) rend a nflo chtssincada . . ......• 
fi depositas de dive rsas o rigens. 

letras promissorias emittidas como an-
15:000$ 000 tecipação da receita e 276:800$000, im-
20:~?i~4i2 portancia recebida da Companhia Es-
1 0 :G) I ::;~4 ' 
51:ii2SD55[ trada de Ferro Sapucahy, de prestação 

..... 

devida de accordo com a lei n. 
como o 
Emprestimo do cofre do orphams, 

6, bem As despesas realizadas -por meio de 
operações de credito elevaram-se a réis 
5.831:400$000, a saber: 

ausentes e caixa economica..... 950:082$487 
Liquido de depositos em dinhei- Rescisão do contracto com o vis-

ro, ~ecebidos no exercício..... . . 24:111$717 conde do Gnahy, para a constru-
SnpprJmento do exercicio ele l!J07 2,776:284$274 cção da Estrada de Ferro Espi-
Saldo do exercício anterior....... '(59:588$811 r1to Santo e Minas............ 4,000:000$006 
verifica-se que a totalidade dos rec"r- Acquisiçílo dos direitos creditorios '"' dã Comp:mhia Estrada de I?erro 
sos do exercício attingiu á somma de Muzambinho ............... . . .. 
27.406:438$429. Encampação da Em preza das ::\ Cl' tms 

minoraes de Lambary e Can~bn-
.0 total das operações da despesa : qu~ra . .' . . : ... .... .......... . . 

fot de 26.832:894$383. . ResCJSão do contracto de urre'-

A d 
rlamento da s aguas de Poços 1l,, 

. espesa ordinaria elevou-se á quan- Caldas .... . ....... .. . ... .. . .. .. . 

820:000$000 

700:00080()0 

300:000ij;OUO 
tta ·de 18.473:396$655, sendo, pois, as Conversão dos iitulos da divida da 
verbas respectiv(\.s . eKcedidas em réis Estrada de Ferro Bahia e Mi-nas; . ·.· •• •·.··••···..••.• • • . . . . · 2:400$000 
1.658:178$732, visto como a despesa or- 0 
çada foi de 16.815:217$923. exercício foi ainda onerado com o 

Cotejando-se, porém, o excesso da suppriment9 de 1.227:373$504 ao de 1905, 
despesa orçada com os creditos su p- o q ua1, por sua vez' teve de pagar despe-
p1ementares, auctorizados e abertos na sas pertencer.tes ao de 1904, na importan-
. . ' cia de 2.449:871$886. 
tmportancta de 2. 318:270$480, . verifica-
se que a despesa ordinaria ficou infe- O saldo demonstrado no balanço de 

573·.544~046 lt 1 rior ao credito na importancia de réis "' resu a c a apuração entre 
660:091$748. o total das contas dos saldos credores 

Os creditos supplementares elevaram I e d;vedores~ aquelles na importancia de 
as consignações dàs verbas relativas ao 3.ll9:142$90,:, e estes na de 2.605:Sqsgs59. 
pessoal e expediente da Secretaria do O saldo demonstrado de 573:544$046 
Senado, idem ela Camara dos Deputados, é p~t~amente ~1omina~; porqttanto si o ex-
apanhamento de debates, expediente de erctcw fosse tndemntzado da quantia de 
eleições estadoaes, força publica, in- ~ .227.:3!)3$5.% ele supprimento feito ao 
strucção primaria, serviço da divida fun- tu tenor e s1 pagasse a quantia de ... .'. 
dada e obras publicas. 2.776:2845274 recebido do posterior ex-

Além dns creditos su pplement::tres. ercicio, - o resultado seria <: ncerrar-se 
na importancia já referida, foram ainda 1 com um dejiât de 975:3665634. 
conce~id o -;. r.rcditos excraordinarios e I Provém este facto das auctorizacões 
por . clt sp(>~tçô c-; l•·!.tislativas, na impor- I extra-on;::lment<.t rias para :tttencler a 'd es-
tan.cta de ~. •J17:746$2.S9, para os se- p~sa .sem fu ndus proprios ~;; Ióra das cun-
gmntes servtços : tnbutções orçamentarias. 
Co nstl-u c~\ií O da Estmd a de Fe rro . ~ó depois de terminado o período ad~ 

Espírito Santo c Min as. . ....... 600:000$00o dtcwnal, poderão ser completos os dados 
Liquidação das contas com a P1·e- · r ·1 1 c 1 relativos ao exercício de 190'"'1. 

cCI.LII":t ( a ap i .al. ... .. . ,..... 99:i:6~6$259 
Construcção da ma triz de Bel lo ? balanço provisorio, porém, dá 0 se-
nSJ~::~~~~~t~l ~ · ~~~·éi~c;;to. · ;· · p;·o~ 30:ooosooo gmnte resultado : 
· fcsso1'es prio: a rios e execução lle 

lei n. 445 ................ . · . .... .. 7:100$000 
Assistencia a Ali enadol!, em Bar-

bacena........... . ........ . . .. . .. . 250 :000~000 

Entre a despesa realizada e a receita 
arrecadada existe o dejicit ela quantia &e 
3. 994:701$864. 

As despesas extra-orçamentarias at-
tingiram a 531:473$065, incluídos réis 
54:205$092 de restituição de diversos 
depositas e 7:320$663 de quantias le-
vadas a credito de collectores, despe-
sas pagas em exercícios anteriores e que 
não lhes foram abonadas por defeitos nos 
respectivos docttmentos. 

RECEITA 

Ordina 1·ia c ex t raol'd inaria. cons-
ÜHtte úa lei de OL'v<Hncr.to "n. H O 
de 2 Ll o out uiJ1·o de l !!Oti, ar1·cca: 
dada ..... .. .. ..... ... .... . ... . 

Idem não cont.emp lada no mesmo 
orçam ento . .•. . ........ , , . . .. . . 

fdcm de emprestimos de orphams, 
producto de bens de a usen tes e 
deposil:os de ca i~a economica .. ,. 

Receita de operações de crcdilo . .. 

15.3G l: (j .JS$59l 

8 . 295:6948-153 

l. 3!J6: -l 36~;9(j8 
7. 3\J3: 400$000 

. 32 .4-17:180$012 
que, rellluda ao saldo que- passou 

tio balanço de 1905 .. . ... , ..... ,.. 573:54480-IG 

atl ;nge ao toüli de ..... ..... ., ..• 33.020:7~4$058 



DEsPEsA 1 te?do pa;a este resultado concorrid0, 
·tm po!'l.ancia paga por conta das Se- alem dos 1m postos de expo.rt~ção, _os de 
. c rctarins de ~s t ado ..... ,. .. .. ... . 18.513:652$035 sello, Novos e Velhos dtreltos, trans-
I1e 1~1 d ~ .?'spost_ç?.?s especwes e ex- . • . . missão inter-vivos e causa-mortis, divida 

t ia·OI Ç.tlll elllcUI,lS. . . . . . . . . .. .•. 2.].(23 .008$186 t" b. -~d em d · clcpos i Los de orphams e da a c tva, em ora nao houvesse aggra:va-
ca ixa economica, etc . . . . . . . . . . 1. 096:053$615 ção de taxas mas até suppressão de im-• 

·Idem , dcspendala por conta de ope- ' • • rações de c1·edito ..• . . ... . . .• • . 10.194:728$262 postos, como os sobre subs1d10s e ven-
Supi rim cnto feito ao exorcicio de ~ _ cimentos, que produziram no exercido 

1906 . .••..... .• •..•••.•.•.•. . •.... 2.7, 6:284$214 de 1906 a importaucia de 30:125$693. 
31.703:726$402 A arrecadaçfw dos impostos de expor-

P elo confronto· ela receita, ná impor- tação foi, em 1907, superior á elo ex-
tancia ele 33.020:724$058, com a despesa ercicio anterior em 321:360$326, assim 
de 34.703:720$402, presume-se que 0 demonstrado: 
exe rci cio se encerrará com 0 deficit ele Café

7
.-A export:ção deste geuero foi , 

l . GS~:l : Du2S:344. em11.:10, ele 159 .t29.890 ldlogrammas 
A lei 440, de 2 de outubro de 1906 , superior á de 1906 em 16.475.392. O 

orçou " r ce ita ordinaria c extraordina- im posto, porém, arrecadado em 1907 foi 
ria para eslc exe rcício em 16.436:615$700 infe rior ao de 1906, t endo neste sido de 
cxcluillos o sa ldo de diversos depositas 5.808 :584.$364·; ao passo que naquelle. 
ainda íJão liq ui dados , pü i1 nflo se achar desceu a 5.695:446584 1, dev ido á baixa 
aiucla nccrracla a csc ripturação respe- do preço do producto, sendo que em 
cti \"a, u tn termin ado o sc mcs lre adcli- 1906 o valor official fo i de S468 e em 
c ional. 1907 de $402. 

Ent ·c a r ceei ta orçada na q uan Lia de Gado vaccum .- A arrecadação d'o 
l ú . 436 :6155700 c a arrecadada na ele imposto fo i em 190 7, ele 1.1 68 :084$080 , 
15.361: 64 8$591, verifica-se a eliffcrenca correspo ndente a 280.538 cabeças e a 
{le l. 074:%7S109. ' ele 1906 de 1.153:099$080, corresponden-

te a· 277.174 cabeças. A previsão da receita não foi attingi-
da , ap sar ele ser superior {L do exercício 
an terior , concorrendo para a cliffere nca 
os scg uiuL12s itulos : ' 
Jm poslos do ex pOI'-

tar,::lo . ........... . 

Fumo de ?'o lo. --Pouco sensi ~el foi o 
augmcnto da exportação deste genero. 
Em 1 CJQ(), fo ram exportados 3.166.494 
kilogrammas , produzindo a renda de réis 

0.20II :OOrnlro s .G33:ll830 10 227:205S85l, c , em 1Y07, 3.167.027 
IOO:OO:)y;:OQO (il:3 :~z~;:6: l2 1 "1 1 . d "03 a • " "" n ogrammas, proc uztu o j :3 ::>2S:,9~. Taxa lle sr ll 0 ..... . 

: ·avos e Yclhos di -
reitos. . . ..... .. ... -lüU:000$000 -13-1:2 i ;SiSl 

1: o: uoo.~ooo 
l. 1 00:000~000 

050: UOO.i)OOO 

23i: 16.2$811 
'i 5 ' : -17-18892 
299:008\ 06 

EXJ>O l'laçD o de ou ro 
c diamantPs .. • . . • 

l·li pos lo i crr i Lo r· ia!.. 
' nsnm o de b l; idas 

IndusLri as c prof1s -
sõc3... . . . . . . . . . . . . UiOO:OOQ6000 1.12~ :908$9-16 

além ele outas ve rbas de menor impor-
tancia, que 110 total ela receita, sommam 
1 . 8 99:71:17$9 ~6 o 

Foi ~ u pe rior ao orçamento, além· ele 
outras, a arrecadação elo imposto ele 
transmissão inter-1'i-vos em 163:532S959· 
dad ivicla activa , em 374:801$508· dr~.~ 
restituições c reposições, na quan Üa de 
Hl6:07SS065 . 

Das cl iffcrcnças para menos arrcca· 
dadas, na im portancia total de réis 
1.879:7978946 e das para mais na ele 
0 ~: 830S83 7, resulta que a arrccaclacf.LO 

ficou a baixo ela previsfto orçamcntaria ' na 
importancia de l.074:067Sl09, embora 
superior á arrecadação do exercicio an -
te rior na importancia ele 800:953$300, 

QueiJos.-A exportação deste genero 
foi superior á de 1906 ; a arrecadação 
do imposto foi, ·porém, menor em 1907. 
Os dados accusam 4.159 .64 ~ kilogram· 
mas e 174:704$964 de renda em 1906, 
e 4. 63 4.409 kilogrammas e 171:473$132 
em 1907. 

A queda do valor oHicial , devida á 
baixa do preço , explica o fac to. 

Manteig-a. - 1.420 . 849 kilogrammas 
em 1907, contra 945 .421 em B06 ou 
qüasi o dobro deste ultimo exercido, 
foram os totaes da exportação, sendo, 
a arrecadação respectivamente de réis 
159 :135$088, em 1907, <J0 :-1- 90$850 em 
1906 . 

J11a~tga1lez. -A exportação do mancra-
nez tambem quasi fo i o dobro do ~x 
ercicio anterior . 

Em 1906, fora m exportados ........ . 
124.646 .000 k ilogr<tmmas com uma ren-
da de réis 79:773$440 e em 190 7,.. . . 

t'7 

220.02l.OOO.kilogrammas com a 
do valor ,de 136:413$020 • 

renda_ ~posto produziu., em um, 32:468$800, e, 
em outro, 41:371$200. 

Toucitzho.-A exportação deste genero 
decresceu em ·1907; porém, a arrecada-
ção foi superior· á de · 1906, devido á 
alça de preço. Neste exercício foram 
exportados . 3. 956 . 508 kilogrammas e 
arrecadado o imposto na importancia cfe 
1~5:708$22~ e naquelle, 1907, 3.873.849 
lnlogrammas com o imposto da quantia 
143:332$413. 

· Gado suz"no, - Em 1906 foram ex-
portadas 46.268 cabeças, produzindo o 
1m posto 92:616$~00. Em 1907, 37. '(39 
~abeças, produztndo o imposto de réi-
17:784$500, havendo pois uma climi-. - ' ' nUlçao, de 1906 para 1907, de 8.529 ca-
beçcLS. 
. · Mz"lho.-;-- 'ranto a exportação como a 
tmportancta da arrecadação foram no 
exercido de 1907, superiores em ~ais 
da. terça parte á do auno de 1906; neste 
f01 a exportação de 1 G • 604. 462 kilo-
grammas .e o. imposto arrecadado de 
51:307$787 e naquelle, 22.946.793 ki-
logrammas e 80:313$7.75. 

· Fei.fão. - A exportação deste · genero 
tambem apresenta augmento bastante 
sensível. Ao passo que, em 1906, fo-
ram exportados 4.706. 773 ki1oo-rammas 

b. ,., 5 7 b ' su tU a .::>. 91 . 44 em 1907. O im-
posto teve, consequentemente, o mesmo 
augmento, elevando-se de 37:247$639 a 
53:241$696 daquelle para este exercido . 

Arroz pt"lado. -Elevou-se ao dobro 
a exportação do arroz pilado no anuo 
de 1907. Em 1906, foram exportados 
4.122 . 708 kilogrammas e em 1907 
8.250.457 kilogrammas, sendo o produ~ 
cto da arrecadação respectivamente de 
69:920$127 e 167:808$408. 

Batatas.-Em, 1906 accusam os dados 
4.070.431 kilogrammas e em 1907, .... 
6 .277.053 ditos, produzindo a arreca-
d.ação do imposto naquelle, 24:422$586 e 
neste exercido, 56:493$468. 

· Leite.-Teve, tamb~m grande augmen-
to a exportação deste genero que, sendo 
em 1906 de 3.920.340 kilogrammas ele-
vou-se a 5.100.59! ditos em 1907'. Foi 
a arrecadação respectivamente de réis 
23:522$040 e 30:963$564. 

Gado cava/lar e muar. - A expor-
tação, em 1907, foi superior em 1.087 
cabeças á de 1906, que foi de 3.983 ca-
beças, sendo de 5.070 em 1907 ;· o im-

A, S.-:1 

. Verifica-se que, á excepção do tou- . 
c111ho e do gado suíno, a exportação foi 
augmentada. 

Ouro e di~ln:ta~ttes. -Em comparação 
com o exerc1c10 de 1906 a exportação 
em 1907, foi superior e~ 334.937 gram~ 
mas, serido de . 3. 352.093 naquelle e 
3.856. 950 neste e o producto do im-
posto, respectivamente, das quantias ele 
213:804$207 e 237:162$811. 
. Os demais impostos apresentam apre-

ctavel augmento, na respectiva arreca-
dação relativatrtente ao anterior exerci-
cio, á excepçã0 da renda da Imprensa · 
venda de terrá~, arrendamentos de ter~ 
renas diamantinos, imposto territorial 
c~nsumo de -bebidas e imposto de indus~ 
tnas e profissões . 

Elevam-se a 9. 086:825$187 as quan-
tias não contempladas no orçamento, a 
saber: 
Producto da taxa ele 3 !"rancos po r 

sacca de café ex portado , nos ter-
mos da lei 11. ~ .2 ~, de 16 de a(l"os-
to de 1!)06 ... ........... . . ~ .. 

Alienaç~o da Estrada de Feno d~ 
Sabam a Sant'Anna de Ferros .. 

Auxilio do ·(l"overno federal á fa-
zenda-modelo da Ga melleira ... 

Idem da Camara Municipa l de 
CaeLé á Assis1encia a Alienados 

Renda ainda nflo classificada, .... 
Idem da Caixa Economica . . . ...•. 
Sttldo entre os I'eccbimentos e as 

restituições do emprastimo de or-
phams, de di nh eiro de ausentes 
e depositas da Caixa Economica 
(art. 2." da lei -110) ..... •..• •.. 

Saldo que passou do exercício de 
1906 ........ 00 ............ . .. . o o 

5.159:3Di $6l7 

3.000:000SOOO 

50:000$000 

200$000 
3:200$341 

90;3800 

300:383$323 

5i3:544$046 
Addicionadas estas parcellas a re: 

ce1ta a rrecadada de .......... . .. 15.361:648$591 
venflca-se que a receita do exerci-

cio se eleva a. . .... .. . .......... . 24·4-IS:-!73$i78 

Os recursos do exercício foram ainda 
augmentados pela seguinte fórma não 
estando incluído o saldo de depositos de 
outr~s procedencias, por não estar ain-
da liquidado o respectivo Caixa: 
Consignações recolhidas para se· 

rem entregues, ele prompto, a 
interessados. . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . 82:i06$635 
Operações ele credito, a saber: 

Emissão de i.SOS apolices sendo 
500 do valo r nomina l de l:Ô00;3Liül• 
ao preço de 85 o;. e 7.308 d~ 
mesmo valor, ao preço de 84 •t. 6.563:000$000 

lmportancia ela prestação deYida 
pela Companhia lla Estmda de 
Ferro Sapucahy, nos termos da 
lei Gl , de 1S9f!............. . . . • . 830:400$000 

Despesa.-A despesa apurada com to-
dos os serviç.os ordinarios a cargo das 



duas Secretarias de Estado, no exercício Sob o titulo de operações de. credito : 
de 1907, foi de 18.513:652$035, assim foi despendida a quantia de .. " .! ...... 

discriminada : 10.194:728$262, sendo : 

SECRETARIA DO INTERIOR 

Impol'tancia fixada na le i 440, pa ra 
as despesas a cargo desta. . ... . 8. 2Si:S24$400 

Despesa etloctnada . ..... .... .. .. • . 8 .910:086$603 

Excesso sob t•o os credi tos .. . •. , • . 622:2628;203 

SECRE'fA.RIA DAS FINANÇAS 

mportancia fi xada para os ser-
v iços a cargo desta ..•••.• . . .. . 

Despesa r ealizada ... . . ........... .. 
8.099:236$358 
!).603:565$432 

l~xcesso sobre os creditos . ... .. • .. 1.50-!:329$0i4 

Entre a despesa total orçada e a effe-
divamente realizada, verifica-se, pois, 
um excesso de 2.126:5911$277. 

Nem todas as rub~icas da despesa 
apresentam excesso sobre os creditas ; 
em muitas se deram economias resultan-
t es, ou de logares não preenchidos , ou 
despesas não realizadas. 

Além da despesa ordinariá, foram 
effectuadas, fóra do computo orçamen-
tario , as das seguintes importancias, no 
t otal de 2 .123 :008$186 , a saber: 
Com a Exposiçã o P ccua r ia e conces-

s:J o de prem tofl de a nimação (art . 
;2G da le i 44 0, t.l e 2 t.le outu bro de 
1 ~1 06 1. ' . . ... . o o .. ' .. . .. .. .. . ..... 00 40 :000~000 

Com exposições reg ionues do indus-
trias ag •·ico la o pastor i I, nos _te r-
mos do u rt. 1!J. ria mnsmn, le1.. . 15:00 '$000 

Com :1 r e presentação do Es tado na 
l~ xpos i çM :"~ ac ionai do l!JtJS. !Ar1. 
{i. • da le i -1i0.de H de setembro de 
l OOi) . .. . . .. .' . . .. .... .. .. .. . .... .. . 11:22:l$G50 

Com a disposiçã o do a rt . 1.3 ela lei 
-1~ [1 . :L tnatri~ de Boll o llo r izonto. . :lO:OOO$ illO 

Com ·a Assistcncin a Aliennd os, em 
Yi r1ucl e do a l'i,. 21 da lei ·122, do 
1~10:, c de c. 1. \JOi, de 26 de maio de 
HJIIG, ... ... .. .. . .. .. . .. . .... .. . .. . li: I6:;::;!H i3 

Com a consoli rl aç!lo das leis e regu-
lamentos r e lati v oH :< ot·ga nizaçilo 
da jusi iça (a l' t. :!2 da lei ·1411, de 
l !IUG ... ..... . . .. .. . . , ...... oo ... ... l G:rlútl::liiOO 

Com os co nce rtos do p ropr io esta-
doa i, silo :'t l' raça di1 Boa \'i agom, 
11os 1rmnos d" ad·. 82 th c itada 
le i 44(1 . 1A impo •··la ncia passou para 
a ca ix:t tle tl epositos) ... .. ....... : l õ:UúU:j;UIIO 

Com a E t.rada do F en o do . ·abara 
a Sa nt'.-i. nna 1le Fc •·•·os (Lei ·131. de 
~de se1.eml, t·o de 10•Jô e dcc". 1.952, 
de 1!.1116 e 2.211, de 11!98 ~ .. ...... ... 1.'•2·1:\J.'i:'.i$ 128 

lJ r·spesns co m lançamentos de impos-
tos .. .... . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . 1 2 :.~:ns:;oo 

:IUI·os o commissf•o a Bancos ...... . :lu2:8i\?~OW 
l~n lrega de de positos de fia nças-Cl' i-

Com a encampaçilo da Estrada de 
Ferro Mu·lambinho •.••• • •.••••• 

Com a acquisição da Estrada de 
Ferro Rio Doce ............... .. 

Com a , garantia de jtuos a estradas 
de ferro .•.•. , .•..•••••••••.••. 

Com o resgate de letras promisso-
. rias , nos t ermos da l ei n. 470, 

de 190i, ar t . 4.", n. III ........ 

6.153:492$000 

253:t7i$598 ' 

1.953:36i $80 l 

1.834:390$860 

O exercido de 1907 supptiu ao de 
1906, para occorrer ás respectivas des-
pesas, a quantia de 2.776:284$274. 

E' devido a este supprimento que o 
balanço provisorio se encerra com o 
dejicit da quantia de 1,683:002$344. 

. Não fôra este saque feito pelo exer-
cício de 1906 sobre o de 1907 e este 
passaria ao exercido actual um saldo 
presumível de 1. 073:281$930 ; porquan-
to, apezar de ser de 3 . 152:003$440 a 
differença entre a receita orçada e as 
despesas realizadas, os recursos extra-
ordinarios foram de 16 . 563:021$812 , 
sendo as despesas da mesma natureza 
de 12. 317:736$448, donde resulta um 
saldo de 4.245:285$364 deste orçamento. 

Este saldo annullaria completamente 
o dejicit do balanço provisorio, que se 
encerraria com saldo, si não fôra o sup-
primento já referido de 1906. 

Como se vê, a situação financeira do 
Estado melhorou consideravelmente no 
exercício de 1907. 

DI ' 'ida puhllC!a 

A divida do E stado, fundada e Hu-
ctuante, interna e externa, calculada 
esta em ouro, ao cambio official, eleva- · 
se a 86 .415:581$588, assim discriminada : 
Fnndada inlNna . .. . .. •.•. •. . ..• •. 
Dcpositos para fia nças ... .... .. .. . 
Sa ldos a favo r el o d iv c• rsos .. .. .. .. 
Co rre de o •·phams .. ..... ..... . , . . . . . 
Bens de ausentes ....... .. 00 .. .. .. . ,. 

Ca ix<t economica ... .. ..... . . .... 00 . oo 
E ll l J•n·~ t.imo cx1 e l'llo .. . . .. .. ...... . 
1-:'"l"'r:~'lim o «lllor ro Ve lh o>>, ... ... . 

.J6 . 220:8i 5$00U 
1. 271 :í25$106 

389: 01 8$ 4().1 
2 o 530:4?.5;5]1 

76::J9D8326 
2. 402:932$61!1 

33 .461:005$500 
3:200$000 

To!al....... .. .. .. .. ... .. • .. X6. 415:581$5S:i 

O estado actual do cmprestimo exter-
no é de 52. 694 . 5CO francos que, · con-
vertidos em réis , dão o resultadoacima 
consignado. mes. mcdiç:lo do t e rras, p rotl ucto 

c bene tlcios de lote rias, exames 
de pra 1 i c os, advogados, etc .. .. ... 1 ·:1;.11.'·uts O empre~tim~ do J\I.orro Velh_o, prc-

1 
stes a e:sttngmr:-se, fo1 contrah1do em 
libras esterlinas ,que estão calculadas em 

I 

Impol't.an c ia. lovarht a c•·edito de 
Pxa c1.ot·es. ele des pesas pagas c ni't o 
•·script ura tlas em anuos an t e rio-
l'cs . .. , .. . , ., ... .. .. .... . . . . . . .. . . :{iJ ,~~OfiO i 16$000. 
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. o serviço de juros e amortização tem com tino e prudencia, mas sem desfal-
sido fdeito com a. maxima pontualidade, lecimentos, sobre os actos dos que são 
estan o ·O credlto do Estado firmado, in~umbidos da administração dajustiça, 
pela alta cotação dos seus títulos, no p01s, ao lado da independencia do ma-
paiz e no extrangeiro. I gistrado, que merece ·todo o acatamento, 

Ma~lstratura como uma das mais preciosas garantias 
dos direitos confiados á sua guarda, é 

No movimento da magistratura, deu- J::lreciso que existam meios promptos e 
se a vaga do distincto magistrado. des- efficazes de se não tornar illusoria a sua 
embargador Amador Alvares da Silva, responsabilidade por todos os desvios e 
a qual foi preenchida pela nomeação abus9s que praticar, no exercício de suas 
do dr. Francisco de Paula Fernandes funcÇões. 
Rabello, então juiz de direito da comar- Esses meios a lei confiou ao Ministe-
ca da Viçosa, indo funccionar na Ca- rio Publico, que os exercita, promoven-
mara Civil, por ter sido, a pedido, re- do a punição de todos que são encon-
movido, desta para Camara Criminal, o trados em culpa e requerendo as provi-
desembargador José Antonio Saraiva. I dencias necessarias á exacta observan-

Das 90 comarcas existentes, acham-se cia da lei e á salvaguarda dos interes-
providas 88, estando vaga, pelo falle- ses que. são postos ·sob sua protccção 
cimento do dr. Edgard da Cunha Pe- immediata . 
reira, a de Diamantina e não provida Casos excepcionaes ha, porém, em 
ainda a de Rio P ardo. que essas funcções, por sua natureza 

Na conformidade do dec. n. 1.638, delicadas, não podem ser conveniente-
que promulgou a reforma judiciaria de n;tente exercidas pelo promotor de jus-
1903, foram já supprimidas 26 comarcas. hça da comarca, não só por lhe faltar, 

Excepção dos termos de Bocayuva muitas vezes, a isenção ·precisa, a im-
Campos Geraes, Carmo do Parnahyba: parcialidade indispensavel a uma fisca-
Dores do Indayá, Monte Alegre, Patos, lização proficua, como pela possibilida-
Salinas, S . Francisco e S. Domingos de de sua acção gerar serias in.compati-
do Prata, acham-se providos todos os bilidades, que prejudiquem ulteriormen-
de mais termos, em numero de 122. Em te o exercício regular de suas attribui· 
86 comarcas,· acham-se preenchidos os çõt:>s. · 
cargos de promotor de justiça, va~os só- Além disso, a pratica tem demonstra-
mente nas co~arcas de Arassuahy, ~on- do·, com exhuberancia, que, nos sum-
tes Claros_, Mmas Novas e S. Franc1sco. marios de culpa dos crimes que incidem 

A mag1stratura do nosso Estado, em sob a alçada privativa do Tribunal da 
geral c?mpetente, escrupulosa e instrui- Relação, é quasi sempre insufficiente a 
da, multo o honra, merecendo um des- inquirição de testemunhas fóra da séde 
taque especial o venerando Tribunal da do mesmo Tribunal attenta a falta de 
Relação. um representante do' Ministerio Publico, 

Occupam presentemente os cargos de que, recebidas as instruccões de seu 
presidente . e vice-presidente dess~;: Tri- chefe e tendo a necessaria ' competencia 
bunal os d1gnos desembargadores João para apurar a cxistencia do crime com 
Br~ulio Moinhos de Vilhena e José Joa- todos os elementos que entram na' con-
qulm F~rna'ndP.s Torres. stituiçfw deste, vá ao districto da cul-

' pa para assistir ác1uella inquir ição, as-Minlsterlo publico , · . I s1m como para reumr outras provas ten-
. A organização do Ministerio Publico, / dent:s á perfeita elucidação do facto de-

Sl bem que sensivelmente melhorada nunc~ado. 
por suas ultimas refórmas, está ainda ' Para a remoção dessa falha que se 
reclamando algumas modificações, que nota na reorganização do Ministerio Pu-
colloquem esse instituto em situação de blico, julgamos que se deve facultar ao 
poder sa~isfa.zer plenamente aos seus Procurador Geral aproveitar, quando 
elevados mtmtos. . julgar conveniente, os serviços do pro-

Ao normal funccwnamento do appa- motor de uma comarca em outra nos 
relho judiciario faz-se essencial uma casos a que se refere seu relatorio' des-
c.'onstante acção fiscalizadora, exercida te anno. 
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Como Chefe do Ministerio Publico, 
continúa a prestar ao Estado importan-
tes serviços o dr. Artbur Ribeiro de Oli-
veira, com grande zelo e competencia. 

Como Sub-Procurador Geral, o dr. 
Aureliano de Magalhães merece que, 
egualmente, se destaquem a operosida-
de e intelligencia com que em elevadas 
commissões tem cumprido os deveres de 
seu cargo. 

lnstrucçiio pPimua•ia 

Neste importante ramo de serviço 
publico, cujo desenvolvimento é essen-
cial ao regimen republicano, tem tido 
o governo maximo cuidado , mormente 
em relação á matricula escolar, que, com 
a actual reforma, chegou quasi a du-
plicar, como já o mostrei com ó cotejo 
dos respectivos algarismos. 

Estão funccionando regularmente 22 
grupos escolares, em que se acha1•1 ma-
triculados 1 O. 090 alumnoa. 

Brevemente este numero estará con-
. sideravelmente augmentado, achando-
se, par.a tal fim, em preparo, muitos 
preclios, que, sem muita demora , terão 
a necessaria adaptação, e provindos 
princí palmente de doações de particu-
lares e das municipalidades. 

A fiscalização te c h ni ca do ensino tem 
sido feita com toda regularidade . 

E, apesar da duplicação da matricula, 
da creação dos grupos e da remun e· 
ração dos inspecto res, a de spesa ape-
nas se elevou a 25 %· 

Cumpre , entretanto, assignalar que , 
das 800 mil creancas do Estado, em e da-
de escolar, a 700.000 não se dá ainda o 
devido ensino . 

Habituar as creancas elas escolas do 
cam po, desde os ver·cÍes annos, a se fa-
miliari ;;)arem com os modernos machi-
nismos agrícolas. como se estú fazen-
do ; retirar-lh es do olhos os antigos 
instrumentos ele t rabalho aviltados pela 
escravidão, a enxada e a fouce, que lem-
bram, com esse aviltamento, a razão da 
pobreza dos homens livres de agora ; 
faze l-as comprehender que estes novos 
machinismos lhes garantem a bella in-
dependencia dos que do seio da terra, 
com o mínimo esforço alliado á maior 
intelligencia, retiram a propria subsis-
tencia - é, certamente, ter prestado 
á grande massa do povo incalculavel 
beneficio. 

A .Escola Normal da Cãpital funécio-
na regularmente, com grande proveito 
das alumnas, dev.endo este anno ser 
diplomada a primeira turma das.que se 
preparam de accordo com a reforma. 

Acham-se matriculadas 150 alumnas. 
As municipalidades continuam, em 

regra, a auxiliar a diffusão do ensino 
primario, já elevando a porcentagem da 

·verba orçamentaria, destinada a este 
serv;ço, já offerecendo predios para o 
funccionamento das escolas. 

Ensino secundarlo 

Ao lado da instrucção primaria remo-
delada, e de modo a corresponder-lhe, 
cumpre reformar a instrucção secunda-
ria, de sorte que, na lucta pela vida, 
satisfaça ás novas necessidades sociaes, 
e, na agricultura, na industria, no com-
mercio, abra indefinido horizonte ao tra-
balho intelligente, esclarecido pelos 
princípios da sciencia e pelos preceitos 
da arte . 

No nosso, como em quasi todos os 
paizes, da grande massa que se dedica ao 
estudo classico e ás profissões liberaes; 
apenas limitaclissimo numero aufere re-
sultados que compensem os extenuantes 
esforços dispendidos . 

E ' uma illusão dos paes, como é umá 
mirage m dos moços, procurar a inde~ 
pendencía positiva da viela nestas car~ 
reiras ele brilhante exterioridade, mas 
de fragil consistencia, por mais que ao 
longo tirocínio exigido se decretem privi-
legiadas garantias officiaes. 

E ' que a vida das classes liberaes re-
pousa sobre a prosperidade material da 
sociedade ; descurada esta c dado o eles: 
equ ilibro pelo excesso daquellas, terão 
que soffrer a fatal rep ercussão, snrgin-
clo o proletariado intellec tual, cujo aspe-
cto doloroso já se desenha entre nós. 

Ao desejo tão natural dos paes de edu· 
carem convenientemente os filhos, á an-
cia de prog redir sempre e ele fazer pro· 
greclir a terra que nos é berço, devem 
corresponder os poderes publicos com a· 
organização do ensino profissional e te-
chnico, de sorte que no campo tfto vasto 
das differentes industrias, consigam to-
dos a mais solida e a mais be11a das in-· 
dcpendencias, construindo , ao mesmo · 
tempo, o progresso real do Paiz. 

Para se iniciar, em relação ao ensino 
secundaria, a nova feição a que acabei 
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de me referir,· pelo dec. n. 2 .126, de 
25 de novembro de 1907, iniciou o go· 
verno uma experiencia de ensino fun-
damental de instrucção secundaria, que, 
ha quatro mezes, está funccionando com 
optimo resultado, parecendo que deve ser 
completado pelos moldes da educação in-
gleza, de que se approxima. 

E, para se integrar o apparelho edu-
cacional do Estado, cumpre organizar o 
ensino profissional technico, em que os 
alumnos pratiquem nas artes e industrias 
a que se destinem, ensino este que tem 
sido o principal factor do grande pro· 
gresso economico dos Estados Unidos e 
da Allemanha. 

Gyanuatoio ~llnch•o 

A instrucção secundaria official é mi-
nistrada pelo Gymnasio Mineiro-inter-
nato e externato. Este estabelecimento de 
instrucção funcciona ainda com a orga-
nização anterior, provisoriamente, pelo 
dec. n. 2.126, de 25 de novembro do 
anno passado . Com a auctoriz'ação que 
ao governo foi dada na lei n. 463, de 12 
de setembro do mesmo anno, aguarela-se 
a reforma federal do ensino para então 
se proceder á reorganização do Gymna-
sio Mineiro. 

No internato matricularam-se, neste 
anno, lJS ~t lumnos .e conc!Ltiram o curso. 
gymnasial , 10. 

A renda a.ttingiu á quantia de réis 
74:618$300, sendo que a dotação do orça-
mento vigente é de 120:100$000.. 
Acham~se matriculados no externato 

308 alumnos. 
Foi de 41:907$956 a renda desse es-

tabelecimento, cuja despesa foi ele réis 
94:260$000. 

Existem no Estado 13 estabel~cimen
tos particulares equiparados ao Gymna-
sio Nacional e i unccionam nos seguin-
tes pontos: Ouro Preto, Diamantina, Juiz 
de Fóra, (2), Caraça, Muzambinho, Pou-
so Alegre, Silvestre F erraz, Uberaba, S. 

de outros Estados. Auctorizado pela lei 
n. 439, de 1906, art. 29, a reorganizar 
esse instituto, aguarda o governo a re-
forma do ensino, que, desde .o anno 
passado, occupa a attenção das camaras. 
federaes. · 

Receberam o grau. de pharmaceuticos. 
48 alumnos. · 

O custeio da Esc.ola, segundo a Yer-
ba votada do orçamento, é de 40:000S JO(} 
e a ·renda de 22:251$700. 

Fo cuhlude de Dh•clt.o 

Sob a direcção do preclaro mineiro-
senador Antonio Gonçalves Chaves -e 
dotado d'um corpo docente competente, 
continúa bem frequentado esse institu-
to, correspondendo aos intuitos da sua 
fundação . 

Receberam o grau de bacharel em 
sciencias jurídicas e sociaes 38 alumnos 
dessa Faculdade, e existem matriculados. 
155, sendo 12 por conta elo Estado . 

Orclent tn•hlicn. 

Folgo muito em consignar ter-se man-
tido nas mais lisongeiras condições a 
ordem publica, acontecimento .este da 
maior importa.ncia social, que é ocioso 
encarecer. 

A índole pacifica, o res peito natural 
c tr.1d.icional do mineiro {t ordem e ás 
aucloridadcs constituída:-- , são os prin ci·-
paes elementos desse bem estar de que 
se gosa no Estado. 

Polfcia 

Para a execução do art. 8,0 da lei n. 
453, ele 31 de agosto do auno passado , 
creando quatro logares de delegados au-
xiliares do Chefe de Policb, foi expe-
dido o dec. n. 2.187 , de I? de fevereiro 
do corrente anuo. dividindo o Estado em 
outras tantas circumscripções para o 
exercido· dos mesmos e fixa ndo suas attri-
buiçõcs . 

João d'El-Rei, Lavras , Itajubá e L eo-
poldina. 

l~scoJn de·J•Itnrntncia. 

A Escola de Pharmacia, não obstan-
te a reforma determinada pelo dec. 
n. 1.480, de 21 de outubro de 1901, 
que reduziu consideravelmente o seu 
curso, continua prestigiada e regular-
mente frequentada, mesmo por filhos 

Para a primeira circumscripção, com 
séde na Capital, foi nomeado o bacharel 
Herculano Cesar Pereira da Silva; para 
a segunda, com séde em Juiz de Fóra, 
o bacharel Saul Bcllo e para a terceira, 
com séde em Uberaba, o bacharel Leon 
Roussoulie res. 

Ainda não foi nomeado .delegado para 
a quarta circitmscripça:o, cuja séde é a 
cidade da Diamantina. 
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Drl,;iula Policial 

Ainda não foi posta em execução a lei 
n. 453, do anno passado, que fixou a 
força publica para o corrente exercício 
com o effectivo . de duas mil praças de 
pret e noventa e sete officiaes, formando 
quatro batalhões, subdivididos em 16 
companhias. 

Em consequencia da falta ,da reorga-
nização da Brigada Policial, continúa o 
Chefe de Policia a desempenhar as fun-
cções de commandante geral. 

Penitenciaria 

Está ainda em período de organização 
a Penitenciaria de Ouro Preto, onde já 
se acham 70 presos, perfeitamente dis-
ciplinados sob o regimen instituído, de-
vendo o numero de reclusos attingir a 
200, computado pela lotação do estabe-
lecimento, de accordo com os preceitos 
da hygiene. 

Produz excellente impressão a ordem 
observada no estabelecimento, j á sendo 
dignos de nota os resultados obtidos. 

Por eruquanto funccionam na Peni-
tenciaria apenas tres officinas : de sapa-
taria, de alfaiataria e uma de carpintaria. 

A alfa iataria , recentemente installada, 
já fu rn er·cu uniforme a todos os recln-
sos, hav.::ndu um stoc!.: de roupas desti-
nadas aos presos de outras cadeias. 

Brevemente deve começar a manufa-
ctura de fardamento para as praças da 
Brigada Policial . 

A carpintaria está iniciando o fabrico 
de carteiras para as escolas primarias . 

Pelo quadro demonstrativo da re-
ceita e da despesa, verifica-se que a 
penitenciaria começou a dar saldo nos 
dois ultimas mezes de seu curto período 
de vida, computando-se a producção de 
" ccordo com os preços pelos q uaes o 
Estado os adquiria anteriormente. 

Está, pois, dado, com firmeza, o 
primeiro passo para a modificação do 
regimen elas nossas prisões. de accordo 
com as exigencias da civilização mo-
derna e dos principias de humanidade. 

Attenta a vastidão do Estado e a 
difficuldade na remoção dos detentos, é 
de conveniencia a construcção de mais 3 
penitenciarias em zonas differentes. 

ca.telas 

Elevou-se a 37 o numero de- cadeiás 
concluídas, concertadas, reparadas é que 
soffreram pequenos concertos. 

O total das despesas com este serviço 
foi de 89:983$400, ficando para serem 
liquidados no exercício de 1908, contra-
dos e auctorizações na importancia de 
13:762$500. 

Cn~tas jncllelarlus 

Tendo a lei n. 449, de 4 de outu-
bro de 1906, modificado o processo do 
pagamento das custas judiciarias, nos 
processos em que decahe a justiça pu-
blica, aos funccionarios não remune-
rados, no sentido de serem ellas pa· 
gas pela quarta parte ·e não, como an-
teriormente, mediante rateio da verba 
orçamentaria fixada annualmente, foi 
insufficiente a verba de 116:000$000, con-
signada na lei n. 440, de 2 de outubro 
de 1907. 

Para cobrir o dejicít verificado de 
57:560$217, foi aberto o necessario cre· 
dito desta importancia pelo dec. n. 2.214, 
de 25 de abril do corrente anno, de ac-
cordo com a auctorização contida no art. 
11 da citada lei n. 440. 

No orçamento vigente foi consignada 
a verua de 212:000SOOO, e para as des-
pesas com as custas no exercício de 
1909, reputa-se necessaria a de réis 
264:000$000, tomando-se por base a 
media das despesas pagas em 1907. 

Assistenela a Alienados 

Este serviço continúa a ser feito, ape-
nas, pela Assistencia de Barbacena, ~ue 
vae prestando assignalados beneficios, 
apezar de ser insufficiente para attender 
ao crrande pedido de Jogares para en-
fen~os e de não ter sido ainda refor-
mado, de accordo com as bases estabe-
lecidas na mensagem do anno passado, 
á espera de serem normalizados outros 
serviços, encetados, de preferencia, pela 
actual administração. 

O movimento de loucos , no exerc1c10 
do anno findo, foi o seguinte : passaram 
do anno anterior, 253; entraram duran-
te o anno, 122; total , 375. Sahiram cu-
rados 52, melhorados 18, falleceram 45, 
licenciados e não curados 13, passaram 
para 1908, 217. 
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No telatorio do Secretario do Inte-
rior, encontram-se dados completos a 
respeito deste estabelecimento, no qual 
foram introduzidos alguns melhoramen-
tos, compatíveis com os moldes actuaes. 

Prefeitura da Capital 

A administração desta cidade tem me-
recido toda a solicitude por parte do go-
verno, que vê em seu desenvolvimento, 
além do interesse local, o de todo o Es-
tado, 

· A renda arrecadada durante o exer-
cício findo excedeu de 121 :287$797 á 
receita orçada; e lia se elevou á somma 
de 731:407$797, ao passo que as do exer. 
cicio de 1905 e 1906 foram respectiva-
mente de 547:994$137 e 619:083$308, 
mostrando os aug-mentos successivos de 
71 :08!)8 171 e 112:324$489. 

A despesa ordinaria effectuada duran-
te o exercício passado elevou-se a réis 
656:663$823, superior ao algarismo or-
çamentario, de 610:120$000. 

Além dessa despesa ordinaria, fez 
ainda a Prefeitura a de 59$: 967$763, 
não .prevista nas rubricas communs de 
seu orçamento, e assim discriminada : 
Theatro mnni ci pai. ... .. . ......... 76:658S·I•-i2 
Aug mcnto da onc rgia clcctrica .. 218:383$100 
Desenvolvim e n1 o da linh a de bon-

des e acquisiç:1o do mate ria l ele-
ctrico. . ..... . ......... . ... . .. . 

:'Jovo rescrvato r·io do Ce rcadinho 
Desenvol vimento! rla rôde de exgot-

tos c do ahno t.e~.: irn o nto d'ag un, 

11 0:266851'7 
26:6ôd$8·1~ 

não tendo satisfeito os pllgamentos dos 
juros e das amortizações corresponden-
tes . 

A camara de Monte Santo é hoje res-
ponsavel, apenas, pela quantia de réis 
19:476$925. 

A camara de Juiz de Fóra está em dia 
quanto: ás- prestações .devidas ao Esta-
do, dependendo de liquidação a conta 
com o Banco de Credito Real. da qual o 
Estado é fiador, 

Snutle publica 
I 

Além da varíola, nenhuma epidemia 
perturbou o estl:'.do sanitario, que é bom. 
Appareceu ~ varíola nas cidades de Ja. 
nuaria e Sabará e nos municípios de Rio 
Novo, Juiz de Fóra, Além Parahyba, 
Arassuahy. Itabira, Montes Claros, Cur-
vello e S. Francisco ; mas, com as effica-
zes e promptas providencias tomadas, foi 
de todo extincta a epidemia, com exce· 
pção do município de Juiz de F óra e ci-
dade de Sabará, onde se têm dado ainda 
alguns casos, esperando-se, dentro em 
breve, a extincção do mal. 

As despesas com a defesa das loca-
lidades e extincção desta epidemia, até 
agora , attingiu á importancia de réis 
79:676$810. 

,'\guas rnlnet•u.es 
e na constr• ,..çi1o e rr>t :onstru-

cc;ão de pon te~ . .. .. .. .... ..... . E)'IPRESA THER~A L DE POÇOS DE CALDAS 87:337$692 
a lçamentos .. . .. .. . . . . . .... .... . 68:156$096 

EmJJrel!ltlmos :rnunlciJlaes 

Continuam em vigor os contractos com 
as camaras municipaes de S . José d' Além 
Parahyba e de Carangola . 

A primeira. tem cumprido pontualmen-
te seu contracto, sendo por elle obrigada 
á prestação annual de 55:161$334, a partir 
do corrente anno. 

A camara de Carangola está sujeita á 
prestação aunual de 48:124$505, durante 

Contin(ta em vigor o contracto celebra· 
do a 21 de abril de 1906 com o en-
genheiro Alvaro de Menezes para o ar-
rendamento dos estabelecimentos balnea-
rios de Poços de Caldas, tendo sido or-
ganizada a « Companhia Thermal de 
Poços de Caldas » , 

Para fiscalizar a cxecusão do contra-
do foi designado um dos engenheiros do 
Estado. 

35 annos, a partir de 1905. E MPRES A CAXAMBU' , I,AM BARY E C .\~I llU· 
Tendo ficado a cargo do governo a QU IRA 

Mantém-se ainda com esta empresa 
as concessões feitas pelos contractos de 
22 de dezembro de 1904 e de 20 junho 
de 1906. 

cobrança dos impostos municipaes_, cedi-
dos pela dita camara , em 1905 fo1 nre-
cadada a importancia de liquida de réis 
68:176$678 e, em 1906, a de 32:556$788, 
produzindo o total de 100:733$446. 

As camaras de Cataguazes e de Ouro Ultimamente apresentou a Companhia 
Preto ainda não entraram em accordo ao governo do Estado uma proposta para 
para a conversão de seus emprestimos, · a novação dos referidos contractos. 
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.Junta Commerclal 

A Junta Commercial vae prestando, 
sób a direcção do conceituado industrial 
coronel Manoel Gonçalves de Souza Mo-
reira á importantíssima classe commer-
d al, 

1
de que é immediata representante, 

serviços valiosos. .A renda. arrecadada, 
por intermedio da Junta, fot .para o. Es-
-tado da quantia de 12:563$660, mats do 
·dobro do que foi arrecadadao anno pas-
sado. 

lmJ•rensa Offleial 

Sob a intelligente direcção elo dr. 
Francisco de Assis Barcellos Corrêa, vae 
.prestando a Imprensa Official serviços 
de grande utilidade á 'admnistração pU· 
blica. 

A tiragem do 111inas Gcraes presen-
temente é de 6.000 exemplares; destes, 
2 .62~ são enviados gratuitamente aos 
fúnccionarios não remunerados. 

A renda attingiu a 40\;1;0888488, exce-
dendo á despesa, que foi de 3a2:4498884, 
e m 7ú:ü38$604, saldo em favor da Im-
Frensa. 

A dotação consignad~ no or9am~~to 
para esse r~mo d? servtço publtco e .m-
teiramente tnsufficJente. Tem conseg~tdo 
a sua administração fazer economtca-
mentc as impressões e publicaç?es au-
ctorizaclas pelas Secretarias, realtzand~
as por preço inferior ao de estabelect-
mentos congeneres. 

o excesso, pois, da verba orçamcnt~~ia 
provém, sómente, do ~ugmen!o const ;· 
ravel de trabalhos ele 1mpressao que nao 
p'odem ser dispensados e são e~i~idos 
nos diversos departamentos acltmmstra-
tivos. 

Elefçêtes 

A Jém das eleições para renovação do 
mandato das camaras municipaes, rea~ 
lizou-se a eleição de um senador na va-
o-a aberta pelo falleciniento do dr. 
João Bawden, sendo eleito o dr. Antero 
Dutra ele ioraes, e a de um deputado na 
v;1ga do dr. Gabriel de Vilhena Val.la-
clão, sendo eleito o dr. Raul de Fana. 

Todas as eleições correram calma-
mente, sob a mais perfeita garantia do 
direito do voto, sendo notavel que, 
apezar de serem renhidos os pleitos 

munit;ipaes, em parte alguma se alte-
rou a ordem publica. 

Rt:alizada a a pu ração das eleiçõ~s 
municipaes, interpuzeram-se para o Tn .. 
bunal da Relação muitos recursos, sen-
do todas as decisões acatadas, de modo 
que as novas camaras estão, em regra, 
funccionando normalmente, em plena 
harmonia com a administração do Es-
tado, podendo prestar a seus municí-
pios todos os serviços que é justo espe-
rar-se do regimen que se funda na au• 
tonomia municipal. 

Questões ele llmite8 

Este assumpto mereceu do meu emi-
nente antecessor a mais de svelada at-
tenção, reunindo elementos de incontes-
tavel valor jurídico para a defesa ~os 
interesses ter ri toriaes do Estado, dts-
cutinclo com evidente superioridade as 
contestações oppos tas, encam in~an~o-as, 
emfim, para a solução con s~ltucwnal, 
offe recida no processo de arbttramento. 

Entretanto, apesar dos esforços feitos 
e dos que temos empregado, não se at-
tino-iu ainda á desejada solução quanto 
aos"' limites com os Estados do Rio de 
Janeiro e de Goyaz. 

O arbitramento, que o Estado do Rio 
tinha dado como acceito, assim como a 
proposta, fundamentada, dirigida ao 
governo de Goyaz com o mesmo fi~o 
de ser acceito aquelle meio com o mats 
prompto e efficaz para dirimir, e impedir 
mesmo, as questões, que, não raro, sur-
gem na zona litigiosa, . não . t~v~ram 
ainda o effeito de cleternunar o tmcto do 
respectivo processo, não obstante o. ap· 
pello reiterado do go:re~no . cl~ Mmas, 
que, convicto de seu duelto, tnstste pela 
solução constitucional. 

'com relação ao Estado do Espir~to 
Santo, permanece egualmente estacw-
naria a questão de lim~tes. . 

Celebrado, nesta Capttal, o convento 
de 27 de fevereiro de 1905, nomeado, 
por accordo das partes, o engenheiro en-
carregado de verificar um pont? ess~n
cial á elucidação da controversta, fetto 
o exame, restava o pronunciamento do 
o-overno do Espírito Santo para se fixar 
definitivamente a linha divisaria entre os 
dois Estados. 

Este pronunciamento não fo i, até o 
presente, communicado a este governo. 

Arclalvo I•tabllco Mineiro 

. Este. instituto, creado e mantido pelo 
Estado, continúa a prestar-lhe inestima-
veis serviços, já na investigação e in-
tetpretação dos factos e dÓcumentos do 
nosso honroso passado historico, já na 
pesquiza minuciosa ... dos elementos de 
defesa do patrimonio territorial de Mi-
nas e dos seus limites tradiccionaes. 
· Por circumstancias especiaes, deter-
minadas pela crise financeira, que acon-
selhou a reducçào das despesas publi-
cas, ficou esse instituto privado de pre-
star em sua plenitude, os serviços que 
delle se deviam esperar. 

Não obstante isso, o seu illustraclo e 
competente director se tem exforçado 
para a catalogação completa dos innume-
ros livros manuscriptos e impressos 
nelle conservados com zêlo. 

A Revista do Arcltivo Tublt"co Mineiro, 
actualmente no seu XII anno, é um re-
positorio de preciosos documentos da 
historia. e. do patrimonio jurídico do 
povo mmetro. 

Congresso lias Municipalidades 

No intervallo da sessão legislativa, 
realizaram-se clous congressos de muni-
cipalidades, um no norte, ·na culta cida-
de de Diamantina e outro na mai.ta, na 
prospera cidade de Leopoldina . 

Em ambos, os presidentes elas respe-
ctivas municipalidades tomaram delibe · 
rações de evidente utilidade geral, re-
ferentes á instrucção primaria, a im-
postos inter-municipaes, exposições re-
gionaes, estradas vicinaes, etc. 

Devo assie:nalar e agradecer o modo 
carinhoso porque nas duas cidades e 
nos outros logares por onde passaram 
foram recebidos os orgãos do poder 
executivo' do Estado. 

AJ•osentadoria s 

Em relação ao funccionalismo publico 
do Estado, é preciso reparar a falta 
constitucional da suppressão das apo-
sentadorias. 

Constituindo unica excepção em todos 
os Estados da Republica, motivada, de 
certo, na occasião, pelos abusos das 
concessões escandalosas anteriores, tem 
trazido, como consequencia as alfernati-
vas, ou de invalidas como funccionarios 
publicos, ou de funccionarios com lon-

A. S,-•l 

gos annos de serviço, obtendo, como 
recompensa, no fim ·da vida, um co~
pleto desamparo. 

Os abusos ante'tiores devem ser cor-
rigidos, concedendo-se a aposentadoria, 
.sómente em casos de invalidez rigoro. 
samente provada. Deste modo, o serio 
inconveniente resultante do dispositivo 
constitucional desapparecerá. 

A necessidade desta reforma con-
stitucional deve ser assignalada. 

Seeretu.rJos e u.uxlllares 

Em seus auxiliares directos e funccio .. 
nalismo, 'em geral, tem encontrado a ad-
ministraç~(o cooperadores dedicados ao 
serviço publico tendo sido postos em 
dia serviços atrazados, muitos outros 
sensivelmente augmentados têm tido 
completo desempenho, de modo a ser 
de inteira justiça o publico louvor a 
estes grandes esforços e trabalhos ex-
traordinarios que têm sido realizados. 

O dr. Manoel Thomaz de Carvalho 
Britto, Secreterio do Interior e interino 
das FinanÇas, pelos relevantissimos ser-
viços prestados, com operosidade effi-
caz e inteiro devotamento ao interesse 
publico, se faz merecedor do reconhe-
cime::tto do Estado. 

Por motivo de saude o dr. João Brau-
lio Moinhos de Vilhena Junior, Secreta-
rio elas Finanças, retirou-se com licença 
para a Europa, onde teve occasião de 
prestar grande serviço nas operações 
financeiras do Estado, realizadas no ex-
trangeiro. 

Na Chefia de Policia continúa o dr. 
Raphael de Almeida Magalhães a pre-
star á administração e a Minas, com 
zelo, elevação e competencia, os servi-
ços inherentes a seu cargo. 

A' frente da Prefeitura da Capital 
continúa o dr. Benjamin Jacob, cuja 
operosidade, competencia e zelo, aqui 
assignalo com prazer. 

Conclul!!iio 

Nenhum esforço tem sido poupado de 
minha parte, senhores representantes do 
Estado de Minas Geraes, no cumprimen-
to do dever de bem servir á nossa 
terra. 

Tem sido preoccupação, dominante 
sobre as outras, a das questões economi-
cas, que o momento social que estamos 
vivendo, nos aponta terem sido descura-
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das ; pois a riqueza das g erações anterio· E' a realização do lemma que se 
r es, filha do trabalho escravo, abalada na inscreve no pavilhão brazileiro, pela p er· 
transição para o regimen livre, vae di· feita conciliação da « Ordem e Pro-
minuindo, accusando a depressão. natu- gresso » . 
ral, que em semelhante crise era justo Palacio, em Bello Horizonte, ,15 de 
esperar-se, com a impossibilidade de · ser junho de l908. 
reconstruída pelos processos do passado. 

E ' licito prever para dias proximos- O Presidente do Estado, J oão Püzheiro 
nos campos da cultura intelligente, as da Silva. 
colheitas fartas e variadas ; nas pasta- Finda a leitura, retira·se o sr. dr. Secreta· 
gens cuidadas, a riqueza e ·a belleza do rio com ás mesmas formalidades com quo 
gado numeroso ; nos lares a abundanc1a, entrara. 

d · l · d d 0 SR. PRRSIDENTE1 pondO·Se do pé, DO que 
e, na abun anc1a, a a egre m epen en- é acompanhado por todos os presentes, dP· 
da, oriunda do trabalho que remunera. .clara om alta voz: cEstá installt;tda a 2." ses· 

Tem-se procurado melhorar a sorte são da 5.• Legislatum doOong1·esso Mzneit·o.~ 
dos agricultores actuaes e receber pela Em seguida, na fórma do Regimento, é 

1 . lida, posta em discussão e sem debate ap· 
immigração e para a co omzação novos provada a presente acta e o sr. Presidente 
trabalhadores , collocando-os em nossas manda que se e:x:tráia uma copia da mon· 
terras desertas e dando-lhes, a esses po- sagom, afim de ser remettida ao Senado e 
bres do occidente, sob o céo do novo Levanta·se a scseão. 

I 
mundo , um trecho de terra e um tecto, 
com as esperanças do futuro que , no · I.a SE3SAO ORDINARIA AOS 17 DE JUNHO 
velho continente, não lhe podiam sorrir. ~ DE 1908 

P RESIDENCIA DO SR, GONÇALVES CHA VE!l 
Promovendo os cong ressos regionaes, 

em que os representantes das differen-
t es zonas se reunam para dizer ao gover-
no present e as suas necessida des e os 
seus soffrimentos e receber delle os con-
selhos e a segurança de uma a ttenção 
preoccupada em r emedial-os ; estabele-
cendo para as classes activas as festas 
das Exposições, nas quaes o trabalho 
collectivo venha buscar uma sancção 
publica- do governo, no premio official 
do esforço - da opinião, no applauso 
merecido ás victorias em luctas penosas, 
tem-se buscado interessar directamente 
as classes conservadoras na vida pu· 

SUi\Ii\1ARIO :-Acta.-Eieição da i\Icsa.-Discnrso 
do sr. Gonçalves Chaves.- Prconch imento do 
vaga no Tribunal Especiai.-Comrnissões Perma-
neutes.-Ordem do dia 19. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham·se 
presentes os srs. Gonçalves Chaves, P. Drum· 
mond, Gomes Freire, Delfim Moreira, Cor· 
nelto do Mello, Bias Fortes, Nunes Coelho, 
Gomes Lima, Olympio Mourão, Mello Franco, 
Antonio Martins, Antonio Carlos, Pedro Mat-
ta, Levindo Lopes e Rocha Lagôa, faltando 
som cli.usa participada os mais senhores. 

blica . •· 

Abre se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da ultima 

sessão proparatoria. 

Eleição ela Mesa 
Abrir escolas que illuminem a intel-. o sR. PRESIDENTE, de conformidade com 

ligencia das creanças ; ensllla r o tra - o art. 61 do Regimento Interno, annuncia 
balho a os adultos ; guiar e aconselh ar, quo vao se proceder á eleição da Mesa. 
nas dm-iclas, aos p roductores ; cuidar Para Presidente são rccer lhidas 15 cedu· 
das questões mat eriaes , sem o abandono las, as quaol', depois de apuradas, deram o 
da r)arte espir itua l e moral ; ter o culto seg uinte resultado: Gonçalves Chaves, 14 votos; Bias Fortes, 
sincero ela li berdade ; tornar a pa r. ga- um voto. 
rantida ; a j ustiça amada; pa t e rnal o o sr. Presidente convida o sr. vice-Presi· 
exercício da auctoridade ; conciliadora dente a assumir a cadeira da Prosidencia, 

, ~> fim do rectificar a apuração da eleição que 
a politi ca ; - e, senhores representan· ac~tba de ser feita. 
t es de Minas Geraes , operarias epheme- o sr. vice·Presidente assumindo a cadeira 
r os que somos do serviço permanente da da presidencia rectifica o resultado da olei· 
P atria,- é t ermos trabalhado p elo gran- ção o proclama ~leito Presidente do Senado 
dioso idéal republicano na terra minei- o sr •. dr. Antomo Gonçalve!! Chaves, a quem . . ' j convtda a tomar assento. ra , que, pnmeua, o sonhou, por elle deu 1 Cl ( 

'd t d t 18 O sr. Gooça ves aa,res accupan-
Vl as e o t7m ex e cu a 0 • nes es _ an- elo a cadeira da presidencia).- Srs., a honra 
nos de reg1men, sem retrog radaçoes e com que me distinguistes, elogcndo·mo pela 
Sí:m precipitações . segunda vez Pre~>iltento do Senado Minoir·o, 

...... -

\ 

I 

seria para mim um titulo de gloria, mas, em 
'Verdade, significa só a magnanimidad·e dos 
meus illustres collegas e um! expressivo mo· 
iivo de desvanecimento, que eu 'Vos agra· 
deço do fundo dalma. r 

Não tenho programma a exhibir; limito-
me a recordar o que vos disse o anno pas-
sado, quando a vossa benevolencia collocou· 

. me 1na eminente posição que hoje occupo: 
para os corpos legislativos estilo acima de 
todas as conveniencias o acatamento e o 
fiel cumprimento de seus Regimentos. . 

Srs., as esperanças que nutríamos sobre o 
governo do illustre sr. dr. João Pinheiro 
realizaram·se totalmente. E' um governo 
integro, forte, fecundo c patriotico, que se 
distingue pela elevação de idéas c pela fir · 
meza e decisão com quo elle as sabe levar 
a e:ffcito. Merece, portanto, o nosso dcsve . 
lado apoio e os applausos da opinião, que 
no momento traduzimos. 

Eis, srs., em substancia, as breves consi-
deraç5es que me cumpria f11zer, agradeceo· 
do ainda uma vez. a 'Vossa generosidade. 

VozEs:-Muito bem! Muita bem ! 

Vlce·Presidente 
Para vice-Presidente, são recolhidas 15 

ccdulas e é eleito o sr. Bias Fortes por 14 
votos, obtendo o sr. Levindo Lopes, um 
voto. 

1,0 Secretaria 
Para 1.0 Secretario, recolhido o mesmo 

numero de cedulas, é eleito o sr. P. Drum-
mond, por 14 votos, obtendo o sr. Nunes· 
Coelho um voto. 

2.0 Secretario 
Para 2.· Secretario, recolhido egoal nome 

ro de codulas, é eleito o sr. Gomos Freire 
:no r 14 votos, obtendo o "sr. Cornelio de Mel· 
lo, um voto. 

De conformidade com a ultima parte do 
art. 64 do Regimento Interno, o sr. Presi· 
dente proclama eleitos supplontes do 1.· o 
2.· Secrotarios os srs. Nunes Coelho o Cor· 
nelio de Mello. 

· Tribunal Especial 

- O sr. Presidente annnncia quo vae·se pro-
ceder á eleição para preenchtmonto da vaga 
no Tribunal Especial, do que trata o para· 

\ 

grapho unico do art. 72 da Constituição do 
"'-.... Estado, verifi cada pelo fallocimcnto do se· 

nador João Bawdon. 
~acolhidas 1'5- -cedulas, é eleito o sr. Ca· 
millo de Britto por egual numero de votos. 

O sr. Presidente declara que vão ser foi · 
tas as necessarias communicações à Camara 
dos srs. Deputados e ao Tribunal da Rola· 
ção. 

Gomrnissões Permanentes 
Para a commissão de Coqstituicii.o e Po· 

deres, recolhidas 15 ccdulas, são eleitos os 
srs. Antonio Carlos, Antonio .Martins c Mel · 
lo Franco por 10 votos cada um. 

Para a commissão de Finanças, recolhido 
egual numero de cedulas, são eleitos os srs. 
Bias Fortes, Pedro Matta, Levindo Lopes, An· 
tonio Carlos e José Gonçalves~, por nove vo· 
tos cada um. 

Para a commissilo do Justiça c Legislação; 
recolhido o me~mo nnmero do cedulas, silo 
eleitos os srs. Mello Franco, Gomes Lima e 
Camillo de Brito, por 10 votos cada um. 

Para · a commissão de Obras Publicas, Ter· 
rase Colonizacilo, Correios e Telegraphos, ro· 
colhido o mesmo numero de codulas, são 
eleitos os srs . Rocha Lagôa, Ferreira Alves 
o Gomes Freire, por 10 votos cada um. 

Para s commissão de lnstrucção Publica, 
recolhido egual numero de cedulas, são eloi· 
tos os srs. Cbrnelio de Mello, Pedro Matta e 
Delfim MorcifE'• por 10 votos cada um. 

Para a commissão do Camaras Municipaos, 
são eleitos ós srs. Gomes Lima, Levindo Lo-
pes e Ribeiro do Oliveira, por 10 votos cada 
um. 

Para a commissão de Força Publica, reco· 
lhido o mesmo numero do cedulas, são elei· 
tos os srll. Gomes Lima, Baptista de Mello o 
Ribeiro de Oliveira·, por 10 votos cada um. 

Para a commissllo de Agricultura, Com· 
morcio, Industrias, Minas o Florestas, reco-
lhido ogual numero do cedulas, são eleitos 
os srs .. Pedro Matta; Nuno Mello e Nunes Coe· 
lho, po:r lO votos cada um. 

Para a commissão de Saúde Publica, Esta· 
tistica o Catechese, recolhido o mesmo nu· 
mero de cedulas, silo eleitos os srs. P. Drum· 
mond, Gaspar Lopes c Josino de Brito, por 
10 votos cada um. 

Para tl. commissilo de Requerimentos do 
Partes, recolhido ogual num·ero do cedulas, 
são eleitoR os srs. Nuno Mello, Cornolio de 
Mello o Olympio Moerão, por 10 'Votos cada 
um. 

Para a commissilo de Ro dacção, r ecolhido 
o mesmo numero do codulas, são eleitos os 
srs. Lovindo Lopes, Olympio Mourão e Ba· 
ptista do Mello, por 10 votos cada um. 

O sr. Presidente manda que st>j am feitas 
as nocessarias communicações ao Governo o 
á Camara dos srs. Deputados. 

Nada mais havendo a tratar·sO, o sr. Pro· 
sidente designa para a ordem do dia 19 do 
corrente- trabalhos do commissões, e 

Lcvanta·so a sessão. 

2.• SESSÃO ORDINARIA, A03 19 DE JUNHO 
DE 1908 

PI:Eg J nE~CIA no SR. BrAs FoRTES 

(Vice Presidente) 

SUMMAR! O.- Acta .-Voto do pe~a~.-Discursos 
e requerimentos dos srs. Gomes l•' t•eire e Anto-
nio ·Carlos.-Onle m do dia 2l). 

Ao meio dia, feita a chamada, acham se 
presentes os srs . Rias Fortes, P. Drummond, 
Gomes Freire, Levind o Lopes, Ribeiro de 
Oliveira, Pedro :Matta. Ferreira Alvo s, Anto · 
nio ·càrlo s, Antonio Martin s, Nunes Coelho, 
Gomes Lima, Rocha Lagoa, José Gonçalves, 
Delllm Moreira, Olympio M~urão, Mf311o Fran-



co e CornE li o de Mello, faltando com cansa I de um voto de pezar: Devemos levantar a 
participada o sr. Gonçalves Chaves o s'em sesS'Ao .em homegagem á memoria do nGsso 
ella os mais senhores. · pranteado colleg», e, nesse sentido, apre· 

~bre-so a fessão. sento req~erimento a v . exc, sr. Pr~sidente. 
E' lida o approvad~ a acta da sessão an- Submett1do3 a votos esses requerimentos,, 

t~oedento. são ambos approva d• s unanimemente. 
Sobro a me;a não ha expediente. . O SR. PRESIDENTE declara que ~ ordem do 

d1a para 20 do corrente é a regimental. 
Voto de pezar · Levanta·se a sesslo, 

· O sr. Gomes Freire (2: secreta~·lo): 
-Sr. Prr-sidonre, ante" quo o Senado P,li~>Se a 
seus t rabalnos ordin . rlu<~. é ju .1o1 con;oan-
te a praxe o t radiçã • aqui sempre seguida!?, 
quo ~o pro ~ to a homon~gom devida á morno· 
ria do Eonador dr. João Bawdeu, cujo fallo· 
Címenb, occ orrido o ~ nno passada, na ci· 
dado de Mlri!tnna, todos deploramos. (Apoia· 
dos). 

E alio · o merecia pelas altas qualidades 
cívicas, pelo~ predicados moraes que o dis· 
tingniam. (Apoiados). 
. Pvr mi nha. vez, folgJ aind .> do trazer l:IO Se· 
na~o o meu testemunho pc>soal dEssas quo li· 
dado~, t ~"tomunho insuspeito, porque do um 
advusario. sondo quo os ~mbatcs da lucta 
local em que nos ar h am os por vezes empo· 
nhados, eu o o illustre oxtincto, jamais 
conseguiram fazer dcsapparecor ontr·o nós 
os de •·erts de mutua cor tozia c do re :peito 
quo nos devíamos. 

E e i é certo q no nos deixamos lo v ar ã s 
vez .~" pe!oH arrebatamentos da p1dxão qur, 
não raro rccrndosco ao clarão fugeco dessa~ 
luctaF, n ~m porisso, me sinto inhibido de 
reitor~ r ao Senado a aftlrmação do zelo, do 
criterio o da elevação com que o senador 
João T:lawdcn sempre se houve no desempe-
nho do cargos que exerce u neste e no rc· 
gimou pa s ~ ad tl , na magi .;tr·atura ou e m car-
go: rl a a1miobtra çào,c tinalmonto r. o dos -
empenho do s 3U mandato lcgislari vo. onde 
ello teve o primeiro aviso da mor te, quando 
soffrou o primeiro insulto da molc s ti:~. i!lsi-
diosa que devia leva! o tão breve. 

Entre nós havia apenas di vorgencia na 
apreciação dos acontcciroentas o dos homens 
do noSE O tempo, ~ 

Posso, por isso, dar testemunho da sua vida 
singela, cheia . de no broa desinteresses, quo 
foram ao ponto de sacrificar os seus haveres 
o u ccmmodidade do sua familia ; cheia do de· 
votamcnto e dO I'OllUÍlcias pOSSOaOP1 qUe lhe 
crearam em torno um circulo f.>rtc de aflai-
ções raras, do profundas dedicações, em que 
se fir maram a sna influencia o prestigio 
não só na cidade do sou nasci mento, como 
nos municípios vizinhos (Mu ito bem !) 

Desom p o bando m·o por isso, desse dever 
fa co-o c m todo o aprgzimento da minha 
conscico cia o requeiro a v. exr. quo con· 
sulte ao Senado so consonte na inserção 
do um voto de p e s ~ r na a c ta dos nossos 
trabal hos do hoj.e , em homenagem ao illus 
tre extiocto o honrada mineiro. 
Vo sE~ : - Muíto !Jem ! Muito bem ! 
O sr.Antonlo Carloi!I.-A manifes· 

tação do3 nossos seJtimentos diante do 
tri ste facto, que foi objocto do sentido dis · 
curso do nobre senador residente em Ma · 
rianna., não deve limitar-se á inserção na neta 

3.• SE~SÃO ORDINARÚ, AOS 20 DE JUNHO 
DE 1908 

PRESIDENCIA ' DO SR, GONÇALVEi CHAVBS 

SUMMARIO.-Acta.-Votoa de pE'zar.-Discursos· 
doa srs. Delfim Moreira.-,rose Gonçalves e t>. 
Drnmmond.-Ordem do dia 22. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham·se 
pr cset:Jtes o~ srs Ooncalves Chaves, P. Drum: 
moud, GomEos Freire. Nunes Coelho, JoEé Gon· 
çalvos, Olympio'Mour·ão, Delfim Moreira, Mello 
Franco, Ferr eira Alves, Ribeiro do Oliveira, 
Corneho do.: :.te lo, r~.ntonio Carlos, Antonio 
Martins, Pud : o lVhtta e Gomos Lima, faltan· 
do sem cau a participada os mais senhores. 

Abro-se a se~, ão. 
E' lida o a;> provada a acta da sessão ante· 

cedente . 
Sobro a mesa não ha expediente. 

1\otos de pezar 

O sr. DeUlm l\lorelra (movimento 
ele attenção) :-Sr. Presidente, o Senado, na 
sessão do hontem, por um motivo de ordem 
interna, deixou do cumprir um imperioso de-
ver q uc lhe é imposto pela pru·o cortez e 
t.rad iui onal, obsorvdda nesta e na outra casa 
do Parlamento: o Senado não poudo render, 
na sessão do hontem, as suas justas home· 
nagens a um !IlUstro parlamentat• e distin· 
cto mineiro, tambom fallecido no intorvallo 
das nossas sossõcJs. Refiro mo, sr. Presiden· 
te, ao sr. dr. Gabriel Vallid·ão, tão cedo roU· 
bado aos carinhos da sua familia, á admira· 
ção dos seus contorrancos, dos seus colle· 
ga s o dos seus amigos e á acalentadora os- · 
perança qno nollo depositava o Eshdo do 
Minas Geraes. (.Apoiados) 

Morreu cedo o dr. Gabriel Valladào e o seu 
trespasso causou a todos nós uma triste sur-
presa, provocando os nossos sentimentos 
saudosos . (Apoiados) 

Rep resentante das tradiçõ es do illustre 
familia sul mineira o da s glo rias colhidas 
pcio seu venerando pae, ex·sonador mineiro, 
de saudosa momo ria. (apoiados), de longa car-
r eira política, na qual teve occasião de pres· 
ta r os mais relevantes e assignalados servi· 
ços á causa publica, neste e no antigo regi·. 
mcn (apoiados) representante dessa familia, 
sr. Presidente, o dr. Gabriel Valladão estava 
destinado a ser o continuador dessa trajecto· 
ria luminosa quo tanto elevou e eogrande· 
ceu o nom e do seu illustre 'progenitor. 

Tt·adições de honesto e esforcado traba· 
lho, de luctas incessantes pelo bem publicC', 
do intelligencia, de verdadeiras vil'tudes oi· 
vi<'as e privada.!!, de costumes purisfimoli', 

\· 

do ,nma ascol}d~ncia mor:al manifesta no meio . beram, prestar, na carreira que abraçou, os: 
social, constttmam .a fé de ofllcio com que mais assignalados serviços ao Estado de 
appareceu'no scenario da vi~a politioa o il· Minas. (Apoiados). 
lustro moço parlamentar; e 'd'esde' e·ntã"o co· Da sua alma 'Pura o christallina só mente 
meyaram ps nossos Annaes a, diariamente, irr.adiara~ os bellos Eentimentos do justo, os 
asstgnalar luminosos traços da sua pa a· bellos dictames da eqaidade em prol lfa boa 
gem pelo Parlam~nto Mineiro. (Apoiados) administração da justiça publica no Estado 

EU? um ~ anno de legislatura em que ello de Minas Geraes (Apoiados). 
serytu, de1xou fulgente.s· !'astr~s do seu. ~s- Além disso, sr. Presidente, além d'os gran· 
pir~to culto,· da sua . intelhgencJa de escot e dos serviÇos prestados como magistrado á 
da sua operosa dedJcaçllo, em retlectldos e brra mineira o desembàrgador Amador Al· 
ponderados parecerps e brilhantissimas dj,s- vares da Si! v~ foi tambem um chefe exei'T'nla· 
cussões·trav!l•das na Camara dos srs. Depu· r issi~o do familia, · cujos •. ntimentos f' f·drn 
tados. . , . admirados por t1dos aque!'li.ld que o conh .. ce• 

l':lão é mu•t'•. po_rtanto, que ~ Senado Mt· ram do perto (Apoiados; muíto bem !), • não 
nc1ro venha s1gmllca~ e mamfestar a soa só nesta Capital,. como em todas as comarcas 
justa ·homenagem ao I Ilustro extincto, e eu, do Estado, onde exerceu a sua nobre in vos· 
como rep~esol!tante mais dir~cto da. zona tidura. 1 1 
em quo fot mus poderosa a. mfluencJa do E.' justo, •portan·to que , o Sem: do Mineiro 
seu espírito e mais viyi,!lcador o exemplo a insira tam bpml na. sua acta de hoje um voto 
nós .!~gado pelas trad1çoes honro~ as de sua de pezar pelo fallecimonto rlesw venerando 
famtha. venho requer a v. exc. se digne con-~ o illustre mineiro que soube honrar a toga 
sultar á Casa si conso?to num voto de ~esar do juiz. ' 
por osso fd.t n l.acontecJmen~o. E' o qQe requeiro a v. exo. 

VozEs :-Mu1to bem! MUtto bem! 1 (Muito bem ! muito bem!) 
O sr, Jo~é Gonçalves:- Sr. Presi· 

dente, venho tambom lembrar a.o Senado 
Mineiro o nomà de um nosso conterraneo, 
fallecido em dezembro ftndo na ci~ado de 
Pitanguy - o do coronel Vasco Azevedo, qno 
foi membro do Cong resso Minei ro, durante 
a legisl~tur a que decorreu de 1899·1902. 

Sr. Presidente, bastavam os traços lumi· 
nosos que esse illnstro meço deixou de sua 
passagem, durante essa legislatura, naquella 
casa do Congresso, para se aquillbtar bom do 
seu esrorco c da sua dedicação em pz·o! da 
causa publica. · ' 

·Sr. Presi dente, é do ver ainda que, quan -
do a morte colholl, p rematuramente, esse in-
dítoso moço, redigia ollo, co ro toda pt'otl ci · 

· encia, nest • cidarlo, o Diario de Noticias, j or· 
na! que aind~ hoj e aq , j cxist~. gosando do 
merecido conceito e de quo fôra ellc seu 
fundador. 

O s~. P. D••ummontl (1.• Secretaria: ) 
-S r. Presidente, egual homenagem devo o 
Senado prestar a um outro vulto da magis· 
tratura minoira, que ha poucos dias fall eceu 
nesta Capita 1-o sr. dosem t·argador F r , ncisco 
Julio da Veiga. (ApOiados,'. 

Os serviços prestados ao Estado por osso 
illu~tro magistrado são por domais conhe· 
cidos de todo o Senado e pr r iõso dispenso· 
me do os relembrar neste momento. 

Roqueiro, poiP, a v. exc. se digno do con· 
FUitar á Casa Fi consente na in erção tie um 
vuto do pez11r o a a c ta dos no~ sos tra b:tlhoi 
de hoje pelo fal!ecimento desse distinct o ma· 
gistrado. (MUlt"' bem !) 

Submettidos a votos r !\SeR requer-imentos, 
são todos una nimemente ap pruvado ~ . 

Nã'l ha>e od n parecere~, projectos, irr1i· 
caçõos o r<Jquedmentos, e narla mais haven· 
do a tratar-se, o ~r. Pcesidente designa, pa.· 
ra a ordem do dia 22 do corrente, trabalhos 
do com missões o 

Levanta se a sessão. 

Na cidade de Pitanguy, sua terra natal, o 
illustro extincto exerceu alguns cargos do 
nomeação e outros de oleiç!lo popular, e, 
apesar de, em alguns dello~, h!lver provo· 
cado renhida Jacta, a soa orientação, nem 
por isso os s.eus advorsarios desconhecem o 4." SES3AO ORDINA RIA, AOS 22 DE JUNHO 
seu esforço, o soa\ afinco em t t·abalba r em '---"' DE 1908 
prol daquella cidade mineira. e do seu mu· 
nicipio. · 

Portanto, 6r. Pcosidonto, nesta sessão do 
Senado Mineiro, em que e~tamos rolem brando 
todos aquellos que prestaram relevantes ser· 
viços ao Est~ do, cabo a mim o doloroso de · 
ver de, relembraJdo o d'o nMso distincto con 
terraneo, pedir tam bem quo se h n-10 na 
a c ta dos no, sos trabalhos um voto de peza r 
pelo seu prematuro fallocimooto (mu ito bem!) 

E' \sw que yenho neste momento requo · 
rera v. exc. 

Quero tambem relembrar ainda, s.r. Prr si-
dente, o nome de um ou~ra illustrc tllh<> da-
quella zona, que fa!Ieceu nesta cidade o anno 
passado,-o sr. desembargador Amador Al· 
vares da Silv-a .. 

Esse espírito, sr. Presidente, que é um.dos 
vultos mai~ proeminentes da magistratura 
mineira, soube, como aquel'es que mais sou· 

PRESIDENCIA DO SR. GONÇALVES CHAVES 

SUi.IMARIO:-'-Acta.- Tilxped iente. - Commnnica-
ção.-Reorganização d[L Socl'eta r·i:-t do Senado. 
- Disc urso e projecto elo sr. Mello F1·anco.- Or-
dem do dia seguinte. 

A'l meio dii:', feita a chamada, , acham se 
pt·escntos os sr.<. Gonça,!vr s Chaves, P. Oram·· 
mond, Nunes Coelho, Pedro Mat'ta, J o ~ é Gon· , 
çalves, Olywpio Mvurão;Mcllo Franco. Dal· 
tlm Moreira, Ferreira Alvo!', Gomes .Lim11·;· 
Ribeil'o do Oliveira ó Cornelio do Mello, 'fal· 
tlndo sem causa particip11a os mais se-
nhores. 

Abre-se a sos!ão. 
Lida ~ ll c ta da r e,: são antecedeata o posta 

em discussão, é esta oocorrada. sem debate 
e adiada a votação por faltJ de numero; 



0 SR. SECRETARIO dê. conta do segC.inté, 

EXPEDIENTE 

Um telcgramma do sr. senador Gaspar Lo· 
pes, commuoicando quo, por motivo do for · 
ça maior, acha·so impedido de comparecer· 
as sossões.-0 Senado fica inteirado. 

Otficios 

Um do Rr. 1: Secretario da Camara, com· 
municando a eleição da respectiva Mesa, quo 
tlcou constituída do seguinte modo: 

Presidente . dr. Antonio do Prado Lopes 
Pereira; vico·presidonte, dr. Antonio da Si!· 
veira Brum ; 1: secretario, dr. Arthur da Sil· 
va Bernardo 3 ; · 2." secretario, dr. Z oroastro 
Alvarenga; supplentes dos socretarios, drs. 
Amorico Lopes o Argemiro de Resendo Cos· 
ta. -O Senado fica inteirado. 

Outro do mesmo sr., enviando, devida· 
mente authonticado, um, exemplar da men · 
sagem presidencial, lida ao installar·so a 
presente sessão legislat~va do Congresso Mi· 

Nesse sentido, sllbmoito á consideração do 
Senado o seguinte projccto de Resolução: 
(lê) Muíto bem ! Muito m ! 

Projecto n. 236 

A Camara dos Senadores do Estado de Mi· 
nas Gerael!, resolve : 

Art. unico. A Mesa do Senado do Estado 
de Minas Goraos fica, desde jà, auctorizada 
a reorganiur a Secretaria do mesmo Sena· 
do e a crear uma bibliothoca para u~o exclu· 
sivo dos membros do Congresso Mineiro, 
expedindo para esse fim os necessarios re· 
gulamentos, revogadas as disp_osiçõcs em 
contrario. 

Sala das sessões, 22 do junho de 1908.-
Antonio Om·laa .-V. M. de Mello Franco. 
Vae a imprimir-se para entrar na ordem 
dos trabalhos. 

Nada mais havendo a ~ratar-se, o sr. Pro· 
sidente designa para a ordem do Clia seguin· 
to-trabalhos do com missões, o · 

Levanta-se a sessão. 

noiro. Archive-so. 5.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 
..::::J DE 1908 

23 DE JUNHO 
Communtcação 

O m. P. DRmmoNo, obtendo a palavra, 
communica quo o sr. Levindo Lopes, por jus· 
to mo ti v o, faltará a algumas sessões. -O Se· 
nado fica inteirado. 

Passa-se á 

AP RESENTAÇÃO DE PARECERES, PRO.JECTOS1 
Jl'i DICA<;ÕES E ItEQUERBIEN 'rOS 

Reorganizw;ão da Secretaria do Senado 

O !iir. Jlello l~raneo: -Sr.President~. 
desde o allou no 1891. quando os dois ra· 
mos do poder lcgi:;lativo se separa!·am-o 
ramo pm·tencente á esta Casa do Congres· 
so, observou, som modificação, o Regula· 
mento da. sua respectiva Secretaria. v. exc .. comprohondo que no decurso de 
um lapso de tempo tão longo, como os 17 
annos, era natural quo esse Regulamento, 
que até então tem servido ao Senado, exi· 
gisse modificações profundas. Entretanto, 

·o espírito conservador do Sanado nada tem 
feito om relação a isso, e o tem mantido. 

Agora quo temos necessidade de uma re · 
organização completa. tanto da Secretaria 
(' nmo mesmo de attribuiçõns da Mesa. eu, 
como membro da commiseão do Constitui-
~ão o Poderes. entendo. quo devemos, nes· 
ta se~são, tratar das modificações necessarias 
do mesmo Rolulamento. . 

A cornmissão de Podaras podia se incum-
bir do formular um projocto nesse sentido. 

Entretanto, sr. Presidente, considerando 
que a Mesa do Senado, melhor conhoced.ora 
ao H.ogulamonto da Secretaria, pela prati· 
ca adquirida rl nrante um tão largo pcriodo 
de temp o. poderá melhor fazcl-o, por isso 
a commisoão cntA ndeu que pro r.edel'ia bom, 
conferindo á Mesa auctorização para fazer 
as nocesEarias modificações no dito Regula· 
monto da . ccrctaria. 

PRESIDE:SCIA DO SR. P. DRmiMOND 
(f.• .secretario) 

SUMNIARIO :....,-Acta. - Expodiente.-Communica· 
çilo.-Ordom do dia 25 

Ao meio dia, f~ita a chamada, acham-se 
presentes os srs. P. Drummond, Nunes Coe· 
1t10, Ferroil•a Alves, Pedro Matta, Olympio 
Mourão, Ribeiro de Oliveira, Dellim Moreira, 
José Gonçalves e Gomos Lima, faltando com 
causa participada os S['S. GonçalveR Chaves 
o Lo vindo Lopes, o som clla os mais sonho· 
res. 

Abre-se a sessão. 
A convite do sr. Presidente, o sr. Ferreira 

AI ves occupa a cadeira do 2 • secretario. 
Lida a acta da sessão antecedente o posta 

om discussão, é est!l. encerrada sem debate o 
adiada a votação por falta do numero legal. 

o SR. 1.• SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um oftlcio da commissão promotora da 
fundação do nma Faculdade do Medicina em 
Juiz de F'óra, trazendo osso facto ao conhe· 
cimento do Senado c pedindo o apoio moral e 
politico deste ramo do Poder Legislativo.-
0 Senado fica inteirado. 

Communicação 

o m. NuNES CoELH'l, obtendo a palavra, 
communica quo o sr. Mello Franco, por justo 
motivo, faltará a algumas sessõos.-0 Sana· 
do fica inteirado. 

Não havendo parecot•cs, projectos, indica-
ções e requerimentos o nada mais havendo a 
tratar·sc, o sr. Presidontll do3igna para 25 d'> 
corrente a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

3J. 

em La disc~ssão do projecto n. 236, do Se· 
nado, au.ctorizando a mesa a reorganizar a . 
Secretaria do mesmo Senado. 

Levanta se a sessão. 
Até uma hora da tarde :-;Leitura da acta, 

~xpedlontc, apresentação do pareceres pro· 
Jectos, indic11ções e requerimentos. ' ACTA DA REUNL~O, AOS 26 DE JUNHO DE 

. JQ08 
SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tardo : 
Primeira dis~ussão do projecto n. 236, do 

Senado, auctor1zando a Mesa a reorganizar 
a Secretaria do mesmo Senado. · 

.. PRESIDEN~IA DO SR, P, DRUl\lMOND 
(1.• Secretario) 

Ao meio dia, feita a chamada. acham·s(} 
presentes ?S srs. P. Drummond, Nunes coe· 
lbo, Forr01ra Al!e"t Olympio MourAo, José 
Gonçalves o R1b01ro do Oliveira faltando 
com cous~' .Participada os srs. Gonçalves. 
Chaves, Le1v1.ndo Lspos e Pedro Matta e eom 

Lavanta·so a sessão. 

\ 6.a SESSAO ORDINARIA, AOS 25 DE JUNHO 
"--- DE 1908 

PREEIDENCIA DOm, P. L'RU~IMOND 

(1. • Sec1·etario) 

SUMM;ARIO:- Acta. -Communicação,- 01·dem 
do dm.-Reorganizaçi!o da Socretari~ do Sena-
do.-Ordem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. P. Drummond Nunes Coe· 
lho, Cornelio de Mello, Olympio 'Mourão. Go-
mos Lima, Ferreira Alvos, José Gonçalves 
Ribeiro do Oliveira o Mello Franco faltand~ 
com causa participada os srs. Gonçalves 
Chaves o Lovindo Lopes, c sem clla os mais 
senhores. 

Abro-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, é esta encerrada som debate o 
adiada 11. votação para quando houver nu· 
moro legal. 

Sobro a mesa não ha expediente. 

Oommunicação 

O SR. _NuNES CoELHo, obtendo a palavra, 
commUDica quo o sr. Pedro Matta, por mo· 
tivo do força maior, deixa de comparecer a 
algumas sossões.-0 Senado fica inteirado. 

_Nilo havond~ pareceres, projoctos, indica· 
çoes e requer1m~ntos, passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

REORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DO SENADO 

E' lido e entra em I... discussilo o projo· 
cto n. 236, do Senado, auctorizando a Mesa 
a reorganizar a Secz·etaria do mesmo Senado 

Não havendo quem po~a a palavra, encer: 
ra-se a discusFão o tlca a votação adiada 
por falta de numero legal. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre· 
sidonte designa para 26 do corrente a se· 
gainte · 

ella os mais senhores. 1 

A convite do sr. Presidente, o sr. Ferreira 
AI v r s occupa a cadeira do 2. • Secretario. 
_ 0 SR. PRESIDENTE declara quo não ha SOS· 

sao ~or falt~ do numero legal e quo a ordem 
do .c11a seguinte é a mesma quo havia sido. 
designada para hoje. 

ACTA DA RE UNIÃO, AOS 27 DE JUNHO DE 
1908 

PRBSIDENCIA. DO ER. GONÇALVES CHAVES 

Ao meio dio, feita a chamada, aoham-so-
prosemes os srs. Gonçalves Chaves, P. Drtim-
mond, Nuoes Coelho, Ribeiro de Oliveira . 
O~ympio Mourão, Ferreira Alves e Gome~ 
L1m~. faltando c~m causa par~icipada os srs. 
Lo~mdo Lopes e Podro Matta, o som ella os 
ma1s senhores. 

O m. PRE~IDENTE declara quo não póde ha· 
ver sessão, po_r falta do numero 1ogb I, o quo 
a ordem do dta para 30 do ct r rente é a 
mesma quo havia sido designada para hoje. 

ACTA DA REUNIÃO, AOS 30 DE JUNHO 
DE 1908 

PRESIDENCIA DO , SR. GONÇAL VEB CHAVES 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srA. Gonçalves Chaves, P. Drum· 
mond, Nunes Coelho, Ribeiro de Oliveira 
Olympio Mourão, Ferreira Alves o Gome; 
Lima, faltando com causa participada os srs. 
Pedro Ma,tta e Lovindo Lopes e srm ella os 
mais senhores. 

O m. PRESIDENTE declara que não ha sessão, 
por falta de numero legal, o que a ordem do 
d_ia para: 1: do julho é a mesma quo havia 
s1do designada pa~a bojo. 

ACTA DA REUNIAO EM I.• DE JULHO DE 
1908 

ORDEM DO DIA . PRESIDENCIA DO BR. GONÇALVES CHAVES 

Até. 4 horas da tarde: - Leitura da a c ta, j Ao meio dia, feita a chamada, acham.se 
expediente, apresentação de pareceres, pro· presentes os ars. Goncalves Ghaves P-Drum· 
jectos, indicações o requerimentos e votação mond, Ferreira Alves, Olympio Mourão o 

( ' 

-



32 

Gomes L'ima, faltando com ca·usa participada 
·os srs. Levindo Lopes o Pedro Matta e sem 
olla os mais senhores. , 

A convite do sr. Presidente, o sr. Olympio 
Mourão occnpa a cadeira do 2.c Secretario. 

0 ~R. PRESIDENTE declara q.uo não ~óde 
haver sessão por falta de numero legal e 
<}UO a ordem do dia seguinte é a mesma 
quo havia sido designada para hoje. 

ACTA DA REUNIÃO, AOS 2 DE JULHO DE 
1908 ' 

PRESIDENCIA DO SR. GONÇALVES CHAVE3 
Ao meio dia, feita a chamada, acham ·sO 

presentes os srs. Gonçal'ves Chaves, P. 
Drummond, Olympio Mo.urão, Nunes Coelho, 
Gomes Lima-o Ferreira Alves, faltando com 
causa participada os srs. Levindo Lopes o 
Pedro Matta o som ella cs mais senhores. 

0 SR. PRE 'IDENTE declara qUfl não ha SOS· 
são, po.r falta de numero legal, e que a or· 
dom do dia seguinte é a mesma quo havia 
sido designada para bojo. 

ACTA D.\. RE UNI ÃO, AOS 3 DE: JULHO DE 
1908 

PRESIDENCIA DJ SR. Gé·NÇALYES CHAVES 

Ao meio dia, feita a chamada, acham ·se 
presentPt~ os sr s. Go nçalves Chaves, P. Drum · 
mond, Nunes Coelho, Oly lll pio Mourão, For· 
reira f. l v ~s e Go 1 os Lima, faltando com cau· 
sa p·•r ti cip' da os srs. Lovirido Lopes o Po· 
dro .Mat ta c sem olla os mais senhores. 

0 BR. PRESIDENTE d ~ c !ara quo não ha SeS· 
>;ão, por ' U t a do nurr. oro legal, o QUO a ot·· 
dom do uia para a e ~~ ã. o ~ cguintc é a mcs · 
ma q u ':l h a via sido designada para hoje. 

ACTA DA REUNIÃO, A03 4 DE JULHO DE 
1908 

PRESIDENCIA DO SR. P. DRUMMOND 
(1: sec1·etario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes 0 3 srs. P. Drummond, Nunes Coe· 
Ih<', Olympfó Mourão, Ferreira Alvor, Gomos 
Lin,a, Camillo do Brito o Leviodo Lopes, 
falhnd o com causa participada o E r. Podr o 
Matta o. som cl la, o.; mais scnhore 1: 

0 ~ R . PRESIDENTE declara QUO não b l E' eS 
são po r fa ltll. do numorJl agal e quo a ordem 
do dia pa ra 6 do corrente é a mes tna q L c 
havia sido designada para hoje. 

ACTA 0.\. REUNJ Ã'), AOS 6 DE JU LII O DE 
1908 

PRE ·IDENCJ A D l ~R . G vN~AL\'E3 CHA Vl!S 

P.o meio dia, feita a chamada, acham·EC 
:rr ~sente s os srs. Gooç , I vos Chaves, P. Drum 
mond, F<Jrroir~ Alves, Olympio Mour·ão, Le 

vindo Lopes e .Gomes Li:ma, faltando com 
causa participada o sr. Pedro Matta o, sem 
·ella, os mais sen·bor.es. _ 

A convite do sr. Preaidonte, o sr. Ferreira 
Al·ves occupa a cad:eira .4o 2: .secrcta·rio. 

Achando se na ante sala o sr. dr. Antero · 
Dutra do Moraes, senador eleito e já reoo· 
nhecido, o sr. Ferreira Alves requer a no· 
meação do uma commissAo ·para recebel·o. 

Delerindo e~>se roq\lorimento. que E~ acha 
.de accordo com o art. 37 do Regimento In· 
terno, o sr. Presidente nomeia, para com,po· 
rem a referida commisão, os sr·s. !Leviindo 
LopeP, Olympio Mourão e Gomos Lima. 

Introduzi,to com as formalidades do os· 
tylo, o sr. dr. Antero Dutra de ·Moraes pro· 
sta o compromisso legal e toma assento. 

0 !iR. PRESIDENTE lleclara quo não b.~ SOB• 
fio por falta do numero legal o que a or· 
dom do dia seguinte é a mesma que b!lviu 
sido designada para hrjo. 
I 
ç7.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 7 DE JULHO 
'\./ DE 1908 

PRESIDENCIA DO SR. GONÇALVE CHAVES 
SUMMARIO:-Actas. - Voto de pezar.- Discurso 

do sr. Presidente.-Req ucrimento do sr. Nunes 
Coelho.-Conuuissão.-Ordom do dia seguinte, 
Ao meio dia, feita a chamada, acham so 

presentes os sr;:. Gonçalves Chaves, P. D:um. 
mon:l, Nunes Coelho, Ferreira Alves, Levin· 
do Lopes, Bias Foz-tos, Olympio Mourão e 
Gomes Lima, fait undo com causa participa· 
da o s1·. P<!dr.:> Matta e som o lia O:J mais se· 
nhores. 

Abre ·se a senão. 
Lidas a acta da 6." so~são or.linaria o as 

daR 1 cuniões dos aias 26 27 o 30 do junho, 1, 
2,3,4 c 6 do corrente• o p csh~ ~ ucccssivhmon· 
to em discussão, é c~ta encerrada sem de· 
bato o adiada a votação por f~tlta da nume-
ro legal. 

Voto de pezar 

O sr. Pre~idente-(Movímento ele at • . 
tenção): O telographo, impicdosamento nos 
transmittiu a desoladora noticia do inespe· 
rado fa llecimento, em Pariz, do dr. João 
Braulio Moinhos · do Vilhena Junior, que 
exercia neste Estado, com profiscioncia, o 
cargo do Secretario das Fi nancas. 

Mü aR cobre-se de posado !neto o a admi· 
nhtra1; ão publica fi co u privada do um auxi· 
liar pr·astanto o indefos,o. 

Min .s tinha DO il lust ro cxtincto um filho 
do rn a!o c valor intell ectu < 1 o moral, de que 
dou exuberantes provas nas diversas posi · 
ções que l cc up u no Estad o, com grande 
brilho. 

Para nó ,, quo o conheci mos e presava· 
mo, , para o poYo m · neiro, que rendia h o· 
me us !;CID aos sens talentos o ao caracter 
puro o immac ulado, não são necessarias ou· 
tras pH!avras para signift ca t• a magua e a 
dô:· quu nos forem neste momento. 

Eu, poi l', interpretando s se nt imentos do 
Senado, embora não :haja numero para do· 
tibor.~or, consigno na acta um voto do pro· 
tundo pozar o le vantarei a Eossão immcdia-

I 
I 
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tamento, s1 algum out~o senador não pedir 
a palavra. (Muito bem· muuo· bem') 

O s·a. NuNEs CoLHo,' obte'ndo a ·palavra 
requer que seja nomeada· uma commissã~ 
para apresentar os pezatnes do Senado, ao 
venerando pae do illustre extincto, exmo. 
sr:. desombal·gador João Braulio Moinhos de 
VJlhena. 

Defori~o este requerimento, o sr. Presiden-
te nometa para f~tzorom parte dessa commis· 
são o~ srs. Nunes Coelho, P. Drummond e 
Ferretra AI vos e suspende a sessão, deola· 
rando que o:de~ do dia segui o te é a mos· 
ma que hav1a stdo designalla para hoje. -\. 8.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 8 DE JULHO 

":----' . DE [1908 

PRESIDENCIA DO SR, GONÇALVES CHAVES 
SUMMARIO ·: -A.cta.-Desempenho de com missão. 

-:Ordem. do dta.-Votação 1adiada.-Ordem do dm scgumte. 
Ao· meio dia, feita a chamada acham se 

presentes os srs. Gonçalves Chave~, P. oram· 
mond, Nane~ Coelho, Ferreira Alves, Lovin· 
do Lopes, B1as For~os, Nuno Mello, Olym>pio 
Mou~ã.o o Gomes Ltma, f<tltando com causa 
}:>artlclpada os SI'!:'. Pudro Matta o Gaspar 
Lopes e sorn ella os mais senhores. · 

A_bro·so a sessão. 
Ltd~ a a~ta da sessão antecedente e posta 

om ~lscusE ao, é esta encerrada sem debato 
o adtada a votação para quando houver' nu-
moro legal. 
· Sobro a mesa não ha expediente. 

Desempenho de commlssão j 

O sr. P. l~rummontl, obtendo a pala· 
vra, commumca quo a commissão incumbi· 
da de dar peZilmes ao sr. desembargador 
João Braul10 cumpriu o seu dever tendo 
s. exc. agradecido essa prova de co~sidera· 
9ão do Sonado.-0 Senado fica inteirado. 

_Não havond~ pareceres, projoctos, indica· 
çoes o requor1montos, pasaa·so á 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇÃO ADIADA 

Não havendo ~umero legal, deixa-se do 
prooed~r a votaçao; em primeira discussão, 
do proJocto n. 236, auctorizando a reorgani· 
zação da s~crotaria do Senado. 
. Nada mats havendo a tratar·se o sr. Pro· 

stdonto declara que a ordem do dia seguinte 
é ~ mesma que havia sido designada para 
bOJO O 

Levanta·so a sessão. 

0 SESSÃO ORDINARIA, AOS 9 DE JULHO 
. DE . 1908 

PRESIDENCJA DO SR, P. DRUMMOND (1, 0 .sect·eta-
r!o) 

SU~MARIO :-Actl;t.-Communicação.-Ordem do 
dJa.-Votaçilo ad1ada.-Ordem do dia seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada. acbatn-se 

presente~ os . srs. P. Drummond, Nunes coe· 
lho, Lcvmdo Lopes, Olympio Mourão, For· 

A. s.-5 

re~ra Alvos, Gomos Lima, Nuno Mello oBa· 
P~•sh de Mello, faltando com causa parti-
cM,~tada os srs. Ooriçalve.s Chaves, Pedro 

a ta · o Gaspar Lopes o sem olla os mais 
senhores. 
· Abre·so a sessão. 

AIA convite do sr. Presidente, o sr. Ferreira 
V}!S oceupa a cadeira de 2. • secretario. 
Ltd!t a acta da sessão antecedente o posta 

em ~1scassão, é esta encerrada sem debate 
e adJado a vot!lção para quando houuer ntÍ· 
moro legal. 

S. bro a mesa não ha expediente. 

/ . Oommuntcação 

O ~R.GOII;:Es LIMA, obtendo a palavra, com· 
~umca ~J!Il1 o sr. senador Antero Dutra, por 
JUSto motivo, faltará a algumas sessões -0 
Senado fica inteirado. · 

_Não havend.o' pareceres, projectos, indica· 
çoes e requenmcntos, pasea·sc á. 

2,R PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇÃO ADIADA 

Por falta do numero legal, deixa·se do 
pro~eder a ,~otação, O;ID }.R discussão, do 
proJecto n. ~36, auctorizando a reoi'ganiza· 
ção da sec~·etat'ia do senado. . 
. Nada mais h a vendo a tratar·so, o sr. I Pro· 
Sldent~ docla~a que a ordem do dia para 
a s~ssao scgumte é a mesma que havia sido 
des1gnada paro hoje e 

Lovanta·so a sessão. 

~SESSÃO ORDINARIA, AOS 10 DE JULHÓ 
DE 1908 

PRESIDENCIA DO SR, GONÇALVES CHAVES 
~~~1MARIO :-Act~ . - Expediente.- Ordem do 
[ dm.-Votação adiada. -Ordem do dia seguinte 

Ao meio dia, feita a chamada acham·so 
presentes. os srs. Goncal vos Chave~, P. D rum-
mond, B1as F~rtes, Nunes Coelho, Olympio 
~ourão, F~rre1ra Alves, Nuno Mello, üomea 
Ltma, Bapt1sta de Mello, Levindo Lopes e Ro· 
cha. Lagoa, faltando com causa par·ticipada 
os srs. Pedro Matta, Gaspar Lopes e Dutra 
do Morao_!. e sem ella os mais senhor~ 

Abre·so a sesslo. 
Lid.a a a~ta da sessão antecedente e posta 

o~ dtscus~sao,é esta encerrada sem debate e 
ad1ada a votação para quando houver nu· 
mero legal. 

0 SR, 1. 0 SECRETARIO dá. conta do seguinte . 
EXPEDIENTE 

.Um reque~.lmonto dos~. dr. Cypriano do 
Ca~valho, d1rector da Secretaria das l''inan-
ças, allegando a sua qualidade do !uncciona-
rio 'do Estado, na data da lei n. 3 addicio· 
nal á Constituição, e solicitando por iaso a 
decretação de uma lei qoe aupt~rize o go• 
vern? a tnaudar con~truir nesta Capital um 
prod10 para sua resldencia.-A' commissão 
de Requerimentos do Partes. 
_Não .ba vend~ pareceres, projectos, indica· 

çoes e requerimentos, passa·se á 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VoTAÇÃO ADIADA 

Nio havendo numero legal, deixa·sO de pro· 
ceder á vota cão, em I ... discussão, do pro· 
jocto n . 236, auctorizando a reorganização da 
Secretaria do Senado. · 

Nada mais havendo a tratar·se, o sr. Pro· 
sidente declara que a ordem do dia seguin· 
te é a mesma que haVIa sido designada para 
hoje e 

Levanta-se a sessão. 

ACTA D.\. REUNIÃO, AOS li DE JULHO DE 
I908 

PRESIDENCIA. ] J () m. p. DRUMMONIJ 

( 1. o secretario) 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se 

"Pre sentes ns srs. P •1 Drummo~d, Nunes C?O· 
lho, Lovindo Lopes, Gomes Ltms, Ferretra 
Alves, Olympio Mourão o Nllno Mello, fdtan· 
do com causa participada os srs. Goncalves 
Chaves, Pe.it•o Matta, Gaspar Lopes e Dutra 
de Mot·aeA o !'Oro clla. os mais senhores. 

A convi t a do Fr. Presidente, o sr. ·Ferreira 
Alves occnpa a cadeira de 2. 0 secretario. 

0 SH . • PREHDF.NTE declara que não ha SéS· 
são por falta d ,, nomero le~al e que a or· 
de'm do dia para 13 do corrente é a mesma 
que havia sido designada para hoje. 

11.• SESS.~O ORDI~ARIA. AOS 13 ·DE JULHO 
DE 1908 

PRESIDENCIA no SR. BIAS FORTES 

( Vice·PresHente) 
SUM!\lARIO: -Actas.- Ex pediente . - Requeri· 

mcntos.- Ordem ·do dia.-Votação adiadu. -
Ordern do dia 15. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os sr~. Bias Fortes, Nunes Coelho, 
Rocha Lagôa, Ferreira Alves, Levindo Lo· 
pes, Nuno Mello, Camillo de Brito, Gomes 
Lima, Olympio Mourão e Baptista do Mello, 
faltando com causa participada os srs. Gon· 
çalves Chaves, P. Drnmmond, Pedro Matta, 
Gaspar Lopes o D_!lj;r~....Qraes e sem clla 
os mais senhores. - -

Abre-se a sessão. 
A convite do sr. Presidente, o sr. Ferreira 

Alves occupa a cadeira de 2.0 secretario. 
São lidas e postas successivamente em 

discussão que é encerrada sem debate, fi . 
cando a votação adiada para quando houver 
numero legal, a acta da lO.• sessão ordina· 
ria e a da reunião do dia 11 do corrente. 

o sa. 1.0 SEC.ttETAP.Io dá conta do seguinte 
EXPEDIENTE 

Um oftlcio do presidente da Camara Mn· 
nicipal do Fructal. Astolpho Vasconcellos, 
enviando, acompanhada do documentos, uma 
representação do 54 contribuintes do rospe· 

ativo cofre municipal, reclamando contra os. 
abusos commettidos pel() ex:·agente execu-
tivo, Antonio Caetano de Ma,galhães. - A' 
commissão de Camaras Municipaes. 

Requerimentos 

o SR. GoMES LIMA, obtendo a palavra, en· 
via á Mesa dois roq uerimontos, um do sr. dr. 
Cypriano do Carvalho, pedindo para ser in· 
corporado ao seu primeiro requerimento um 
parecer do sr. Sub-Procurador do Estado, ro· 
!ativo a construcção de um predio a que se 
julga com direito, nesta Capital, e outro de 
Belarmino Machado da Silveira, pedindo 
transferencia de sua fazenda denominada-
Corrego Fundo- do districto do S. João Ba· 
ptish, do municipio de Bom Successo, para 
o districto da cidade de Oliveira. - O pri· 
meiro vae á commiss~o de Requerimentos 
de Partes o o segundo á de Estatística. 

Não havendo pareceres, projeotos, indica· 
ções e requerimentos, passa-se ó. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

VOTAÇÃO ADIADA 

Por falta de numero legal, de:xa -so de pro· 
ceder a votação, em l. .. diR~Ussào, do proje· 
eto n. 236, anctorizando a Mosa a reorgani· 
zar a Secretaria do Senado e a crcar uma 
bibliotheca para uso exclusivo dos membros 
do Congresso. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pré· 
sidcQtc declara que a ordem do dia para lá 
do corrente é a moam~ que havia sidô . de· 
signada para hoje, e 

Levanta·se a sessão. 

12.• SESSÃO ORDINARlA, AOS 15 Dl!.i JULHO· 
-\........ DE 1908 

PREÍHDENCIA DO SR. GONÇALVES CHAVES 
SU!IIMAIUO:-Acta .-Communicação.-Ordem do 

dia.-Votação adiada.-Ordem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chllmada, acham-se 
presentes os srs. Gonçalves Chaves, P. DrUJ]l· 
mond, Gomes Lima, Levindo Lopes, Ferreira 
Alves, Nuno Mello, Camillo de Brito, Bias 
Fo~tes, Nunes Coolho, Rocha Lagôa, Olympio 
Mourão e Baptista de Mello, faltando:com-
causa . participada os srs. Pedro Matta, Gas· 
par . Lopes e Dutra de Moraes e som clla os. 
maia senhores. 

Abre·se a sessão. 
, Lida a act·a da sessão antecedente e pos· 
ta em discussão, é esta encerrada sem de· 
bato e adiada a votação para quando hou· 
ver numero legal. 

Sobro a mesa nio ha expediente. 

Communicação 

o ·SR. P. DRUHMOND, obtendo a palavra, com· 
monica quo o sr. senador Antonio Martins, 
por encommondos de saudc, não tem podi·· 
do comparecer As sessões.-0 Senado ftca in· 
telrado. . .. 

Não havendo pareceres, projectos, indica; 
ções o requerimentos, passa•se á . 

\. 

/ 
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SEGUNDA PARTE DAORDEMD() DIA 
- \ VOTAÇAO ADIADA 

· Não havendo nnmero legal, deixa-se de 
proóeder á votação, em I.~ discussão, ~o pro· 
jacto n. 236 que auctoriza a reorganização 
da Secretula do Sénado. 

Nada mais havendo a tratar se, o sr. Pro· 
aidente declara que a ordem do dia seguin· 
te é a mesma que havia sido designada 
para hoje, e 

Levanta·se a sessão. 

c SESSÃO ORDINRIA, AOS 16 DE JULHO 
· DE I908 

PRESIDENCIA. DO SR. GONÇALVES CHAVES 
SUMMARIO:- Acta.- Expediente.- Communica-

ção.- Restabelecimento das aposentadorias .. -
Discursos e prQjecto do sr. Levindo Lopes.-Or-
dem do dia.- Votação adiada.- Ordem do dia 
seguinte. 

Ao meio dia, feita a chaman, acham·se 
presentes os srs. (lonç~ 1 v ~Js Chaves, e. Drum-
mond, Nunes Coelho, l:S•as Fortes, Ferreira; 
Alves, Nuno Mello, Rocha Lagôa, Levindo 
Lopes, Baptista de Mello e Goínes Lima, 1&1· 
tando com causa participada os ãrs. Pect-r:o 
Matta, Gaspar Lopes, Dutra de Mor~·c An · 
tonio Martins c, sem e a os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessilo antecedente e pos· 

ta em discussão, é 011ta .encerrada sem dcba· 
te e adiada a votação para quando houver 
nnmero legal. 

O m. 1.0 SECRETARio dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um oftlcio do sr. 1.0 Secretario da Cama· 
ra, communicando ter sido re.lPitado, em 
sesslo de 13 do corrente mez, o projecto 
n. 129, do Senado, de I902, quo arcava diver · 
sas cadeiras de instrucção primaria.- O Se· 
nado ftca inteirado. 

Cammunição 

abusos foi ao ponto de abolir esse direito 
garantido na legislação então em vigor. 

Já o Senado tentou a reforma do art. 104 
da Constituição do Estado, approvando um 
projecto da lei de apoFentacão; já as Camara 
Municipaes, em grande numero, representa· 
ram ao Congresso sobro a conveniencia des-
sa reforma; o o honrado Presidente do Es· 
~do assignalou a necessidade della nos ter· 
mos seguintes : 

«Em relaçio ao funccionaliRmo publico do 
Estado, é preciso reparar a falta constitU• 
cional da suppresEão das aposentadorias.• 
· Infelizmente, o projecto approvado pelo 
Senado e remettido á Camara dos srs. Depu· 
t:ldot~, tlco.u prejudicado, nãu só por inobser· 
vancia I do art. I21 do Constituição do Esta· 
do com11 pela promulgação da lei addicionnl, 
n. 4, do 16 de setembro de 1902. 

Minhas ' idéaP, sr. Presidente, com relação 
a esta mataria, ficaram consignadas nessa 
lei; penso que o EstMdo deve amparar tanto 
ao funccion~Ario, como a sua familia ; si, po• 
rém, essa lei é inexequivel, cumpra-se ao 
menot~, em parte, osso dever, re~taurando-se 
o direito á aposentação, quo não interessa 
Fómente ao tunccionario, mas tambem ao 
Estado ; e é para esse fim quo apresento o 
projecto; o Sonlldo em ma sabedoria, como 
de costume, deliberará sobro elle o quo for 
justo. 

o F:R. BrAs FoRTE~:-A decr()tação das apo· 
sentadorias constitue hoje uma llllpira~ção de 
todo o Est.ado. (.Apoiados. Muito bem! muito 
bem!) 

PRO.IECT.l N. 237 

Reforma da Constituição 
O Congresso Legisla tiro ·do Estado de lllinas 

Geraes Decreta: 
Art. 1.° Ficam substituldos os arts. 10·1 c 106 

da Constituição do Estado pelo seguinte : 
I. Os funccionarios publicas que contarem mais 

de quinze annos de serviços poderão ser aposenta-
dos pelo Presidente do Estado, si o requererem, 
no caso do invalidez provada ou presumida. 

11. Provar-se-;• a invalidez em exame medico. 
feito perante o juiz de direito da comarca da Ca-
pital do Estado, ou de outra, a juizo do governo, 
que nomeará para peritos dois proftssionacs. 

.Jll. Presumir-se-à a invalidez, provando o furi-
0 SR. NuNES COELHO, obtendo a palavra, ccionario, pelos meios de direito, edade maior de 

communiça que o sr. senador o ;ympio .Mou· sessenta c cinco annos. 
rllo deixa de comparecer a algumas sessões, IV. Nilo poderão ser aposentados os funccionn-
por encommondos de saude.-0 Senado ftca rios que não tiverem assentamento em tolha, os 
inteirado. I quo exercerem cargos transitorios de commissão c 

os que sómonte receberem salarios, vencimen tos 
• Pass~·se. á apresentação ~e pareceres, pro· diarios ou gratiflca9ões. 
Jectos, md1caçoes e requerimentos. v. Computar-se-a para a aposentadoria: 

Rettabelecam.ento t;fa1 aposentadorias 

O, I!IP. Levlado LopeiJa- Pedi a pa· 
lavra, sr. Presidente, para mand~tr a Mesa 
um projecto de reforma da Constituiçllo do 
Estado, concebido nos termos seguintes. (U1 

Sr. Presidente, parece-me escusado expor 
ao Senado as razões de ntilidado do proje· 
cto que venho de apresentar; a apq)Jenta· 
çlo doa fonc,cionarios publicos é uma legiti· 
ma aspiração da. ciuse ; admittindo·a o Con· 
greaso, corrigirá um erro commettido pela 
Aasembléa Constituinte que, para C(!hibir 

a) O tempo de serviço prestado no exercício 
de cargos provinciaes ou estadoaos, excluídos os 
mencionados no numero antecedente ; · 

b ) O tempo de serviço prestado por funcciona-
rios de ordem judiciaria no exercício do cargos 
~eraes , antes d t~ promulgação da Gonst.ituição do 
Estado, que para outros Hns lhes tenha sido ou 
deva ser contado em virtude de lei anterior a 
esta. . 

VI. Na liquidação do tempo de serviço des-
contar-se-ão as interrupções de exercício, em vir-
tude do licença, ou por outro motivo, por mais 
de seis n:ezes em cada. quatriennio. 
· VIl. A· aposentadoria será concedida com· o or-

denado ( dois terços dos vencimentos) ao fun ccio-
mtrio quo tiver trinta ou mais annos de serviço 
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com o ordenado proporcional ao que tiver menor 
tempo. · 

Vlll. Ao funccionario que tiver mais de sessen-
ta e cinco annos de edade e contar mais de qua-
renta de serviços poderá o Presidente do Esta-
do conceder a aposentadoria com todos os vencimen-
tos. 

IX, Os vencimentos da aposentadoria, que não 
t,>Oderão ser melhorados, serão os do cargo que o 
1unccionario estiver exercendo ao tempo em que 
a requerer, si nelle tiver tres annos de exercício . 
seguidos (VI) ; no caso contrario, os do cargo an-
teriormente o c cu pado. . 

X. A acceitação de commissão ou emprego mu-
nicipal, estadoal ou federal remunerado importará 
a renuncia das vantagens da aposentadoria. 

XI. As disposições desta lei, seja quanto aos 
requisitos para a aposentadoria, seja quanto ao 
tempo rle serviços, a natureza destes e aos venci-
mentos só poderão ser alteradas, observando-se as 
dos arts. 121 da Constituição do Estado e 4.o da lei 
addiccional n. 6, de 27 de julho de 1905. 

Art. 2.° Fica revogada a lei addiccional n. 4, 
de 16 do setembro de, 1902. 

Sala das sessões, 16 de julho de 1!)08. - Levindo 
Lopes.- Bias Fo1·tes.- Rocha Lagoa . - Batispta 
do l\Icllo.- Gomes Lima. -Nuno Mello.- Nu-
nes Coelho.- Ferreim Alves.- Jose' Podro ,Drum-
mond.- Camillo de Brito. 

Estando o projcoto llfsignado por mais de 
Uf!l tere o dos srs. senadores, vae a impri· 
m1r-so para entrar na ordem dos trabalhos. 

Passa·se á 

SEGUN DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTA ÇÃO ADIADA 
. . ,. •' ·'· 

,. ,· 

Não havendo numero legai, dtÜ'x!l:·SO do 
proceder á votação, em 1." rliscnssãr, do 
pr(ljec to n . 236 a uctorizando a • Mesa a reor· 
ganiz3r a. Srcretal'ia do Senad0 o a crear 
uma bibliotb ca phra uso exclusivo dos mem· 
bros do Cong rcsRo. 

Nada mais bavondo a t ratar se, o br. Pro· 
rid en t e doe P. r a quo a oracm do dia scguin · 
te .é ~\ mesma qucliavia sido designada para 
h~eo " 

Levanta se a sessão. 

14.a SESSÃO ORDINAR!A, AOS li DE JULHO 
DE 1908 

P RE , IDENCIA Do s R. GoNÇALVES CHA vEd 
SUMMARIO :-Actu. .- OI·dcm do dia. - Votação 

adiad u. .-O.edem do dia 28 

Ao mai o dia. ff'ita ,. chamada, ae:ham -Re 
presentes os srs . Go nç· l ves Chaves, P. Druró.-
mond, Nunes Coelho. Bias .Fortef', Roch a La· 
gôa. Lovindo Lopes, Nn rw Mollo. Gomos Lim , 
Baptista do Mello, Cam illo do Brito c Fer-
reira AlvoR, faltando corn causa participll da 
os srs. Pedro Matta. Antonio Martins, Gas· 
par Lope~. Dut t·a de Moraes c Olympio Mou· 
rão e, sorn cll ll., os mais senhores. 

Abre·se a sessão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO ADIADA 
•• o 

Por falta de numero le~tal, deixa se do pro· 
e e dor á votação, em l. a discussão, do projé-
cto n. 236, auctorizando a Mesa a reorgani· 
zar. a Secretaria do Senado. . 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para 28 do. corrente a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde :-Leitura da acta, 
expediente, apresentação do pat·eçerQP, pro· 
jectos, indicações o requerimentos. 

SEGUNDA . PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Votação. om primeira discm;são, do proje· 

cto n. 236, do Senado, auctori~ando a Mesa 
a reorganizar a Secretaria-do mesmo Sena· 
do. 

Primeira discu> siio do orojocto n. 237, do 
Senado, reforman rt o a Consti uiçlio do Estado 
na parte referentu ao art. 104, que abolia as 
aposentadorias. 

Levanta-se a .sessão •. 

15.• SESSÃO ORDINARIP., AOS 18 DE JULHO . 
DE 1908 

PRESIDENCIA DO SR. BIAS FoRTES 

SU~IMARIO,. :- Acta. - Ordem do dia.- Votação 
adiada.-Restabolecimento das aposentadorias.-
Ordem do dia 20. 

' . ~ ' 

Ao-meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes l.llS srs. Bias Forte~ , P. Drummond, 
Nunes Coe~ho, Fcrreit·a AI vos, Lo iudo Lopes, 
Nuno Molfo, Gomes ,Lima, Rocha Lagôa , .J?a· . 
ptísta de Mello o Câmillo do Brito, faltando 
com causa participada .o.s srs . Gonça lves Cha'-
vo~, Pedro Màtta, Antqnio Martin ~. Gaspar 
Lopes, Duti'a do Moraes· o Olympio Mourão o 
sem clla os mais sEnhores. 

Abre·se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente o posta 

em discussão, é esta encerr ada sem debato 
o adiada a votaçãopara. quando houver nu· • 
moro legal. 

Não havendo expediente o nam pareceres, 
pr jccto ::;, indicações o rcq ucri .m•ntos, passa· 
se á. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM D DIA 
VOTA ÇÃO ADIADA 

Por falta de numero legal, deixa-te de pro-
ceder á votaç(io, . em L~ discussão, do pr.o· . 
jecto n. 236, auctorizando a reorganização da ~ 
Secretaria do Sanado. 

jle&tal:eleci1riento da:S aprmntado~zà~ 
Lida a acta da sessão antecedente· e posta 

em discussão, é esta encerrada Rem debate 
O adiada a votação para quando houver. nU• 
mero legal. 

Não havendo ext~odiente e nem pareceres, 
projectos, indicações o requerimentos, pas-
sa-se á. 

E' lido o entra em t .• discussão o' proj~cto 
.n. 237, do Senado, reformando a ConstituiÇão : 
do Estado na par t<J rorerónto ao art. 104, q'U o 
aboliu as aposentàdorias. 1 

. . . , ~ · .~ . . ~- r: ._ . 

... ~ 

3rJ.,.: 

N,ão hay~ndo quem p ,eçl;l a palavra, encer· . 
ra·s~ a dlscusFãfl o fica a votação a4iada 
para quando houver numero legal. 

Nad.a mais Q.a.vond.o a tratar· se, .o sr. Pre-
sidente designa para 20 !lo corrente a se· 

to, Gomes Li!J1a, .e PedM Matta, faltando 
com causa participada os St'S. Antonio Mar· 
tios, Ga.spar ,Lopes, p13:mpio Mourão e · Du- ' 
tra do Mor aos e sem ella os mai!,l senhores. 

guinte ' 
ORDE'dDO DU 

Até 4 horas da tarde : 
Leitura d11o acta. expediente, apresentação 

de pareceres, prC1jecto ~ 1 indicações e roque 
rimentoP. . 

Abre ·f o a sessão : . . · 
' Lida a acta da sessão antocec!ente e pos· . 
ta em disouFsão, é.osta. encerrada sorri dà· 
bate e . adiada a v.ota.ção para quando liou-
vor pumero legal. . · 
N~o have?do expediente e nem parecere~, 

PI'C'Jectos, 1ndicações e rcqUCI imentos, pas· 
se á I 

·:Votação, em . primeira discussão, do proj,o · 
cto n. 236, do Senado, auctorizando a Mesa a 
reorganizar ·a Secretaria do mesino Senado . . 

Votacão, .em primeira discuss!lo, do .proj·e· 
cto .n. 237, do Senado, reformando a Consti· 
tuição do Estado na pa~to referente ao art. 
104, que aboliu as aposentadorias. 

' SF.OUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA , . 

VOTAÇ~es ADIADAS 

Lcvantii·so a sessão ... 

16.• SESSÃO ORDINARn, AOS 20 DE JULHO 
DE 1908 

PRESIDEi<ICIA DO SR. GONÇALVES CHAVES 

SUi\IMARTO :-Acta.-Ordqm do .dia .. - Votações 
. adiadas.-Ordem do dia seguinte. 

Ao meio di~. feita 'a. chamada, acham -se 
presentes os Prs . Gon~;alves ChaVós, P. Drum· 
mond, Gomes Freire. Nunes Coelho, Ferreira 
Alves, Nu no Mello, Bias Fortes, Lo vindo Lo·. 
pes, Rocha Lagôa. Ca.míllo do Brito, Gomes 
Lima e BHptista· de Mello, faltando com cau. 
sa particip ~ da ot:; .srs. Pedro Matta, Antonio 
Martins, GHspar Lopc~, Dutra. do Moraeq o 
Olympio Mourão e sem clla os mais sonho· 
ros. 

Abro se a sessão. 
Lida a acta da sessão a.ntecí?den'to o posta 

em discussão é t' sta encnr ruda sem deba t~ c 
adiada a votncão por {alta do nu moro legal. 

Não havendo expediente e nem pareceres, 
pr<'jectos, indicações e requcrimcntoll, pas · 
sa·so á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇÕE~ ADIADAS 

Por falta de numero legal, .deixa-se de pro-
ceder á v tação das matol'ias cuja discussão 
se acha c.ncorrada. 

Nada màis havendo a tratar .se, o sr. Pro· 
~ id ontc de<l lara qu e a ordem do dia Gf.'gnin· 
to é a mesma que b ll 'Ç i~ sido designada par a 
hoje c 

Levanta se a SHsão. 

17: SESSÃO ORDIN 4RlA, A03 21 DE JULHO 
DE 1908 

I 
Não havendo numero l~g ? l, deixn.so do 

proceder a votação dos proj ectos ns. 236 o : 
231 dó'Sonàdo cuja 'discussão, jS. se acha en· .: . 
cerrada. .. · .. · · ·t 

Nada· mais• havendÓ a ·tratarso, o·sr . Pro· 
sidente declara que a ordem do dia se• · 
-guinte é · a mesma quo h a vi•a sido designa· · 
da para hoje o · · · 

Lotanta se a sessão. 

lS.a SÉSSÃO 'ORfJlNARIA; AOS 22 OE JULHO : 
DE 1908 . 

. PR_ESIOENCIA DO SR GONÇALVEg CHAVE l 

SUMliUR(O : - Actas.-Pareceres. -Ordem do 
di11.. - Votações adiadas.-Reorganização da Se-
cretaria do Senado. -Restabelecimentos das 
Aposen1adorias.-·commiss-ao do Constituiçlio c 
Pode1·e . . -Commissão de Req uerimentos de Par-
tes.-Urgencia.-·P.arecer.-Ordom do dia 23. 

Ao meio dia foita a chamada, acham ~c 
pres~ntcs o ~ srs. Gonçalves Chaves, P. 
Drummon d, Aomos Freire, H l~s Fortoa, Fer·· 
re i "a Alve .. , Levio rlo L cp ~ . t\'un s Coelh o;- .-
Nuno Mell o, Roc!Ja L<?g oa , Baptista de .Mello, ~~ 
Gomes Lima, Pedro Ma'tta o ~.DJ.Ü_Q1 é~ 
faltando cr m causa particlpad ~ cs srs. An· 
tonio MartinP, Olympio Mourão o Gaspa r , 
Lopes, e sem ella os mais senhores . 

Abre -sa a Ecseão : · 
E' lida o approvada a acta da ecssão an· 

tece dente. 
São su~cessivamonto submettidas á votos ' 

c approvadas as a c tas da 3:, 4:, 5:, G:, i:, , 
8:, 9:, 10:, 11 :, 12:, 13.·, 14:, 15.', O !6: S ÇS· 
sões ordinarü s o as das r e uniões dos dias -
26, 27 o 30 de juoho, 1. 2, 3, 4 6 o ll do 
corren te mez, cuj a discussâo tO acha va on· 
cerrada. 

Não havendo expo oi ~c Lta. passa ~'O ft a pre· 
sentação de pa rco lOS, p ! t j e~; ~, iud it.:ações 
o requerim rntos. 

O ~R . l EVINDO L: P.llS. pel a commi ~ã .l de 
Fioanças, <ifforece 'ó vão a imprimi r se os 
seguintes 

' Par·eceres · 
PRE;JDENCIA no SR. GoNçALVEs CHAVEs 

SUl\IMARIO: Acta.-Ordem do dia.-Votações 
.. adiadas.-Ordem do dia seguinte. A commis:ão •dé Finanças bffcrec.1 para a : 

I.a disçussão o projecto n. 9, de 1907, da Ca· 1 
Ao meio dia feita a chamada, acham.so mara dos srs. De,PUtHdos; em qtwse auct'õ· 

presentes os srs. G~ncal~es Chave~. P. riza o governo a 'parantir· o. juro di'5 ·6 ~/., • 
Drummond, Gom?s Frmre, Bu: s Forte11, For· .ouro, até ·o C'apital de d'aii~ · roilbõcs reter li · 
reira Alv~s; Levmdo t.opes, Nunes Co olho, nos, a um banco r·que· ·se fundar no Estado · 
Nuno Mello, Rooh9. Lagoa, Camillo de Bri · ·1 para operar sobre ' credit-o· agricola. ! . •. . ! , 

\ 
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A' commissll.o parece que esse projccto 

estll prejudicado e deve ser rejeitado á vista 
do art. 1: da lei n. 467, de 14 de setembro 
do anno passado. 

A disposição deste artigo mantem a aocto· 
rizacão concedida ao governo pelo art. 28 da 
lei n. 440, de 2 de outubro de 1906, relativa 
a opera~ões de credito para a execução da 
lei n. 400, do 13 de setembro de 1905, para 
o fim da organização do credito agr!cola o 
para serviços do utilidade geral. 

o art. 28 da lei n. 440 dispõe o seguinte : 
cPara execução da lei n. 400, de l::S de se· 

tombro de 1905, de organização do credito· 
agrícola, assim como para serviços de utili· 
dado gorai, fica o governo do'Estado aucto· 
rizado a fazer, desde já, operações do era· 
dito, no paiz ou no extrangeiro, até um mi· 
lhll.o de libras esterlinas ou vinte e cinco 
milhões de trancoB.I' 

A lei n. 400, a que se· refere este artigo, 
auctoriza. o governo a promover a creação 
ou organização de um banco para operar 
sobre credito agrícola, a fazer. os 11justes no· 
cessarios para este tlm ate o capital maximo 
de dez mil contos de réis. 

Ha, pois, lei sobre o 1 assumpto (o credito 
agrícola) pobterior ao projecto n. 9, e não ha 
motivos quo aconselhem a sua alteração .an· 
tes de vei:itlcadas, pela execução, as detl.cien· 
cias ou doreitos de. suas disposições. 

Sala das commissões. 22 de julho de 1908. 
-Levindo Lopes.-Pedro Matta.-Bias For· 
tos. 

Parecer n. 2 
Alguns funccionarios da Secretaria das Fi· 

nancas r equerem ao Congresso a interpro 
tação da let n. 425. de 19 de agosto do 1906! 
que >~mpliou o dhpositivo do art. 256 da lei 
;~. 375, de 19 dO setembro de 1903, para o 
tl.m de abonar-se-lhes a gratitlcaçãu de lO% 
de seus vencimentos, a partir da publica· 
ção da lei n. 375. . . . 

ouvida a commissão de Jostaoa e Leg1sla· 
çio, opinou Pl!a, em seu .parecer de 28 d~ 
agosto de 190'7, pelo deferamento do requeri· 
monto, de accordo com o oftlcio dirigido ao 
Senado, pelo Secretario das Finanças, em 18 
do julho do mesmo anno. • 

A commissão de Finanças discorda dessa 
opinill:o, adoptandQ as razões do parecer do 
sub-Procurador Geral do Estado, com o qual 
se conformo1.1 o Secretario das Finanças em 
despacho de 29 de maio do anno passado; 
pensa que a lei n. 425 não é interpretativa 
do art. 255 da lei n. 375, de 1903, e, portanto, 
não podia obrigar t1enllo a partir de 11ua pu· 
blicação, nos termos da lei n. 4, de 1~9 I, nA~ 
domina o passado; que a ~esma lea n. 42o 
não carece do interpretaçãp, sendo claro. o 
seu texto, maniftJsto o pensamento do lcgis· 
lador de conceder aos fonccionarios de or· 
dom ~dministrativa o mesmo favor anterior· 
mente concedido aos de ordem judiciaria, a 
parti r da obrigatoriedade dessa lei, como en · 
tendeu o Secretario das Finança<~. 

Não erll justa a dhposição do art. 256, da 
lei o. 3i5, por não coutemplar os funcciona· 
rios' do ordem administrativa; mas a injns· 
tiça fui reparada nos termos em que o logis· 
la1or julgou conveniente raz~l-c, creando a 

fllvor desses 'runccionarios direito egual ao 
concedido á magistratura no precit•do art. 
256. 

Completa justiça far-se-ia, abonando-se a 
todos os fuuccionarios gratificação addicio· 
nal desde' o dia em que, antes ou depois das 
leis citadas, completassem 30 anbôs de ser-
viços ao Estado; mas a receita publica não 
comporta o dispendio que desse acto resul· 
taria; por isso a commissão deixa de o pro· 
por, opinando pelo indeferimento do reque· 
rimou to. 

Sala das commisEõas, 22 de julho de 1908. 
-Levindo Lopes.- Pedro Matta.-Bias For· 
tes. 

o MESMO SR .. pela commissão de Camaras 
Municipaes, offerece mais e vao tambem a 
imprimir-se o seguinte. · 

Parecer n. 3 
A Camara Municipal do Fractal dirigiu ao Con· 

rrresso Lecrislativo do Estado uma representação 
~ssirrnada" por 50 contribuintes c apresentada á 
asse'kble'a municipal alli reunida em 10 d~ feve-
reiro do corrente anuo sobre actos do presidente, 
que exerceu as funcções de agente executivo dur· 
ante o anno de 1907, afim de que o Congresso 
delibere sobre a rP.stituiçilo aos cofres municipacs 
da quantia de 4:065$150, illegalmente despendida 
pelo mesmo agente . 

Ao offtcio da Camara acompanham os segumtes 
. papeis: 

1.u Uma representação sobre o mesmo assumpto 
diricrida ao Secretario do Interior, que a devolveu 
á Camara por não ser de sua competencia provi· 
denciar; 

2. o O relatorio rlo ex-presidente da Camara, An· 
tonio Caetano de Magalhães, acompanhado do ba· 
lanço da receita e despesa do município, durante 
o anuo de 1907 ; 

3.o O parecer da commissão eleita pela asscm-
ble'a municipal para dizer sobre as contas dn 
Garoara, em que se opina pela glosa de 3:o00$000 
illegahnente ~espendido.s. com gratificações ao 
agente executivo, ao ofhcml da secretaria, ao fls. 
cal e continuo; pelo procedime~to contra o agente 
executivo de aceordo com o disposto no art. 39, 
da lei n. 2. de l4 de setembro de 1891. 

A assemble'a municipal nada resolveu, determi· 
nando que a representação fosse remettida ao 
Congresso. . . 

A commissão de Camaras i\IumCipaes, tendo 
examinado detidamente os mencionados papeis; 
considerando : 

Que as assemble'as municipaes foram extinctas 
pela lei addiccional n. 5, de 13 de agosto de 
1!)03 que no art. 19, expressamente l'evogou o 
art.' 77 da Constituiçilo do Estado. 

Que pende ainda ue deliberação do . Congresso, 
da Camara dos srs. Deputados, o pro,Je_cto. de lei 
sobro a tomada de contas das mumc1pahdades, 
ali apresentado em cumprimento do art. 14, da 
mesma lei n. 5, de 1903; 

Que compete {L Camara Municipal tom.ar c~ntas 
ao ar•ente exeeutivo, .procedendu de conformidade 
com0

0 disposto no art. 30, § s.•. da lei n. 2, de 14 
de setembro de 1891 e promover perante a .a.ucto· 
ridade judiciaria competente a responsabthdade 
civil ou crimin~d do mesmo agente ; 

Que das leis, tlecis,ões c ~ct~s das <;amar!ls mu· 
nicipaes contrarias a Constitms:ão, e a~ l~1~ c~be 
recurso para o poder legishLtlVO OI! JUd~ciar_IO ; 
mas não foi ainda discriminada por lm ordmarm a 
competencia de cada um desses poderes; . nió s~ 
cumpriu ainda o preceito do art. 9.o;da citada le1 
addiccional n. 5, de 1\.10:1: 

E' de parecer que se archive a predita repre· 
sentaçào. 
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Sala das sessões, 22 de julho de 1908.-Levindo 
Lopes.-Gomes Lima , SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : Passa·se á 

SEGUNDA PARTE DA <ilRDEM DO DIA 

VOTAÇÕES ADIADAS 

Reorganização da Secretaria do Senado 

Segunda discussão do projecto n. 237 do 
Senado, reformando a Constituição Estad~al 
na parte refer~nte ao art. 104, que aboli~ 
as aposentadorias. · 

Levanta-se a sessão. 
PriJc~dendo·Ee á votação, em I." discussão• 

do proJecto n. 236, lo Senado, auctorizaudo 
a Mesa a reorganizar a Secretaria do mos· 
mo Senado, é approvado e rcmcttido á Com· 
missão de Policia. 

19.• SESSAO ORDINARIA,. AOS 23 DE JULHO 
DE 1908 

• PRESIDE~CIA. DO SR. BIAS FORTES 
(Vice-Presidente) Restabellecimento das nposentadorlas 

Procedendo se á votação do projecto n. 
237, do Senado, reformando a Constituirão do 
Estado na parte referente ao art. 104, que 
aboliu as aposentadorias, é o mesmo unani-
mem~nte. approv~do em I." di~cussão e r e· 
mettido a Commissão de Constituição e Po· 
dores. 

lJommissão de Constituição e Poderes 
0 SR. L E VINDO. LOPES, obtendo a palavra 

pede ao sr. PreHdente a nomeação de tres 
senadores para t11zerem parto da Commissão 
de Constituição e Poderes, cujos membros se 
acham ausentes. 
Attend~ndo a este pedido, o sr. Presiden· 

t~ nomma para essa commissão os srs. Lo· 
vando Lopes, Bia11 Fortes e Pedro Matta. 

. lJommissão de Requerimentos e Parte1 
A requerimento do sr. Nu no Mello, são hm· 

b~m nomc11dos interinamente para a com 
massa'? de Requerimentos de Parte~. que se 
acha ancompleta, os srs. Nunes Coelho e An · 
tero Datra. . 

0 SR. LEVIND() LOPES, obtendo urgencia, 
o.trerecc o seguinte 

Parecer 
A commissão de Constituição c Poderes of· 

ferocc, para ser submcttido á 2.a discussão, 
o projccto n. 237 do Sonado, de reforma da 
Constituição do Estado, na parte referente ao 
art.l04, que aboliu as aposentadorias e é seu 
parecer que seja o mesmo approvado. 

Sala das commissões, 22 de julho de 1908 
-Lo vindo Lopes.-Bias Fortes.-Pedro Matta: 

e. mesmo s~nl!.or requer dispensa das for-
mahdades rqg1mentaes, afim do quo o proje· 
cto a que se refere o parecer, quo acaba de 
apresentar, seja dado para ordem dos trab 
lhos da sessão seguinte. 

SU~Ii\fARTO_ :-Acta.-Expediente.-Parecer.-Or-
d_em do .dm.-Resta~elecimento das aposentado· 
rJas.-DJsf~ensa de mtersticio.-Urgencia.-Or-
dem do dm 24 . . 

Ao meio dia, f~ita a chamada. acham·so 
p·escntes r~s srs. B1as Fortes, P. Drummond, 
Gomes Frmre, Ferreira Alves Levindo r O· 
pes, Ribeiro de Oliveira, Pedr~ M~tta, Nu~o 
M:ello, An_~er~ ~~. Nunes Coelho, Gomes 
L1ma, R ,Jclfa Gâgõa e Camillo de Brito fal· 
taudo com causa p_articipada os srs. Oo~cal· 
v:os Chaves, Olymp10 Mourão. Antonio Mar· 
tmR e Gaspar Lopes e sem ella os mais se· 
DhOI'e~. 

A brê· so a sessão. 
E_' lida c approvada a acta da sessão an· 

tcr10r. . 
O sR. I. o SECRETAR!~ dá conta do seguinte 

' '· BXPEDIENTE 

U~ oftlcio do sr. I. o Secr.etario da Camara 
enviando. o seguante ' 

Projecto n. 18 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi· 
·nas Geraes decreta : 

Art. 1." Fica releva.do do pagamento da 
9uantia d~ tres contos e quinhentos mil réis, 
1_mportancaa de seu debito para com os co· 
fre.s do Estado, o. cidadão lldefonso José Tci· 
xcar~,. O~·collector das rendas estadoaes no 
munac1p!o de Tr~s Corações do Rio Verde. 

Art. 2. Esta lea entrará em vigor desde a 
data de s.ua publicação. 

A~t. 3.o ·Revogam·se as disposições em con• 
trarao. . 
B~llo Horizonte, 22 de julho de 1908.-An· 

tomo do Prado Lopes Pereira, presidente.-
Zoroastro Rodrigues de Alvarenga 1.0 secre· 
tar~o.-Americo Ferreira Lopes, '2.0 secre· 
tar1o, . . 

Vae a imprimir-se para a ordem dos tra· 
balbos. . · Approvado este requerimento, fica o pro· 

jecto sobre a mesa para os fins convenien· 
$08. 
• Nada mais havendo a tratar-se, o sr". Pre· 

lad_ente designa para 23 do corrente a se• 
gomte 

0 SR •• 001\fES LIIIIA, ·, obtendo a palavra, 
~ommumoa que o sr. senador Baptista dé 
Mell_!), por justo motivo, faltará a algumas 
sessoes.-o Senado1 fica inteirado. 

Passa·se á · 1 
ORDEM DO DIA 

PRIMEffiA PARTE 
Até. uma hora· da tarde:- Leitura da aeta, 

~zpeda~nt<!, ap:esontaoão de parecere~;, pro· 
Jeetos, andicaçoes . e requerimentos. 

APRBBEKTACÃ() _ DB PAR-BCBRB9, PROJBCTOS, IN• 
DICAÇOES E RBQUBRIME:rjTOS 

O s.R.' l.o SECRETARio, p~la commissão cio 
P.olic!a, offarece e vae á imprimir·so o se-
guinte · · ' 



: ,. · Pàr ecet· 

A. co rnmissão .de Policia, a que foi presente 
o projocto n. 236, do 'corrente anno, aucto· 
rizando a Mesa do Senado a reorganizar a 
respectiva Secretaria e croar uma. bibliotho · 
ca para uso exclusivo dos membros do Con· 
grosso Mineiro o já. approvado em primeira 
discussão, é do parecer quo seja submottido 
á segunda discus~ão o approvado. 

Sala da s commissões, 23 de julho de 1908.-
P. Drummond.- Gomes Freire. 

Passa-se á: 

SEGUNDA PÀRTE DA ORDEM DO DIA 

Restabelecimento das aposentadorias 

E' lido o ontra em 2.a dis~ussil.o, por arti· 
gos, o projecto n. 237, do Senado, roforman· 
do a Constituição do Estado na parte roCe· 
rente ao art : 104, quo aboliu as aposentado· 
1 ias. 

A discussão d.o art. 1. · é encerrada som 
debato. 

Sendo o sr. Presidente um dos signata rios 
do projccto, con vida o sr. 1: secret ario a 
ass umil• a prmüdencia, afim de presidir a 
votação, do conCormidade' com o art. 27 do 
r rgimonto intemo. 

O s.r. 1: secretario, occupando a cadaira 
da prcsidencia·, diz quo é ' t ambom um dos 
signatar·ios do proj ecto e pqr isso con vida o 
sr. 2. · soerbtario a assumir a prosidoncia, 
afim de presidir a. votação. 

o SR. Go MES FR.EÍRE, 2: secretario, assu· 
rpindo a pre~ i rt en~ia, submette á votos e é 
unanimem<•nto approvado o art. 1:. o art . 2: é tambem unanimonto approva· 
do sem debato . ~ ·· · ~ 

A,do,ptado em 2.~ para passar á 3.• discUB· 
sã b, fi ca o proj eêto sobro a mesa para en· 
trar na ordem dos trabalhos depois do findo 
o interstício regimental, visto não ter sof· 
frido alterações. 

Dispensa de interstício 

0 SR . LEVINDO LOPES, obtendo a palavra 
pela ordem, r,oquer dispensa do intorsticio 
regimental afim do que o projocto n. 237, 
quo acaba do ser approvado em 2.R discos· 
são, seja dado para a ordem dos trabalhos 
da ses~ão seguinte. 
_. Approvado este requerimento, fica o pro· 
Jecto so l,J ro a mesa para os fins convenion· 
tes . 

o sR. BrAs FoRTE3 reassume a cadeira da 
pr·osidencia. 

.. Nada mais lüivendo a tratar·BO, o s'r . pre-
sidente designa para 24 do corrente ·a se1 
guinto 

ORDEM DO DIÃ· 

·PRIMKIRA PARTE ·· 

Até 1 hora da tarde:-Leitura da acta; ex· 
:pediente, apresentação do pareceres, proje· 
ctos, indicações o requerimentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde:-Terceira discuselo 
do projecto n. 237, do Sonádo, reformando a· 
Constituição do Estado, na pat·te referente 
ao art. 104, que aboliu as aposentadorias. 

Primeira discussão do proje~to n. 9, da Ca· 
mara, de 1907, auctorizando garantia de jU· 
rosa um banco quo se fundar no Estado 
para operar sobre credito agrícola. 

Discussão unica do parecer n. 2, da Com· 
missão do Finanças, opinando pelo indefe· 
rimento do requerimento em quo alguns 
funccionarios da Secretaria das Finanças po· 
dom a interprotaçã'> da lei n. 425, do 19 de 
agosto do 1906. 

Discussão unica do parecer n. 3, da Com· 
mi s~ ão do Camaras Municipaes, opinando pelo 
archivamento da ropresontaçãu em que di· 
versos contribuintes do cofre municipal do 
Fructal reclamam provi dencias contra actos 
praticados pelo prnsidento, quo exerceu as 
fancções de agente executivo durante o anno 
de 1907.- Levanta-se a._sessão.~ 

20a. SESSÃO ORDINARIA, AOS 24 DE JULHO 
DE 1908 

PRESIDENCIA ])) SR. GONÇALVES CHAVES 
' SUM~J ARIO : -Acta. - Expediente. - Commissão' 

de redacção. - Ordem do dia. - Resiabelecimen· 
to das aposentadorias .-Crcdito agricola .-ln-
terpretação da lei n . 425. - Camara Municipal 
do l<'ructal.-Urgencia,-Redacção fi nal .-Or-
dem do dia 25. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Gonçalves Chaves, P. ,Pru· 
mond, Gomes Freire, Ferreira Alvo~, Ri· 
beiro de Oliveira, Bias Fortes, Levindo Lo· 
po8, Pedro Matta, Nunes Coelho, Antero DU· 
tra, Nuno Mell(l, Rocha Lagôa, Camillo de 
Brito, Gomes Lima e Delfim Moreira, faltan· 
do com causa participada os srs. Antonio 
Mart_ins, Olympio Mourão, Gaspar Lopes o 
Baptasta de Mello e sem ella os mais se· 
nhores. 

Abre se a SOESil.O, 
E' lida e approvada a acta da sesail.o an· 

Ut·gencia tecedente. 
P SR. P. DRl!MMÓND, obtendo urgencia' 0 SR. l o, SKCB.ETARIO dá. conta do seguia• · 

peite 110 sr . presidente a nomeação de uma . 'te : 
commissâo que represento o Senado por occa· 
sião da chegada á Capital Federal do corpo 

ES PEDIENTE 

do inolvidavel mineiro dr. João Braalio · 
Moinhos de Vilhena. 

A ttcndendo a este podido, o sr. pro; idente 
nomea para fazerem parte 'dessa com missão 
os srs. Pedro Matta, Nuno Mello o Ante· 
ro Dutra. -. .. , . 

: Um officio do sr i I. o secretario da Cama· 
ra, enviando o ~eguinte . 

Projecto n. 19 

. o Congresso Legislativo do Estado de Mi· 
naes Geráes decreta: 

•• 
A~t. 1°. Fica o governo do ~atado au 

ctor1zado a t:onceder a subvenção annual 
de vinte o oJnoo contos de réis, durante 
quatro anno1.1, ao primeiro estabelecimento 
que se funilar dentro delle para o fabrico 
o p~eparo de productoa de. milho o arroz 
destmados a fins alimentícios, industrilles 
e thcrapeutioos. 

Art. ~.o Revogam-se as di~posl.ções em 
contrarao. · 

Bell? Horizpnto, 23 de JUlho de 1908,-
Ant'lmo do Prado Lopes Pereira presiden· 
te. -Zor~~stro Ro~rigues do Alv~ronga, 1°. 
socretar~o.-Amorico Ferreira Lopes 2•. 
secretarao. ' 

Vae a imprimir·so para a ordem doa tr&· 
balhoa. 

Oommtuão de redacção 

0 SR, LEVINDO LO PES, obtendo a palavra 
podo a nomeação interina de dois membros' 
pora a commissão de Redacçil.o, quo se acha 
Incompleta. 

Deferido ~ste requerimento, o sr. · Presi· 
dente. nomCJa para. essa commiasão os srs. 
Farreara AI ves o BlllB Fortes. 

_Não havend~ pareceres, prejectos, indica· 
çoes e requerimentos, pa&sa·se á, 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

RESTABELECilltBNTO DAB APOSENTARIAS 

E' lido e entra em 3. • discussão o projecto 
n. 237, do Sanado, reformando a ConstitUi· 
çll!» do Estad? na parte referente ao art. 
104, que abohu as aposentadorias. 
~ão ha.vehdo quem peça a palavra en· 

corra·BO a discai!são. ' 
Procedondo·so a votação do projecto é o 

D!esmo unanimemente approvado ·e~ 3. a 
dtscusslo o remettido á. commissão de Re. 
dacção. 

Oredito agt·icola 

E' lido e entra em I.& discussão o projecto 
n. 9, da ~amara, de 1907, auctorizando ga· 
rantia de JUros a um Banco que se fandar 
no Estado para operar sobre credito agri· 
cola. 

Não ha~endo quem peça a palavra, encer· 
ra-so· a. dtscussll.o e procedendo·se a votação 
do. proJec~o é "?mesmo rejeitado o vae a ar· 
chtvar~sc, officu&ndo se a respeito á Cama· 
ra dos sra. Deputados. ' 

Interpretação da lei n. 425 

E' Hdo o entra em. unica discassilo o pa· 
recer n. 2, da commisBAo de FinançaP opi· 
nando pelo iDdeforimento do requerim'ento 
em qll;e alguns funccionarios da Secretaria 
das Fmanças pedem a interpretaçil.o da lei 
.n. 42.5, de 19, de agosto de 1906. 

Nilo hayendo quem peça a palavra, encer· 
ra-se a dascusslo e procedendo-se a votação 
d_o . pirecer é o mesmo approvado e remet: 
t1do a secretaria para archival·o. 

A. s.-6 

Oamara Munfcipal do Fruc,tal 

~ntra em unica discussão, sendo a alia 
leatura dispensada a requerimento do sr p 
Drummond, visto estar impresso e distribui: 
do, o pa~ecer n • . 3, da co'mmissão de Cami· 
ras Mumcipaes, opinando pelo archivamento 
da representaoil.o em que diversos contribU· 
tos d~ cof~e municipal do Fractal reclamam 
prov.Idencaas contra actos · praticados pelo 
presadent~, que ·exerceu as funcções de agen· 

. te executavo durante o anno de 1907 
Não. hayendo quem peça a palavra: encer· 

ra-se a dascussão e procedendo-se á votação 
d_o parecer é o mesmo approvado e remet· 
tido é s~cretaria para archival -o. · 

Urgencia 

o SR. LEVINDO LOPES, obtendo urgencia 
off~rece, pela commissAo de Redac,.ão a 8é~ 
gumte. · " ' 

Redacção final 

A. commissil.o d~ Redacçilo offorece pará 
~ dtscussilo a segumte redacçil.o tinal do pro· 
JBcto n. 237, do reforma dos arts 104 e 
106 da Constituição do Estado : ' 

O Congr osso do Estado de Minas Geraos 
decreta: 

Art. I: Ficam substituídos os arts 104 c 
106 da Constit'!içil.o ~o Estado pelo se'guinta: 

I. Os. tunccao_nanos publicos que conta· 
rem maas de qmnze annos do serviçoa po· 
darão sot: .aposentados pelo Presidente do 
~atado, sa o requererem, no . caso de inva-
hdez provada ou presumida. 
• 11. P~ovar-se á a invalidez em exame mo· 

daco feito por_ante o juiz de direito da co· 
~~roa da Capital do Estado, ou de outra, a 
JUI.zo do go'!erno, que nomeará para peritos 
doas protlssaonaes. 

lll .. Prosamir·so·á a invalidez, .provando 0 
tanccaonario, pelos meios de direito edade 
maior de sessenta e cinco annos. ' 

IV. N~o poderio ser aposentados os fun·· 
ccionartos quo não tiverem• assentamento 
em folha, os que exercerem cargos transito· 
rios do commissão .e os que sómente roce· 
b_erem salarios, vencimentos diarios ou gra· 
tatlcações. 

V. Cumputar-se-t. para a aposentadoria · 
a) O tempo de serviço p.restado no e:rer: 

ciclo de. c~rgos provinciaes ou estadoaes 
(da Provmcaa e Estado de Minas GeraeàY 
excluídos os mencionados no numero ante~ 
cedente; 
~)O t~mpo· de .serviço prestado por fun· 

cmonartos do ordem judiciaria no exercício 
de ca~g~s geraes, antes da promulgação da 
Constitutçlo. do Estado, que para outros .fins 
lhes tenha s1do ou deva ser contado em vir·· 
tudo da lei anterior a esta. 

VI. Na liquidação do tempo de serviço dos . 
cont~r-se-il.o as. interrupções de exercicio, 
em v1rt~de do l~cl)nc;a, ou por outro motivo, 
p~r mais de soas mezos em cada quatrioiÍ· 
mo. 

VII. A aposentadoria Eerá. concedida oom 
o ordenado (dois terços dos vencimentos) 
ao funccionario que tiver trinta ou mais 
annoa de ser.viço; com o ordenado proporcio .. 
nal ao que tiver menor tempo. 

.. 
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VIII. Ao fÍlnccionario quo tiver mais de 
sessenta e cinco annos do edade e contar 
mais de quarenta de servicos poderá o Pr~· 
sidente do Estado conceder a aposentadoria 
com todos os vencimentos,. 

IX. Os vencimentos da aposentad_oria, que 
não poderão ser melh~rados, . scrao os do 
cargo quo o funccionarJo estlver . exerce~ · 
do liO tempo em que ~ requ.er~r, si nelle ti· 
ver tres annos do serviços hqmdos (VI); no 
caso contrario, os do cargo anteriormente 
occupado. 

X. A acceitação de commieFão ou empro· 
go municipal, estado ai çu. federal rem uno · 
radG importará a renunCia das vantagens 
da aposentadoria. 

XI. As disposições desta lei, sl'ja _quan~o 
aos requisitos para a aposentadoria, soJa 
quanto ao tempo do serviço~. a natureza 
destes e aos vencimentos, só poderão ser 
$Iterados, obsorvando·so as dos ~rta .. l ~ l da 
Constituição do Estado o 4 !la lei addiCCional 
n. 6, do 27 de julho do 1905. 

Art. 2: Fica revogada a lei addiccional n. 
4, do l6de setombvo de 1902. 

sala das commissõe~. 24 de julho'do 1908. 
-Levindo Lopes.- Ferreira Alvos.- Bias 
Fortes. 

o MESMO mNHOR requer dispensa das for· 
malidados regimontaes afim de que a roda· 
cção quo acaba do apresentar soja discutida 
immediatamonte. 

Approvado este requerimento, entra em 
discussão o é unanimeme·nto approvada are· 
ferida redacç~o final, a qual vae a copiar-se 
para ser rcmettida á. Camara dos srs. Depu· 
ta dos. 

Nada mais havendo a tratar·se, o ar. PrO· 
sidente designa para 25 do corrente a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA. 

PIUMJURA PARTB 

Até uma hora da tardo : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de parccerea, projectos, indicações o roque· 
rimcntos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tardo : 
Segunda discussão do projocto n. 236, aU · 

ctorizando a Mesa a roorganizctr a Sccro· 
taria do Senado. 

Primeira discussão do projccto n. 18, da 
Camara, relevando o ex·collector das rondas 
estadoacs do município de Tres Corações do 
Rio Verde, Ildofonso José Teixeira, do paga· 
monto do seu · debito para com os cofres do 
Estado. 

Levanta-se a sessão. 

21. • SESSÃO ORDIN A RIA, AOS 25 DE JULHO 
DE 1908 

PRBBIDENCIA DO SR, p, DRUI\IMOND 
( 1. o Secretm·io) 

Summat·io.-Acta .-Expedientc.-Ordem do dia.-
Reorganização da Secretaria do Sena ~lo.-: Pro· 
jecto n. 18, da Camara.-Ordcm do Dm 21. 

Ao mo!o dia, feita a. chamada, acham·se 
presentes os srs. P. DrummQnd, Gomes Frei· 
re, Nunes Coelho, Ferreira Alvo~. Ribeiro do 
Oliveira, Levindo Lope~, Antero Dutra, Pe~ro 
Matta, Antonio Martins e Delfim Moreira, 
fll ltando com causa participada os srs. Gon· 
calvos Chaves, Olympio Mourão, Baptista do 
Mello, Nuno Mello e Gaspar. Lopes, o sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente o posta 

em discussão, é esta oncorracla som debato 
o adiada a votação para quand.o hounr uu· 
mero legal. 

0 Sl,t, 1: SECRETARIO dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Um ollicio do sr. 1: Secretario da Camara, 
enviando o seguinte 

Projecto n. 20 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 
Art. 1.0 Ficam relevados os juros de nove por 

ecnto ao anuo sobre o alcance de duzentos c 
noventa mil duzentos e setenta e quatro reis 
( 290$2i 4 ), verificado nas contas d~ ex-col!ector 
do municipio de Santa Luzia do RIO das \•olhas 
- Francisco de Paula Oliveira . 

Art. 2." Ficam egualmente relevados os juros 
de nove por cento ao anno sobre o alcance do 
quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e no-
venta e quatro reis1( 482$394 ), verificado nas 
contas do ex-thesoureiro do Estado - Antonio 
Dias Duarte . 

· Art. 3.o Revogam-sê as disposições em contra-
rio. 

Bello Horizonte, 24 de julho de 1908.- Antonio 
do Prado Lopes Pereira, presidente. - . Zero-
astro Rodrigues de Alvarenga, 1.0 ~ecretario:
Americo Ferreira Lopes, 2.0 secretariO, A . Im· 
primir-se para o ordem dos trabalhos. 

Não 'havendo pareceres, projectos, indica· 
ções e requerimentos passa·se it 

SEGUNDA. PARTE DA ORD&M DO DIA. 

REORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA IJl EENAlJ ) 

E' lido e entra em 2. • discussão o projo· 
cto n . 236, do Senado, auctorizando a roor· 
ganizaç!o da respectiva Secretaria. 

Não havendo q ucm peca a palavra, encer· 
rase a discussão e fica a votação adiada para 
quando houver numero legal. 

Projecto n. 1.8, da Cama1'a 

E' lido o entra em 1. • discussão, que · é 
tambem encerrada sem debato, · ficando do 
mesmo modo adiada a votação, o projccto n. 
18, da Camara, relevando o ex-collector das 
rondas estadoacs do município do Tres Cora· 

• 

ções do Rio Verde, Udefonso José Teixeira, 
de pagamento de seu debito para com os co· 
fres do Estado. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pro· 
aidonto designa para 27 do corrente a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA. 
PRIMEIRA PARTE 

Até 1 hora da tarde:-Leitura da acta, ex-
pediente, apresentação de pareceres, proje· 
ctos, indicações e requerimentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Votaçãa em segunda discussão do projer.to 

n. 236, auctorizando a reorganização da Socre · 
taria do Senado. 

Votação em primeira discussão do projecto 
n. 18, da Camara, relevando o ex-collector 
das rendas estadoaes do município de Tres 
Corações do Rio Verde, lldofonso José Tei· 
xeira, do pagamento de seu debito para com 
os cofres do Estado. 

Primeira discussão do projecto n. 19. da 
Camara, auctorizando o f!'Overno do Estado a 
conceder uma subvençlo annual de ........ . 
25:000$000, durante 4 annoll, ao primeiro os · 
tabelecimento que se fundar para o fabrico 
o preparo do productos do milho e arroz, 
destinados a tlns alimentícios, industriaes e 
therapeuticos. · 

Levanta·se a sessão. 

22. a SESSÃO ORDINARH, A. OS 27 DE JULHO 
DE 1008 

PRESIDBNCIA DO SR. P. DRUIIIMOND 

(1: Secretar•o> 
SUMMARIO:- Acta.-Ordem do dia.-Votações 

adiadas.-Projecto n. 19, da Camara.-Ordem do 
dia 26. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham.se 
presentes os srs. P. Drummond, Gomos Frei· 
re. Nune11 Coelbo, Antonio Martins. Ferreira 
Alvos, Ribeiro de Oliveira, Antonio Carlo8, 
Delfim Moreira e Levindo Lope&, falundo 
com causa participada os sr11. Gonçalves Cha· 
ves, Nuno Mello, Olympio Mourão, Baptista 
do Mello, Pedro Matta, Antero Dutra o Gas 
par Lopes e sem ella os mais senhores. 

Abro·se a Ressll.o. 
Lida a acta da sessão antecedente e pnsta 

em discussão, é esta encerrada sem deb,te 
c adiada a. votaç!o para quando houver nu· 
mero legal. 

Não havendo expediente e nem pareceres, 
projoctos, indicações e requerimentos, pas· 
sase á 

Projecto n. 1.9, da Camara 

E' lido e entra em La discussão o projeoto 
n. 19, da Camara, auctorizando o governo cio 
Estado a conceder uma subvençll.o annual de 
25:000$000, durante 4 annos, ao primeiro es· 
tabelecimento que se fundar pira o f'brico 
e preparo de productos de milho· e arroz, 
destinadm1 a fins alimenticiol!, industriaes e 
thorapeuticos. 

Não havendo quem peça a palavra, encer· 
ra·se a discussão, ficando a votação adiada 
para quando houver numero legal. 

Nada maia havendo ·á tratar·se, o sr. Pro· 
sidente designa para 28 do corrente a se· 
guinte 

ORDEM ,DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até I hora da tarde:-Leitura da acta, ex· 
pediente. apresentação de pareceres, proje· 
ctos, mdicações e requerimentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Votação em segunda discussão do projecto 

n . . 236, auctorizando a rcorganiz11ção da Se· 
cretaria do Senado. 

Votação em primeira discussão do projecto 
n. 18, da Camara, relevando o e:s:·colleotor 
das rendas ostadoaes do município .de Tres 
Corações do Rio Verde, lldefonso, José Tei· 
xeira, do pagamento de seu debito para com 
os cofres do EstadQ. 
Vota~ão em primeira discussiio do projecto 

n. 19, da Camara, auctorizando o governo 
do E ~tado a conceder uma subvenção annual 
do 25:000$000, durante 4 1mnos, ao primeiro 
estabelecimento que se tundar para o fabrico 
e preparo de productos do milho o arroz, 
destinados a fias alimcnticios, industriaes c 
therapeuticos. 
, Primeira discussão do projecto n. 20, da 
Camara, relevando os juros sobre os alcan-
ces do ex·collector de Santa Luzia do' Rio 
das Velhas, Francisco da P~&ula Oliveira, e 
do ex·thesoureiro do Estado, Antonill Dias 
Duarte. 

Levanta·se a sessão. 

23.• SESSÃO ORDINA.RfA. AOS 28 DE 
JULHO DE 1908 

PRESIDENCIA DO SR. GONÇALVES CHAVES 

SUMMARlO.-Acta. - Expediente.- Commmissão 
de Justiça e Legislação.-Tribunal Especial.-
Discurso e projecto do sr. Antonio Carlos.-
Ordem do dia .-Votações adiadas .-Projecto n. 
20, da Uamára • .:..:.Ordem do dia 2\J . 

E A Ao meio dia, feita a chamada. scbam·so 
S GUND PARTE DA ORDEM DO DI\. dresentes os srs. Gonçalves Chave~. P. Drum· 

VO·TAÇÕES ADIADAS mond, Gomos Freire, Nunes Coelho, Levin· 
do Lopes, Ferreira Alves, Delfim Moreira, 

Por flllta de numero legal, deixa ·F:O do pro· Ribeiro de O li v eira, Antonio Carlos e Camillo 
ceder á. votação do projecto n. 236, do Se· do Brito. r~ ltando com causa participada os 
nado, em 2.• discussão o a do de n. 18, da J srs. Nunes Mello, Baptista de Mello, Pedro 
Camara, em 1.• discussão. Matt·1, Antero Dutra, Olympio Mourlo e 



Gaspar Lopes, e sem ella os mais senhores. 
Abre·se a sessão. 
' Lida a acta da sessão antecedente e pos· 

ta em discussll.o, é esta encerrada sem de · 
bate e ~ ·adiada a votação para quando hoo· 
v.er numero legal. 

o m. 1.• SECRETARIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um requerimento de Francisco Alvos d? 
Couto, escrivão de orphlos do termo d.e Pl · 
umby, pedindo a decretação de uma lei que 
anctorize o governo a . .cone e r lbe tres an · 
nos de licença para tratar de saude.-A' 
commissão do Requerimentos de Partos. 

Um offlcio do sr. 1.• Secretario da Camara, 
onviando o seguinte. 

P1·ojccto n. 21 

o Congresso Legislativo do Estado de Mi· 
nas Ocraes decreta: 

Art 1.• A Brigada Policial do Estado de Mi· 
nas no' oxercicio ,dc 1909, constará de 2.000 
pracas de pret e 97 officiaes, formando qua· 
tro batalhões, sob os ns. 1.•, 2.•, 3.• e 4.•, 
subdivididos estes em 16 companhias, com 
os respectivos estados maiores, conforme o 
quadro anoexo. 

Art. 2.•. Pica o governo auctorizado a 
despender com a manutençlio da força pn 
blica até a quantia de 2.494:821$500, de accor· 
do com a tebella anno xa. 

Art. 3.· Em casos extraordinil.rios o pes· 
s oal da força poderá ser elevado a 4.000 pra-
ças · do prot o respectiva ~ftlcialidade, p~· 
dendo o governo contracta!' mstructores m1· 
Iitaros para as ditas praças. 

Art. 4.• No caso do artigo·11nterior, o go· 
vorno abrirá. um credito extraordinario para 
fazer face ás necossarias despesas. 

Art. 5.• E' creado, desde já, o ca•go de au-
ditor da Brigada Policial, que será exercido 
por doutor ou bacharel em direito por qual· 
quer das faculdades da Republica, com a gra· 
duacão de capitt10 o o vencimento· annual 
de 3:600$000. 

§ 1.• As tunccõas do auditor rorão defini· 
das no regulamento que o. governo expedir 
para a Brigada Policial. 

§ 2.• Nos corpos que estacionarem fóra da 
Capital servirão de auditor os promotores 
das comarcas que forem eédo dos mesmos 
corpos. 

§ 3.• No ca.so do impodimenta d~s pr~mo· 
toros de justiça, o governo prov1denc1ará 
sobre a designação ou nomeaçll.o de quem os 
deva· substituir. 

Art. e.• Continuam C!m inteiro vigor os 
arts. 4.", 5.•o 6." dt1. l ~ i n. 445, do 1906, e 2.• 
7.•, o 8.", da lei n. 453, do 31 de agosto de 
1907. . 

Att. i.• Revogam·se as disposições em 
contrario. 

Bollo Horizonte, 27 de junho 1908.-Anto· 
nio do Prado L?pos Pereira, presidento.-Zo· 
roastro Rodrigues de Alvarenga, 1.• secre)ia· 
rio.-Americo Ferreira Lopes, 2.< secretario. 

• 

Tabella da fixação da força pública do Estado de Mi-
nas Geraes para o exercicio de 1909 · 

"' o .. 
<I) a 
;:I z 

Classificação 

a) Pessoal da Brigada Policial : 

1 Coronel com mandante ........... .. . ... .... .... ... . . . 
1 Tenente coronel secretario ........................... . 
4 'l'cncntes·coroneis com mandantes de batalhão ..... . 
5 Majores, sendo um assistente .......................... .. 
4 Capitães·-cirurgiões ............................. . .. . 
1 Capitão-auditor ...... · ·... . . . . . . . . . . . . . . ..... , .... . 

22 Cll.pitães, sendo : ~ ajudantes e 1 encarregado do 
material. ... .. ... .. ......... . . .... . .. ... . ......... . 

21 Tenentes, sendo 4 secretarios de batalhão ... , ..... . 
38 Alferes, sendo 4 quarteis-mestres de batalhão ...... . 
4 Sargentos ajudantes ........ ... .. .... . . ............. . 
4 Sargentos qnarteis·mest.res •........................• 
4 Corneteiros-mores ...... ... . . . . ....................... . 
1 Director de musica, que poderá ser paizano ...... .. 
2 Mestres de mnsica .. . .... ....... . .. ........ ... ....... . 

20 Musicos de l. • cl:;ssc ...... ... ....................... . 
20 Musicos de 2.• classe ........ ..... .................... . 
20 Musicos de 3 " classe ................................. . 
li Primeiros-sargentos . . ................................. . 
84 Segundos-sargentos ....... , ...... .... ........... , .... . 
17 Forrieis ........... . . . .......... . .................... . 

170 Cabos de esquadra ................................. .. 
34 Corneteiros .. . ............ .. . . . .. ...... . •.. ........ . 

1.604 Soldados ................ .. ....... ................... . 
b) Etapa pura 2.000 praças, a $900 ........... .. 
c) Farih~mcnto para 2.00~ praças . ............ .. 
d) Gratificação a reengaJados, a $200 ......... .. 
c) Forragem1 ferragem e medicamentos pura os 

animaes ou Bri,.ada e forragem para os dos 
otnciaes monta<f'os .......................... . n Ajuda de custo a olliciaes em transito.,, •.. 

g) Remonta dos animacs do esquadrão e dos of-
ficiaes montados ............................. . 

h) Compra e concertos de equipamento, arma-
mento e munição ............. . .......... , ... 

i ) Aquartelamento, enterramento, expediente e 
luz, sendo 1:000$000 para conservação da 
•Li na de Tiro• ....................... , .... .. 

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

Vencimentos 

os :a .. o 
0.. 

------
-
--

2$400 
2$400 
1$800 
-

2$400 
2~000 
1 '800 
1$700 
2$200 
2$000 
11900 
1 800 
1$700 
1$600 ---

.. 

Por anuo 

--
5:300$000\ 
4:3008000 
4:200$000 
3:600$000 

3:600$000 
3:000$000 
2:400$000 
---------
-------

Total 

8:000$000· 
5:300$000 

21:200$000· 
21:500$000 
16:800$000 

3:600$(10(} 

i!l:200$000 
o3:000;i;OOO 
!i 1 :200:!;000· 

3:504:i<OOO> 
3:50~$0UÜ' 
2:628$000 
3:600$001} 
1:752$00[} 

14:600$000 
] 3:140$000· 
12:410$000 
13:651$00lt 

. 61:320$000· 
11:789$200 

111 :690$50Ct 
2l:Ofl7$000 

936:i36$000· 
657:000$000 
200:000$00(} 
30:000$000 

20:000$000· 
10:000$000 

2:600$000· 

3:000$00(} 

51:000:!;000 

--=-,-----~-2-.4-!14-:8-21 $-.:W-0· 
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!stando impresso e distribuído, fica so· 
bre a mesa par·a a ordem dos trabalhos. 

Commissão de Justiça e Legislação 

A requerimento do sr. Camillo de Brito, 
o ar. Presidente nomeia ó sr. Delfim Mo-
reira para fazer parte da commis~ão de 
Justiça e Legislação, quo se acha incom-
pleta. 

Passa·se á apresentação de pareceres, 
projectos, indicações o requerimentos. 

Tribunal Especlal 

O sr. Antonio Carlos:- Nos ultimas 
di11s da seseão do anno passado, sr. Presi· 
ciente, eu organizei um modesto projecto de 
lei, cujos intuitos eram o de permittir o 
perfeito fllnccionamonto de um dos no!l~os 
Institutos constitucionaos, qual soja o Tri· 
bunal creado pela Constituição Mineira, para 
o julgamento dos senadores, deputados e 
desembargadores, nos crimes que caso accom· 
mettam. 

Motivos de ordem particular inhibiram-
me a apresentação do projecto naquelle 
momento, o, havendo cessado esses motivos, 
eu venho trazol-o ao estudo e ,;clarecido do 
Senado, certo de quo agito questão do in-
contestavel opportunidade, de necessidade. 
manifesta e que o poder legislativo saberá 
resolver de modo inteiramente acertado. 

a senador ou deputado, que será o relator 
funccionando como revisores um desem~ 
bardor, um senador, si o relator for depu· 
tado, e um deputado, si o relator for sana· 
dor; 

§ 2. o Quando a queixa ou denuncia for 
co_ntr.a senador ou· deputado, será ella dis-
trlbUlda a desembargador, funccionando 
como revisores um senador e um deputa· 
do; 

§ 3_. o No julgamento do recurso de pro· 
nuf:lCla e no definitivo a decisão será pro-
ferida, estando presente!', no miaimo sois 
dos juizes e representada cada um~ das 
tres corporacões que concorrem para a 
formação do Tribunal; 

§ 4. 0 Nos casos do impedimento dejuiz, 
a corporação a que ello pertencer devorá 
eleger-lhe succossor, á. vista da communi· 
cação ofticial, noticiando o impedimento· 

§ 5. o. O governo regulamentará, se~do 
convemente, as disposições acima cstabole· 
c ida&. 

Art. 2, o Revagam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das Sessões, 28 de julho de HlOS.-
Aatomo Carlos: 

Apoiado, vao a imprimir·se para a ordem 
dos trabalhos. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES ADIADAS 

Não havendo numero legal, deixa-se do 
proceder á votação dos projecto_s ns. 236, do 
S~nado, 18 o 19. da Camara, cujas discus· 
soes se acham encerradas. 

Projecto n. 20, da Camara 

A necessidade do projecto apparece a to· 
dos quantos se lembrarem do seguinte : si 
amanhll um senador, um deputaclo ou ·um 
desembargador commottor um delicto, esse 
delinquente deixará de ser julgado, por se 
considerar quo o pensamento constitucional 
nlo está convenientemente expresso nas 
leia vigentes, conforme mutatis mutandis, 
se pronunciou recentemente o Tribunal da 
Relaçllo. 

Nada póde haver mais necessario, portan. 
to, do que o preenchimento dessa lacuna 
constitucional; eis porque eu me animo a 
submetter á consideração do Senado esse 
projecto, que, estou certo, sabirá do Sena· 
do escoimado dos grandes defeitos que tem, 
defeitos naturaes, dada a incompetencia da· 
quelle que o formulou. (Não apoiados). 

E' lido e entra em I.& di~cussão o projecto 
n. 20 da Camara, relevando os juros sobre 
os alcances do ex·collector de Santa Luzia do 
Rio das Velhas, Francisco de Paula Oliveira 
e do ex thesoureiro do Estado, Antonio Dia~ 
Duarte . 

O projecto é o seguinte (lê) : 
Eu me reservarei, sr. Presidente. para 

novos esclarecimento, que porventura me 
considere no dever de trazer ao Senado, 
para as varias discussões por que deverá 
passar o projecto. 

. Tenho dito o agradeço a v. eJ'c. e á Casa 
a attençio com que me distinguiram. 

VozEs: -Muito bem; muüo bem! 

Projecto n. 238 

Não havendo quem. peça a palavra, encerra· 
se a discus~ão, ficando a votação adiada para 
quando houver numero legal. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pro· 
sidente designa para 29 do corrente a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA-
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
L~itura da acta, OJpodiente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e roque· 
rim entoa . 

Art. I. o Nos processos da competencia SEGUNDA PARTE 
elo Tribunal Especial serão observadas as 
disposições geracs sobro formação da culpa Até 4 horas da tarde: 
por crime commum ou de responsabilidade, Votacão, em 2.a discussio,~do projecto n. 
relativas ao julgamento desses crimes no 236, auctorizando a reorganiza9ão da Secre· 
Tribunal da Relação, com as seguites mo· taria do Senado. 
dift~aç~es: . • . Votaçilo, em I. a discussão, do projecto n . 
. § I. Quando a que1xa ou denunCia for 18, da Camara; relevando o ex collector das 

contra desembargador, será ella distribuid a l rendas estadoaes do município do Tres c0• 



rações do RiCl Verde,lldefonso José Teiloira, 
do pagamento de seu debito para com os co· 
tres do Estado. . 

Votação em 1.• discussão, do proJocto n 
19, da ca~ara, auctolizando o governo do 
Estado a conceder uma subvenção ~nn.ual do 
25:000$COO, durante 4 annos, ao prame1ro ~s 
tabolecimonto quo se fundar p~ra o ftLbr1co 
e preparo ae productos ~·~ m~lho e _arroz, 
destinados a fins alimenttclDS, mdnstraaes e 
thorapeuticos. . 

Votação, em t.• discussil..o, do projecto n. 20, 
da Camara, relevando os JUros sob~e rs 9:1· 
canccs do ex collector do Santa L~Zll!o do R1o 
das Velhas. Francisco de Pau-la <?hvo1ra, e do 
ox·thesoureiro do Estado, Anlionao Dias Du· 
arte. 

1.• discussão, do projecto n.21, da Camar.l, 
tlxan~o a força publica do Est!do .para o 
exerci cio de 1909. 
· Levanta-se a sessão, 

• Não havendo quem poça a palavra, en~er
ra se a discussão, ficando a votação adiada 
por falh de numero legal. 

Nada mais havendo a tratar se, o sr. Pre· 
sidente designa. para ; O-do cor. ente a se· 
guinto 

ORDEM DO DIA. 

PRIMEIRÁ PARTE 

Até uma hora da tardo:- Leitura da acta, 
expediente, apresenliaçll.o d_e pareceres,. pro· 
joctos, indicações e requeramentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
· Votaçlo, em segunda .discussão, ~o proj·e· 
cto n. 236, auctoriz indo " 1 eorgaDlZiição .da 
Secretaria do Senado. .. 

Votação, em primeira discussão, do proJp · 
cto n. 18, da Camar11, relevauo o . e~ ?011a· 
ctor du rendas estadoaes do muntcJ.plo. de 

2t. • SESSÃO OROIN.~ RIA, AOS 29 DE JULHO Tres c~ rações do Rio Verde, lldefo~so Josà 
DE 1908 Teixeira, do pagamento de seu debito para 

com os cofres do Estado.. . 
PRESlOENdiA DO SR. P. DRUID10ND Votação em priii!Olra dtscu,são, do proJC· 

ct'J n. 19, 'da C11mara, auctorizando o gov"r· 
( 1..0 secretar'o) no do Estado a conceder ~.ma subvenç4o a~· 

SüMMARIO:- Acta.- Communicação. -Ordem nual de 25:000$000, durante 4 annoe, ao prl· 
do dia.-Votaçues adiadas.-F'or.,:a Publica.- meiro o~tabelecimento que _sf? fundar ~a·ra 
Ordem do dia 30. . o fabrico e preparo de pr011uctos ~e. mal_ho 

e arroz destinados a fins ahmentlctoll, In· 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se dustriae's e therapeut·hicos. 

presentes os srs. P. Drummon'd, Gomes Frei · Votaçio, em ptimeira discussão, ~o proje· 
r e, Nunes Coelho, Ferreira alvos, Lcvindo cto n. 20; da camara, re.!evando os.,Juros so· 
Lopes. Ribeiro de Oliveira, Delftm Moreira, bre os alcances do ex collector do :::;anta Lu-
Camillo do Brito e Antonio Carlos, f~ltando zia do Rio das Velhas, Francisco de Paula 
com causa participada os srs. Go.nçalves Oliveira, e do ex thesour11iro do Estado, An· 
Chaves, Pedro Matta, Olympio Mourão, Nuno t'1nio Dias Duarte. . 
Mello, Antero Dutra, Baptista de Mello e Gas· Votação,. em primeira discussão, do proJ~· 
par LIJpeF, e, Eom ell;&, os mais senhores. ctJ n 21 , da C.:imara, fix_aJ?-do a força pubh~a 

Abro se a sessão. do E,tado para o exerc1c1o de 1909. 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 1." discussão do project~ n. 238, do Senado, 

em discussão, é esta encerrada sem debate estabelecendo regras para os p~ocessos da 
o adiada a votação para quando houver nu · competencia do Tribunal Especial de que 
mero legal. trata 0 paragrapho unico do art. 72 da Cons· 

Sobre a meEa não ha expediente. tituição do Estldo. 

Communicação 

0 SR. "!BEIRO DE OLIVEIRA, obtendo a pala 
V.l'a, communica que o sr. senador Antonio 
Mattins, p~r encommodo do Faude, defxa do 
comparecer á ~algumas sessões. -O Senado 
ficll inteirado·. 

Não h a vendo par.cccres, projoctos, indica · 
çõos o requcrimentc·s, passa-se á 

SEGUNDA PARTE D.\. ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES ADIADAS 

ror falta do numero lagal, deixa-se !lo pro· 
ceder a >otaçao dos proj'ectos ns. 236, do 
Seaado, 18. I 9 o 20, da Camara, cujas a·iscus· 
sões se acham encerradas. 

Força publíca· 

E' lido o entra em 1.• discussão o projecto 
n. 2l,da Camara,llXiad'o a força publica do 
Estado para o e:a:ercicio de 1'909. 

Levanta·se a sessão. 

25.• SES3ÃO ClWINARIA, A03 30 DE JULHO 
DE 1908 

PRES!Dl,NCIA DO ~R. GONÇALVES CHAVES 

SüM.l\IAR!O:-Acta. -Ordem do dia.- Votações 
. adiadas.-'l'rilmnal EspeciaL-Ordem do dia 31, 

Ao meio dia, feita a chamada, acham se 
presentes os srs. Gonc;al ves Chaves, P. Drum· 
mond Gomes Freire, Nunes Coelho, Ferreira 
Alvos: Lovindo Lopes, Ribeiro da Oliveira, 
Bias Fortes, Antonao Martins, Delfim Morei· 
ra Antonio Carlos e Camillo de Brito, faltan· 
do' com causa p~&rticipad!i os srB. Pedro Má~· 
ta, Olympio Mourão, Nuno Mell'o, Antero Dp· 
tra, Baptista. de· Mello e liaspar Lopes o sem 
ella os mais senhores. 

Abro-se a sessão. ' , 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, é esta eacerrada sem de]~ate 

e adia.ia ' á vota~Ao' parà' quan:do ·houver nn. 
, .mero legal. , . 

Não ha.vendo. expedienta e nem pareceres', 
projectos, indicações· e requerimentos, pas· 
sa-se á. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VÓTAÇÕBS ADIADAS 

Por · falta de numero .legal, deixa•SO de pro 
ceder á votação das ma terias cujas disc us 
sões se acham encerradas. . ,. 

Tribunal Especial 

E' lido e entra em 1." discussão o prf1je· 
.cto n . . 238, do Senado, estabelecendo reg• as 
para os processos da .. competencia do Trib11· 
nal Especial de que trata o paragrapho uni· 
co do art. 72 da Constitoição. 

Não havondu quem ]• · ça a palavra, encer· 
ra·se a discussão, tican.t · a votação adiada 
por falta .denumero JP.~oL 

Nada mais havendo '·' tratar-se, o sr. Pro· 
sidente designa para ,; 1 do corrente a se· 
guinte 

ORDEM DO DI\ 

PRIMEIRA PAR1'E 

· Até 1 hora da tarde: - Leitura da acta, ex· 
}ledi.:lnte, apresentação de pat·ecercs, proje· 
ctos, indicações e requerimentos. 

· SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas .da tarde: · 
Votaçi'l.o, em segunda discussão, do proje· 

··cto n. 236, auctol'izando a roorganiza~ão da 
Secretari~A do Senado. 

26.~ SESSÃO ORDINARIA, AOS 31· DE JULH() 
DE 1908 

PRESIDENCIA DO SR. BIAS FORTES 

(Vice-Presidente) 

SUMMARIO:-Actas.-Commissão de Força Pu-
blica. -Dr. João Braulio.-Discurso do sr. Antero 
Dutra.-Ordem do dia.-Votaçoes.-Reorganiza-
ção da Secretaria do Senado.-Projectos na. 18, 
191 20 e 2t, da Camara.-'l'ribunal Especial.-Pro-
jecto n. 1:-1, da Camara. - Urgencia.- Parecer. 
-Ordem do dia 1.• de agosto. 

Ao meio dia, f<lita a chamada, acham·se 
presfntes os srs. Bias Forte~, P. Drummonci, 
liomcs Freire, Ferreira Alves, Levindo Lo· 
pes, Antero Dutra, Camillo de Brito, Ribeiro 
de O li v eira, Pedro Matta, Antonio Martine, 
José Gonçt~lves, Nunes Coelho, Delfim Mo· 
reir·a e· Antonio Carlos, faltando com causa. 
p1u tichada os s1 s. t.:ionçalves Chaves, Olym· 
pio Mourã :1, B~tptista do Mello, Ga8par Lo· 
res o Nuno Mello e sem oJla os mais sonho· 
J.?CS. . 

Abre·so a sessão. 
E' lida c approvada a acta da sessllo an· 

teoedente. 
sao succossivamente submettidas a votos 

o approvadas a11 actas d~!- 20.\ 21.•, 22.•, 23.• 
e 24." smsões ordinarias coja discussão Re 
achava encerrada. 

Sobre a mesa não ha expediente. 

Commissão de Força Publica 

A requerimento do sr. Ribeiro de Oliveira, 
o sr. Pre -idonte nomeia iuterinamente os 
srs. An lDnio Martins e Antero Du 'ra para 
fazerem parte da commissão de Forca Po-
blicll, que se acha incompleta. 

Dr. João Braulw 

V.Jtação,-em primeira discussão, do prf1,je· 
cto n. 18, da Cam~ra, relevando o ex·colle· 
ctor das rendas estadoaes do município de 
Tres Corações do Rio Verde, Ildefonso JoEé 
Teixeira, do pagàmento do seu debito para O sr. An.tero Dutra !-Sr. Presidente. 
com os cofres do Estado. pedi a p'l.lavra para communicar a v. exG. 

Votação, em primeira discussão, do projo· quo a commissão nomeada pelo Senado Mí· 
cto n. 19, da. Camara, .auctorizando 0 gover· neiro para receber no Rio de Janeiro o COl'· 
no do Estado a conceder u111a subvenção an· po do sr. dr. João Braulio, ex·eecretario des 
nual de 25:000$000, durante 4 annos, ao pri· Finlincas, desempenhou o seu mandato. 
meiro estabelecimento que se fundar para transportado de bordo para o Arsenal de 

: o fabrico e ·preparo de productos de milho Guerra, ahi fui alie depositado na presença 
e arroz, destinados a fins alimenticios, in· dos rQpresentantes dl& União e do Estalio, das 
dustriaes e thorapeuthic.os. commissões do Coa grosso Mineiro e de gran .. 

Votação, em primeira discussã·o do proje· de nu!Dero de l_)diticos ~ amigos da .famili&. 
cto n. 20, da Camara, relevando os juros ~o· DJ.hl, sr. Prendante, fo1 elle c~nduz1J10 para 
bre os alcances do ex collector de Santa Lu· a estacAo da Central, com destano ao sul llto 

~zia do Rio dali Velhas, Francisco de Paula I nmso Es~~do, por vontade expressa da doso -
, Oliveira, e do ex-thesoureiro do Estado An· j lada la&mtha. . 
tonio Dias Duarte. · ' i Nes>a c ocasião, F r. P:e~:~idente, a comàlie· 

Votação em 1."' discussão do projacto n. ' Fão 110 Senado Mineit·o. aprcsentmdo us suas 
21, da Camara, tl:l:ando a torça publica do Es· , despedidas e ren mmdo os sentimentos de 
tado para o ex~rcieio de 1909. proCundo pez,r do Sen~&do á f4mllta dosao· 

Votação em 1.• discuss!o do projecto n. doso mineiro, julgou terminada a sua mili· 
238, do Senado, estabelecendo regr·as para slo. 
os ~rocessos da competencia du Tribunal Es , F.ra o que tinha a communi<:ar. (Muito 
pec1al de que trata o paragrapbo unico do bem; multo bem !) 
art. 72. da Constitui~;!~ do Estado. 1 o sR. PRESIDENTE declara q llo o Senado ftot. 

I.• d1scussã~ do prOJecto n. _13, da Climara, intP.iratto. 
creando o reg1stro geral das mmas do Estado; Não havendo pareceres, projPotos, indica .. 

L'3vanta -se a sessão. ções e requerimentos, passa•se á . . 
A, s.-7 
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2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO 

o sR. PRESIDENTE ann~nci~ quo ~o va~ pro· 
ceder á votllção das matertas cUJaS dtscus· 
t i5es so achum.oncot•radas. 

Reorgan·i.zação do Senado ) fineiro 

Pi'ocedondo·so ;,, votacão do projecto n. 23_6. 
a actoi iza ndo a t·eorganização da Secre!ar:•a 
do Senado, é o in esmo approvado em 2. diS· 
cussao o tlca sobre'?- mas~. para entrar .na 
ordem dos trab~lbos dcpots de findo o tn-
1ersticio regimental. 

Projecto n. 18, da Camaí·a 

Procodondo se iL votaqii.o, em esorutioio se-
creto, do projocto n. 18, da Camara, relovan · 
do o ex-coHcctor das rendas esta~oll~S do 
muoicipio do Tros Corações do R•o Verde, 
Jldefonso José Teixeira, do J»&gamontll do 
seu dobit•> para com os cofres do Estado, 
são recolhidas 14 cedulas c é o mo~rno aoprc 
v:&do em i . n discussão por 11 votos contr·a 3 
e romottido ú. commissão de Finanças . 

Projecto n. 19, da Cam.a1·a 

Procodondo·so 3. votacão do projecto n. 19, 
da Camara. auc}to rizando o governo do E~ 
tado a conceder uma subvençA~ al!nual do 
25:000$. duranto 4 annos, ao prtmotro ~sta· 
belccimonto quo so fundar narn. o fabnco o 
preparo do proc~uotos. ~o m_ilho e ~rroz. des· 
tinados a Iins ahmonttctos: I!ldnstrtaos ? tb_o· 
rapeuticos, é o mesmo re.Jattado em I. dHl· 
cussão e mandado a archivar·SO. oftlciando· 
se a respeito á. Camara dos srs. Deputados. 

Projecto n. 20, da Camara 

Prooodcndo·se á votaoão, em cscrntinio 
secreto, do .projecto n. 20, da Camara, re· 
levando os JUros sobre os alcances do ex 
tJOllector de Santa Luzia do Rio das Velhas, 
Francisco do Paula. oliveira, e do ox thcsou· 
reiro do Estado, Antonio Dias Duarte, são rc · 
colhidas 14 cedulas, e é o mesmo approvado 
em 1.• discnssão, por 10 votos contra 4, scn· 
do romettido á commissão do Finanças. 

Project.o n. 21, da Camm·a 

p1·ocodcndo·BO á votarão do pr?jccto 11 . ~~ ~. 
da camal'a, fh:an1io a forca pubhca do Esta· 
do para o I)XGrci cio do 1909, é o ~es!Do ap-
provado om 1.". discussão e romettJdo a com· 
missão rospocttv~. 

Tribunal Especial 

Procedcndo·sCl n votação do projocto n. 
238 do Senado, ostaboloeondo regr11s para 
08 processos da compotencia !lo Tribn~al Es· 
pomal de quo trata, o p&ragrapho umco do 
art. 72 da. Constitnidio do Estado, é o m~sm~· 
approvado l!m 1.~. di~cos~~o o remott tdo a 
commissão do JustH;a c Legtsla.çAo. 

. Projecto n. f:J, da Oamara 

E' lido e entra em t.• discussão o projO· 
eto n. 13, da Camara, do 1907, creando o ro· 
gistro geral das minas no Estado. . .. 

N!o havendo quem pe9!! ~ p~tlavra, oncer· 
ra-se a discussão e procedendo se á vota~o, 
é o mesmo approvado e remetttdo á commts· 
silo do Agricultura o .Minas. 

Urgencia 
0 SR. R !BEIRO DE OLIVEIRA, obtendo Urgen• 

cia, offorccc o seguinte · 
Parecer 

A .::ommissão de Força Publica a que (~i 
presente o pr·ojeoto d~ fixação da força pn· 
blica para 1909, jfl. approvado em 1." discus· 
são é do parecer quo o mesmo entre em 

t • d segunda c SCJ& appr ova o. . 
sala das commi · r1es, 31 de JUlho de 1908. 

-Ribeiro de Olivcitt~. . -AotGro Dutra.-Anto· 
nio Martins. 
· o MHsMo sr-:-:-;HoR t•aquer dispensa das f~r· 
malidades regiweo t!los afim dll que o proJO· 
cto a quo se rofilrc o parecer quo acaba de 
apresentar. soja, dado para a ordem dos tra· 
balhos da sessão seguinte. 

Approvado esto requerimento, fica o. pro· 
jccto sobro a mesa para o 11m roquertdo. 

Nada mllis lu\vendo a tratar-se, o sr. ~rG· 
sidente dosign!l para 1.0 de agosto a sogumte 

ORDEM DO DIA · 

Pf:. l!IIBIRA. PARTE 

Até 1 uora da tardo : - Leitura da acta, ~x· 
pedientP. apresentação d~ pareceres, prOJQ• 
ctos, indicações e requert~entos. 

SEGUNDA PART.R 

Atll 4 horas da tarde : 
2." discnssão do prajecto n. 21, da Camara, 

fixando a força publica do Estado, para o 
exercício de 1909. 

Levanta-se a sessão. 

27.• SESSAO ORDINARIA, EM 1.0 DE AGOSTO 
DE 1908 

PUSIDENCIA DO SR. BrAS PORTJ<::S 
(Vice-Presidente) 

SUMMAHJO : Acta - l!! ~pedicnto:- Communica .. 
çilo .-Pareceres.-~r~em do dta.-Força Pu, 
blica.-Ordem tio du~ 3. 

Ao meio dia, feita a chamada, acbam-se 
presentes os srs. 'Bias Portos, P. Drummnnd, 
Hoaoes llreire, Levindo Lopes, Antonio Mar· 
ties. Ribeiro do Oliveira, José Goncalves, 
Nu no Mello, Antero Dutra, Pedro Matta, An· 
toLio CarloP, Delfim Moreira, Camillo de Bri· 
t.o e Nunes Coelho, faltando com oansa par· 
ticipa•ta os sr~. Gonçalves Cba ves, GaRpar 
Lopes, Olymp i · Mourão o Baptistl do Mell~, 
e i:!cm olla oH rn::is sonbores. 

Abro se .u ~cssã.o. 

' B' Jida e approvada a acta da seBalo ante· 
cedente. 

0 BRo .1.0 SBCB.ETARIO d,á CQJ1tl do aeg~iute 
DPEDIENTE 

I 

'UIIl ofdoio do ar .••• secretario' da cama· 
~'enviando o aegninte . 

P,r.o}ecto n. 22 
·rQ, Congresso ,Legislativo do Estado de Mi· 

DaS Geraes decreta : . . 
.Ãi1. 1. o Fica ·O · governo auctorizado a 

eonoedor ao eacriv&o·do jndicial e notas e 
oOlcial do registro g ral de byplthocas da 
~~arca do PMssoa, em prorogaçlo, nm anno 
d$ licença para tratar de saude ; a José Mar· 
ti,D8 da ·costa S,. brinho, escrivão de paz do 
•tricto da cidado de BabarA, dois annos de 
licOnça, em prorogaoão, para tratar de· ne· 
gocios; a João Luiz Vereiani, escrivão de paz 
d&. vüla de S Manoel, dois annos de licen· 
ça, tambem om prorogaeiLo, para tratar de 
negocios; tlaalmente. " .losiai Baptista Lei· 
~. escrivlo do 1. • otticio do judicial e no· 
tas da comarca de Estrella do Sul, tres an· 
nos dQ licenç~& para trata,..•ento de saudc. 

Art. 2. • Revogam· se as disposições em 
Gontrario. 

Bello Horizonte, 31 de julho de 1908.-An· 
tonto do Prado Lopes Pereira, presidente.-
.Zoroastro Rodr~guP s de Alvarenga. l. • se· 
oretario.-argem•ro do Reliemte Costa, 2.0 

11ecretario. 
Vae a imprimir· se para a ordem dos tra· 

balhos. 
Oommum"cagão 

0 SR. RIDEIRO DE OLIVEIRA, obtendo a pala 
vra, commuoica que o er senador Ferreira 
Alves, por juslill motivo, deixa de comparo· 
cer a algumas sessões.-0 Senado fica in-
teirado. 

Passa·sO á 
APRB.BENTAQÃI) DE PARECERES, P.ROJ.ECTOS1 IN• 

DlCAÇÕB:~, E REQUBRIMDTOS, . 

0 SR. LEVINM LOPES, peJa commiiSiO do 
Pinanças, offorece e vio a imprimlr·se os 
segllintea 

Pareceru 
.A comm~sslo de Finanoas oJrerece para a 

BG«Gnda d1acussAo o projecto n. 18, da Ca· 
mara dos srs Deputados, em qne é relevado 
o e:r-collector do município de Tres Corações, 
lldefoneo José Teixeira, do pagamentD de ••• 
31500~0, importancia do alcance verificado 
011 suas contas. 

aaalidado do incendio, segando attesta o 
moemo representante, que atfirma ter·so ex· 
traviado esse doonmonto. 

S!o favoraveis ao ex collector as inform&· 
oões da Secretaria das Finanoas com as qnaes 
estA. de acoordo a commisslo ; a relevaç!o 
pedida é jnsta; o projocto dove ser appro· 
vado. 

Bello Horizonte, sala das commissões, 1.0 

de agosto do 1908.-.Lovindo Lopos. - Jos6 
Gonçalves. -Pedro / Matta.- Antonio Carlos. 

A commisslo de P'lnanças otfereco para a 
segunda discusR~o o projecco n. 20, da Ca· 
mara dos srs .. Doputl\dos, em qao st.o rale· 
vados os juros de alcances verificados em 
contas do ex collector• do municipio do San · 
ta Luzia do ~io das V olhas, Francisco de Pau· 
la Oliveira, o do ex thesoureiro do Estado, 
Antonio Dias Du&rte. 

Dos papeis juntos ao projecto consta o so· 
~'flinto : 

1. o D. Francisca J ustina de Oliveira, viu • 
va do ex coltector Francisco de Paula Olivoi· 
ra, ~ndo sido intimada para. recolher aos 
cofres do Estado 290$274, importllncia do ai· 

· caoco verificado em contas de seu finado 
marido, e os respectivos j•lros, pell iU releva· 
eão do pagamento, allega.ndo QUe seu· mari-
do prostoll sarv•oos ao Estr.do, durante mais 
do uint:t annos, sem not!l quo o desabonaF.se, 
o deixou-a pobre, som rooa.rsos. 

A séo'reta'riâ das Finatiças iotorma que o 
pagamento do alcance Astli garantido pela 
dança do eJ:·oolloctor; quo nlo é oonvonl · 
ente deferir-se a relcvno,;ii.o pedida ; quo ~:ó · 
mento a dos juros podora l'.ler concooaida. 

2 ·• Em agosto 4e lOOl, d. Virglnia Pimen· 
tel Dias Da11rte, Tiuva do mt·thesl>Uroiro, ~n
tonio Dias Duarte, allegando que tem fllmtlia 
numerosa e quo o pequeno poculio quo lhe 
deixou soa fi nado marido foi dosfiilc"do por 
desastrosas transacçõcs, oriundas do grave 
crise economica porque passava a nova~·· 
pital, roqnerea o perdilo do alcance vertfi· 
cado nas contas do predito ox Cuoccionario, 
na importanoia do 482S3g4, · 

A Secretaria das Finanças informa quo o 
alcance provém da quantias rcceb1das o não 
mencionadas na escripturaçiLo o que, si ao 
Congresso Legislativo parecer de oquldado, 
poderá. a supplioante ser relevada 'sómente 
dos j!lros, uma vez que o alcance seja pago 
promptamonto. 

Sala das commissõcs, 1. • de agosto de 
1008.-Levindo Lopes.-José Gonçalvcs.-
Antonio Carlos. -Pedro Matta. 

0 SR. CAMILLO DE 8RlTO. pela commissão 
·de ,Tustiça e Legislação, o:troreco o seguinte 

Parecer 
9<lnst~ dos papois_jnntosa.o projocto quo A oommissão de Justiça o Logidaçã1, ton· 

om abrll de 1899 foi destru1do por um in· do oxaminll'do o projecto u. 238, ,já. approva-
ce,ndio o prodio do propriedade do OJ:·collo do em primeira discussão, emitte o seguinto 
ctor, onde estava a colloctoria, dalvando·so parecer: · 
póocos moveis o alguns papeis . Na lei da organização jurticiaria n. 375, de 

A auotoridade pohcial fllz aq diligencias 19 de setembro do 1903 e respectivo regula· 
d~ inqu~rito, ftaanlio averiguado quo o in· monto n. 1.636, do 7 de ontnbro df' 1903, 
•endio tora. casual. consolidadas pelo dec . n . 1. 839, de 26 de 

O ex oolloctor, P.m julltificação produzida I agosto tle 1906, art 532 e l;üguintl"ls, nenlm· 
n.o juizo do t7 iroÍI'o da comarca, com citação ma di ~posicãu encontra se ognnl a qi!le ~e vê 
do representante da Fazenda, provou a ca· oo projoctt), em vist~ do extremar· o PI'O· 



cesso da euspeita de parcialidade que, de or· 
diQario, Insinua-se no jftlgamento dos pares. 

O arbítrio que ftoa ao ,presidente do Trl· 
banal de de~ignar o rrlator (art. 563, § 1. ·, 
dec. 937 eit.), ~ snbstitoido pela distribui· 
tAo a um dos membros do Tdbunal que nlo 
:pertencer l corporaçAo do accusado. Assim 
evita-se qun relate o processo tam deputado 
ou senador que já. tin'ha eo.onciado o seo -v:oto 
P.obf!tl o caso sujeito á. culpa que vae ser 
!odieialmente discutida e apreciada. 
· l?srece. pais, á oommissão que deve ser 
;;ubmettido a s€'gunda disonssio o .prejeoto 
o spprovado, com as emendas que então offe· 
rec€'rá- · 

Bala da~ commissõOM, I.· d.e agosto de 1908. 
-CamiUo de Brito.-Delflm Moreir.a. 

ü MEPJIO SENHOR requer dispensa das for· 
mslldsdoR rf'gimentaes .afim do que o pro· 
jceto a qoe se refere o parecer que acaba 
de apre~entar !;Pja dado para a ordem dos 
!rabalbos da sessão seguinte .. 

Approvsdo oPte reqoerime.nto, fica o 'Pro 
jcoto sobro a mesa para o tlm requerido. 

Passa se á. • 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

FORÇA PUDLIC.il 

28." SESSÃO ORDINARIA A.OS 3 BE AGOS'f9 
· DE 1908 ' 

' PRESIDEN~IA DO SR. ~ONÇALVES CH'AVBS \I 

SUMMARIO :-Acta.:.....com~unicação . -Or<lem do 
rUa.-"-Força publica.-E>iscurso o·. requerimento 
do sr. Doltlm Moreira.- Discurso do sr. Ri· . 
beiro de Oliveira.-Reorganizaç!lo da Secretaria 
do Senado.-Discurso e emenda .do sr. Blas For• 
tos. -D•scurso o requerimento ',do sr. P. Drum· 
mond.-Tribunal Especial .-Diseurso .e emenda 
do sr. Ar.tonio Carlos .-Discurso ' e emenda do 
sr. Delphim Moreira.-Discllrso do sr. Anto'nio ~ 
Carlos.-Requorimento do sr.. Camillo de Brito. 
-Observações e requerimento do sr. ,pe1fim Mo!', 
reira.-Ordem do dia "· , 1 • 1 • 

Ao meio dia , feita ·a cbatnada, acham-sé · 
presentes os srs. Gonç~lves ChaveEI, P. brum• , 
mond. Gomos ·Freire. Camillo ·da Brito, 

1 
Pe• 

dro Matta, Nu no Mello, Antero Dutra; Rib
1
ei· ~ 

ro de Oliveira, Rias Fortes, Antonio Martins; ' 
Levindo LopEs. Gaspar LopeP, Ddfim Morei- : 
ra o Antonio Carlos . r~ltando com cansa 'bár· · 
ti c i pada os srs. n ,_" · 11 pio MoJlrão, ·Baptista ·' 
do Méllo c Forreü a .-.1 ves ·e sem ella os màiS 1 

senhores. · · 
Abre'se a sr~~ão. 
E' lida o approvada a acta da sesElio ~:h•· · 

tecedonte. 
Sobre a mesa não ha expediente. 

E' lido e entra l'm 2.• discussão por arti· Oommunlcação 
~os e é appl'ovllclo sem debate, o -prolecto n. · o SR. BIAS FoRTES, obtendo a palavra, com· 
21. da Camllrn. fixancto R forca pu'blica do monica que 0 sr. senador José Gonçalvas, . 
Estado paro o l'x~>r·cicio de 1909. por eocommodos do sau~o. em peRsoa de sua 

O SR. RmEIRO DE OLIVEIRA. obtendo a pa- !amiliu, teve occesFidade de ausentar-se desta · 
lavra. rronl'r rli~p ensa do interRticio rc~i- Capi1al c quo por esse motivo ,deiu de com· 
l!llental aflm rlo quo o project.o que araba do parecer á ulgumas sessões.-0 Senado fica 
F.i er approvRdo Pm 2 . • lliscossão RPja dado intei rado. 
nara a ordem dos trabalhos da s!!s, ão se· Não hi:ivendo pareceres, projectos, indiqa· 
gninte. çõos u requerimentos, passa-se á. 

Approvado este rl"qnerimeoto, fica o pro· 
jecto sobro a mesa para os fins convenien· 
tes. 

Nada m11 is havendo a tratar-sP., o sr. Pre· 
si dente designa para 3 do corrente a seguinte 

ORD$~(DO:DIA 

P R I M B I R .. A P A R T E 

Até 1 bnrs dli tarde :1- Leitura da actl!., 
e~pcdiento. aprePentação dn pareceres, pro· 
·e~tos, indicações e requerimentos. 

SEGUNDAI~PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
3.• discuF~ão ilo projocto n. 21, c a Cama· 

ra, tlxan rlo a forca publica do Estado para o 
exArcicio de 190lL 

3. • di sllU flf.ão do projecto n . 2~6. auctori · 
!anelo a reorganização da Secretaria do Se· 
nado. 

2. • di~r.u~~iio do p·rojecto n. 23!1, do Se· 
nado. estab , IPcPndo regrRs . para os procos· 
sos da colT'pr.tPncia do Tribunal Especial de 
que ~rata o par t g·apbo unico do art . 72da 
Constituiçào do Estado. 

. ~e v anta· so a sosel!.o. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO !:liA 
FORÇA PUBLICA 

E' . lido e ·entra em 3."' discussão o proje- · 
cto n. 21, da Camara, fixando a 'forca publica 
do Estado para o exercício do 1909. 

O sr. Delfim 1\loreira.-Sr. Presi· 
dente, com relação á. força public':l ha a lei 
do sua organização lei permanente, organi· 
zadora desse ramo do serviço publico; e ha 
tambom a lei de sua fixa~!io, Joi annua, pe· 
riodi.ca, orçamentaria, dest inada a dominar 
um só exercício financeiro, que desapparcce 
com a dpcret.ação do outra para vigorar em 
exercício futul,'o. 

Sl'l o, sr. Pr·esidente, duas orriens de pre· 
coitos diverso!'-uns quo organizam a Briga· 
da, dão·lbo existoncia, criam os log.ares e os 
cargos, o, como taes, devem sor permanen· 
tos o ostaveif; outros periodi co~, de votaÇão 
ann ua, quo tixam o r ootingente da Bri~ada 
Policial o con1ém as tabell ~ttl da desposa. !São 
devem, por isso, for cooflmdidos em um .só 
projecto de I( i, devem ser sepa rados, para 
n'ão se d ~ r a anomalia do rep1oduzirem-so . 
t odos oR ano o ~ na lei de .fixação os disposi· ·' 
tivos das lei ~ anteriores referentes á orga· 
nizaçãq da B· igada • 

~areoe me,. sr: J~resldente, ·qno essa é a 
or}entação segmda no Senado, tanto que ain· 
da o anno passado, por occaeião da votação 
e discussão da lei de orçamento, o · Senado 
mandou destacar do projeoto de orç~· monto 
as disposições e artigos organlzabwo~ de 
serviços novos,' para con11tituirem proj -Jtos 
separados. 

alo muito po;nderosas e . como a commlseAo 
do Policia tem que resolver sobre a emendá 
por s. e:xo. formulada, venho requerer p 
a~iamento da discussão do projeoto por oito 
dtas. 

Mando á Mesa o meu requerimento, oon· 
cabido nos seguintes · tormos : (Z6J (.Muito 
bem!) 

O projec.to n. 21. .da Camara, &r . F'.resi· 
dl'nte, além da fixação da força, c:mtém ma· Req.uerimento 
teria do org_anízação; .cr·êà no art. ~- · o Requeiro o adiamento d~ discuselio d~ "'r~· 
cargo de audttor da Bngad~. , jecto n . 236 por 8 dias. ~ 

Não me oppon.ho, sr. P·l'eSidento, á <:reação ' s.11 das scj;eões, 3 do agosto do 1908.-P. 
do~Re c~rgo, acho quo. ~ nma neces~Id!J:do .a ' Drummond. ' 
e~IstenCia de U!D au_xlltar o consultor JUr! ; Apoiado e em d·iscussão, é esta enceruda 
dJCo, q.ue fuocctone JUnto dos con!Sei~?S mt· , ~;em d(.'bato, sondo approvado e reqnerimentó 
li~ares . acompanhe os. prooossos mihtal'o~. , ·o adiada a discnsslo do projiloto. 

Tribunal Especial 
d!3 ;par.oceres eto. Por Isso mesm-a q.ue é uma • 
necessidade permanente, estavel, nã 1 :deve 1 
a disposicAo de sua creacão fatter part.J de . 
u_ma lei annua, po r ~o~iea, q•Ue deixa de exis- : .E' li~o e. entra ~m discussão, por artigos 
ti r o o tlm do exerctcto. succPSI'l vos, o proJ eo to n . 238, do Senado, C&· 
• A'' vista do q•llO acabo de axpender, sr. rPre· l tabeleccod? revr~r,1 para os processos da 

stdente venho r.equgr fO f!cstaql!lO do proje- , competencta d t> T:rJbunal Especi11l de que tra· 
ct? ~ a'l't. '5. • c seus parag·rapboF, para oon- 1 ta. o_ paragrapbo onico do art. 72 da Constl· 
stituu·om projecto separado, subindo á Fan. ' tull ao do E ·ta_do .. 
oçlio em doas propo~içõcs distincta~. l.J poia· , Entra em dtscu·são o art. 1: 
dos . .Muito bem! Muito bem ' , O sa• • . Antonio Carlos :-(Não devo}· 

1, vau o soa discurs·o). 
Requerimento Emenda &Ubstitutíva 

.R:equoiro se distaquo elo projento da tlxa· i . . . . . . 
clio tia t'tJrca. publica para constituir proje- Ao § 4: Depots do JUIZ: o presidente da 
c to separado toda. a parto referente a orga i corpo!'açã.o a que el lo J; ertencer indicará o 
nizacão, como H~jam 0 art. 5.· 0 seus pa· suppiPnto que deva sub FtltUil·''• á vista de 
ragr~phos . commun1c~ção oftlci'ld noticiando o impedi· 

Sah das sessões, 3 de agosto do 1908.- ment'O, Kobr~stado o 1:1ndameoto do foito at& 
DoHlm Moreira. ser preenchida a V!.g!l.. 

E' apoiado e posto em discosEão. Sala das sessões, 3 do agosto do 1908 . ..:.:. 
O sr. Ribeiro .te Oliveira : .. -A com· Aot nio Carlos. 

mt~são de Força Publica, attendeodo á rocla· 
· ma~ão do honrado 11enador qu.e acaba do fa 

lar. declara que está de accordo com as pon· 
derações feitas no r s. ex c . e r e q uereró. que. 
destacados os artigos referidos, constituam 
projectos divt~ rsos e sigam os tramites regi · 
mentaes. (Muito bem ! ) 

N·ão havendo mais quem peça a palavre, 
encerra-se a discusflio. Procedendo-se á vo· 
taçlio do requerimento é o mesmo approva· 
do e bom assim o projocto, sendo ambos re· 
mettidos á commissão do Redacção. 

Reorganização da Secretaria do Senado 

E' lido e entra em 3.• disenssão o proje· 
eto n. 236, do Senado, auctorizando a reor· 
ganihção da re~pectiva Secretaria. 

O Mr. Dias Fort.es :-(Nlio devolvBU -o 
seu discurso). 

Emenda ao proj e ~to n. 236 

Emenda aàdilivx 

. ~o § 4:-Paragrapho. Para o fim da dispo-
SIQao antecedente as referidas corporações 
elegerão, cada uma, trcs supplentes para os 
membrps offectivos do Tribunal, provalocen· 
do, para a precedencio. delles, o crit01 io da 
edade. 

Sala das sessões, 3 de agosto do 1908.-An· 
tonio Carlos. 

São apoiadas e postas coojunctamonto em 
discussão. · 

O sr. Delfim Morelraa-(Não devol· 
vau o seu discurso). 

Emenda additiva ao projecto n. 238 do Senado 

Accrescento·so onde convier: 
Artigo... Para o completo dosemponllo 

da funcção fis calizadora d~< exata o uniro rm~ 
obEer·vancia das leis rl rcgula mm;tos o ou·. 
tras quo J L! o competem pe lo a rt. 2~3, da lei 
n. 375 de 19 do setcmb10 do 1903, po ~ orá o 

Accresconte-se on-de~onvior· : sem augmen· Procurador Geral appro>eitar o ~crvi co do 
to de pefs oal. . ' p romotor de ju~t i 1;a de nma comar ca em 

Sala das ECSI 0es. 3 de agosto do 1908.- uutr·a.-priocipalmentopara : · 
Bi~R FortPs. 1 E' · d t . . I: Ordenar uma investi gação impucial o 

a po1a a •o p os a CODJOnctamente em diS· , intí'lligeote so'bl'e o estado do (ô o do qual· 
cussão. • · , quer· com~rca do E-tado e sobre (lS abusos 
. O sr. Pedr~ Drummoncl :-Sr. P,re dos respectivos funccio narios ; · 

~Idente, as consi.deraçõ_es · ~'Pre~<entadas pelo I ~: Promover a respon~ahilidade do~; fun: 
tllustrado senador residente em Bar-bacena ccwnarios que forem oncontra dm em faltas 



e eoJJigir provas dos crimes commettidoa 
pelos quo devem ser processados perante o 
Tribunal da Relação ou Tribunal Especial ; 

3: Proceder a investigações e acompanhar 
os processos dos crimes graves nos termos 
da lettra-A- do n. Xlll do art. 225 da lei 
n. 375, do 19 ·de setembro de 1903, sem pre· 
juizo das attl'ibuiçõos qae competem ao sub-
Procurador nos mesmos casos. 
· Sala das sessões, 3 do agosto de 1908.-Dcl-
tlm Moreira. 

E' apoiada 1e posh conjunotamantc em dis-
(;ussão. · 

O liif'• An onlo Carlos:- (Não devol· 
veu seu discur·soJ. · 

O •r• CaJDtl2o de Britto:- Sr. Pre· 
sidente, em nome da commissão de Consti · 
tnição, Lf' gislação o Just 1;a, roqueil•o a v. 
oxc. que so diguo consultll.r á Casa se con-
sente no adian10nto da discnssão deste pro· 
jecto, 11té que seja impressa a emenda apre· 
sentada, v.st'> como o asaumpto é m-uito im· 
porhlnt o, depondo, portanto, do estudo. 

Requ.t J·imen to 

Reqociro o adiamento da discussão do pro· 
jout!l o. 238, até que seja impresae. o dis· 
tribuida a emenda do sr, senador Delfim Mo· 
reir11. 

-e: ·Nada inais havendo. a tr·atar-ao, o sr. Pre• 
sidonte designa para 4 do corrente a se· 
guinte: 

ORDEM DO D.nA 

PRIMEiRA PARTE 

Até I hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, aprcsentçio 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

SKC.UN IJ A PARTE 

Até 4 horae da tarde : 
2 . • discusslo do prcjecto n. 18, da Camara, 

relevando o ex-collector das rendas estadoaos 
do município de Tros Corações do Rio Verde, 
lldefonso JOSé Teixeira, do pagamento de sea 
debitn para com os cofr(•S do Estado. 

2 ." discussão do prr jecto n. 20, da Camara, 
relevando os juros sobro os alcances do ex· 
collector de Samta Luzia do Rio das \olhas, 
t-'ranoisco de Paula oliveira, e do CI ·thc· 
sonreiro do Ee.tado, Antonio Dias Duarte. 

I. • discussão do projeoto n. 22, da Camara 
auctorizando concessao de licença a divor· 
sos serventuarios de justiça. 

Levauta-se a sessão. 

Sa la. das sessões, 3 do agosto de HJOR. -- Ca· 211 . ~ SESS.\0 ORDINARIA, AO~~ 4 D~ AGOS1'D 
mil lo de Brito. DE 1908 

E' apoiado o posto em discus;;ão. 
o sr. Antonio (:Jarlo~:·- Sr. 'Presi· 

dento, como \·ê v. exc. o mon pr('jecto va.e 
sor ~ucritlcado pela importancia. da. r. montla 
a Plle apresentada. 

Qu11nto ao projecto, nilo considero nocos· 
~ llrio o adiamento ; por isso vcnbo rr.quer a 
v c ~~: c , o enccrramem;o da discus ~> li.o do 
mr.srn·•, fica o do a;1iada a da om11nda. 

(1 H~ . 1-' lU:~ J · l ~~NTK' -·· 0 .rPquerimt!JJtl) de V. 
Oxt·. o cont.l'-.r·w a;u regimento, nf:h póde 
po 1:t"-nto se ;: iittondta o .. 

O 8r. DeUlm Horelra : - Sr. Prosi· 
dente, o meu illustrado colloga que acaba de 
f&lar paror.o que se sente pesaroso com o 
fidiamento da diSCUFSãO dO SeQ projecto por 
cansa da emenda quo \ivo a honra do aprc· 
sentar. 

Venho, por isso, requerer a v. oxc. a reti-
rada da mesma, compromettcndo·mo a. sub · 
mc\tcl a de novo a discussão em projecto 
!-lCparado. (Mutto bem! ) 

o SR . PRE õJDENTE : - o req uerimento do 
v . oxu . pude ~e r considerado como uma 
cmP nda • u l>!'.títutiva ao do sr. Camillo do Bri 
t o. Vou. pois, submettcl-o em primeiro loga.r, 
á decisão do Senado. . 

Não havendo m;sia quem peça a pa lavra, 
encorra se a rtiscusFão o é approvado o ro· 
querim euto do ~; r . Oe lr1m Moreira tlcando pro · 
judicado o do Sl'. Ca millo do Brito. 

Continuan,lo a disoussã.o do a rtigo L •, é 
onccr n da St·m mais debate, aonrlo Hppl'OV:rt-
do com :~s emendas ao mesmo CJifor~cidiiS pelo 
sr. Anto ni o Cli l'l oR. 

O ar t1 . o 2. é approvado sem debato. 
Ad aptado t) ffi 2. • pa ta passar á. 3.a disoUS· 

são, v~o~e o pr j ect,) com as emendas appro-
v~ da~ , :l commtcsão do .Justiça o Logil.i ln\:ão. 

I'RESIDENCIA DO ,SR , lll.~ ':! li'ORTES 

(Vice-Pr esidente) 

SI m~IARIO : . - Acta.- Projectos.-- RedacçiJes 
ttn:ws.- Ü!'dem do dia .- t>rojectos us, l ll, :.!li 
tJ 22, da Canla t·a.- Ordem do dia &. 

Ao meia dia, feita a chamada, acham se pre· ·. 
sontuN os srs. Bias Fortot~, P. Drummond, Go· 
mos l"roire, Ribeiro de 0Uveir·11, Antonio Cat•. 
los, Antero Dutra, Nuno Mello, Levindo Lo. 
pes, Antonio Martins, Delfim Moreira, Gaspa 
Lopes, Pedro Matta e Camillo de Bri,o, falr 
tando com causa :participada os srs , Gonçal· 
vos Chaves, Forretra Alves, Olympio Mourão 
o Baptista do Mello c sem· ollà os mais se· 
nhores. 

Abro-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessão an· 

te cedente. 
Não havendo expediente, passa-se á apro· 

sontaçio de psreceres, projectos, indicações 
c requerimentos. 

O su .. NuNo M&u o; pela oommissão de Ro· 
quorimentos elo PlJ,rtes, offerocc os seguin-
tes 

Prvj ectos 

A commissão do re querimentos do partes, 
a que foi pi·escnte a petição documentada 
do dr. Cypriano do Car·valho. solicitando, na 
qualidade de fun.:cionaTio publico do l~stado. 
con cessionario de lotes na CaJlital, anctori· 
zução para a construcção de c~tsa a quo tem 
direi to pelas lei>J oro vigot• : 

Considerando que aos tunccionarios pu· 
blico~, concessioiJal'i oR do lotes na C11pital, 
g·arautil'o d~·, lei a fac ui dado da comtrucçilo 

do casas para si pagas · pelo Estado por co s'de d · · · 
e~nta - dos mePmo~ funccionarios-cLei addi· ta at:O:ta::n.a~d?c~ :::t~c~~~r•o apr:~:a· 
ctonal n. 3, de 17 de ~~eze~bro de 1893,art. 6:»; é a commissão de parec Jus I ca ~ dpefi • o, 

Que a conce5são a titulo gratuito de lotes· adido co or que SI o ra o 
na ~apitai ficou deJ:>endente da i~tervenção facto do I:: a approvação do seguinte pro· 
COnJuncta dMS COllOIÇÓOS eSSODCllaOS • 

a) Requerimento do interes&ado· · 
b) Quulidailo neste de fanecion'ario publi· 

co do Estado, ao t empo da lei addicional ci· 
tada; 

c) Q.ue ello tivesFe por lei rosidencia obri· 
gatoraa na Nova Cspttal; 

Quo ~ oecroto r egulamentar n. 818, de 15 
de. abrtl de 1895, art. P. ·, si de facto esta· 
tUIU prazo dentro do qual deviam ós t'ua-
ccionarios, ainda em Ouro Preto, requerer· a 
construcção de su~ts casas, não comminou 
a pena do perderem o seu direito, si no pro . 
lixado_ temp~ nã_? requeressem, 1anto quo 
osso d1spo~1t1vo nao roi unifor·memente ob-
servado e não tom servido do obstllculo ao 
reconhecimento desse direito dos funccio · 
narios por. parte dQ Congresso, como· se vê 
da lei n. 237, de 18Q8 ; · . 

Que o facto do não requererem ossos fun .. 
ccionnrios a conatrucciio no tempo regula-
mentar! ,não pM~ juridicamente impurtllr 
renun~u• de dtre~to,. que precisa ser exprt G· 
sa o nao se prosnmc : 

Consideranilo quo o requerente era ao 
tempo da citada loi adtficiooal n. 3, de li 
do dezembro do 1393, fnoccionario pubhco 
do Estado, exercendo então o cargo do di· 
rector da .secretar ià de Agricultura, que, 
pela pfopna natureza, forç11ova a rctiidcncia 
na ~~pita! de Estado, pouco importando que 
já n11o o fos!;O na .época da ínstalhi.Çào do 
govez:no na ~úva _capital, porque tal c:;ircum· 
stancta não_ mflmu· na: mente do legislador 
na decrotaçao da. mod1li a benotlciadura .dos 
seryidores do Estado- si leo; -volui&se exp1·os· 
1ent; . . 
_considera~do tlna.lme~te que:«) reqnorente 

nao renuoctoU O SOU dirOi1io e ao om vez o 
roclam~ em tef~!po, porque tempo tíxo nao 
detcrmtnou a lea com oomminação de qual· 
quer pena para que tosse requerido e setor· 
nasse el:Jectivo; -

Por ~.~tas considc,r~cões é a commissão do 
pare.ccr quo tenha deferimento o requerido 
mediante o seguinte ' 

Projecto de lei n. :!39 
Art. 1.' Fica o góvarno do EStado aootG· 

r izado, de eonformidada com os decretos ns. 
818 e 849, de 15 do a'!-ril e ~9 do agosto de 
1895, a •andar construir na Capital do Es·· 
ta~o uma c~tsa d1.1 rcsidencia para o dr. cy. 
pr~ano do Car valho. do accordo com o em-
prego quo o mesmo e:'i:ercia a& 17 de dezem-
bro de 1893. 

Art. ~· · Revogam :;o as disposições em 
contrarao. 

Sala das commissõos, 4 do agosto de 1908. 
- Nuno da Cunha Mello, rolator-Antero Du-

Projecto n. 240 
Art. I.· Fica o governo auctorizado a 

c~ncedcr a Francisco Alvos do Couto, esc ri-
-v ao do orpbãa1:1 do termv do Piomoy, co-
marcll do Campo BeiJo, trt!s anno do liceu-
ça para tratamento desande . 

Art. ~; Revogam-se as di'3posiçõcs em 
contrario. 

Sala das commissões, 4 de agosto de 19os , 
-Dr. Nuno da Cunha Mello, rela.tor.-Anto· 
ro Dutra. 

Vão a imprimir-se para. ordem dos t raba .. 
lhos. 
. 0 SR. LEVINOO LOPES, pela commissão do 

R.edacçAo o:treroce os seguintes 
Reda~óes flnaes 

. A com missão de Redaoçiio o1fereoo para 1\ 
d1sc:nssã~ as rodacçõos que so seguem, do 
pro;1oc.to n. 21, da Cam11.ra dos srs. Deputa-
dor!, do fixação da força publica para. o anuo 
de 1909 : 

. A c?~miPsão r edigiu separadamouto as 
d1sponçoes de caract~r permanente, atton . 
deMo ao requerimento 11pprovado pelo S ~ · 
nado, .?m q~e se pondo~ou a inconveniencia 
do Fo .lllolmrem d lSposiçõos dessa natureza 
em lots annuas. 
· . A c~~missào consitferou permanentes as 
dlspostcoes dos a1·ts . 5 o 6 do projocto, aquel· 
lo do creaçào ·do logar do auditor este mau· 

·t ~ndo dispo;ições aas leis ns. 445: ao 1906, o 
4n3, do l9SJ I, quo dizem ro~peito á sop•uação 
elas. fnncçoes d~;J Choro de Policia e do Com . 
marutante Geral da B••igada, á croaçii.o dos 
log~r.es de delegados au.xiliares do Choro . de 
-Pohc1a e respectivas tun~cõos, a honras ·QOO 
.deve ter o_ mc~tre do mustoa quando paizauo, 
.o a aactor1zaçoes concedidas ao governo para 
prehencher livremente os postos que Moeres· 
corem na . n~va org~nização !fa ' Brigada e 
para . exp~dir novos regulamentos para a 
mesma Bngada o para o serviQo policial. 

o Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Gerae11· decreta : • 
· Al1. 1: A' Brigada Policial do -Estado de 
Minás, no exeroioio de 1909, constará de 2.000 
praças de pr:et e 97 ofduiaes, formando qaa· 

. t~o . ~&talhões, sob os ns. t·, ~:, 3: e 4.·, sob· 
dtvidtd~s estes em 1~ companhias, com os 
respecttvos estados maiores, conformo o qtla· 
dro annexo. · 

Art. 2.· Fica · o governo auctorizado a des· 
pender com a manut~ncllo da força publica 
até a quantia de 2.494:821$500, do accordo com 
a tabeJla annexa. 

•r:>. 

Art. 3.· Em casos cxtraordinal'ios o pes-
soal da força poderá ser elevado a 4.000 
praças de pret o respectiva oCII<:ialidade, po-
denoo o governo contractar im;tructore:> mí 
litares para as ditas praça1.1. 

. . Art. 4.· • ~o caso do antigo anterior, o go-
_A commtFs!o ~te RcqucrJmontos, a quo v-orno abr1ra um credito oxtrnordioario puu 

1?1 J)rcP.entf 1:1 pc ti çã.o docu!Dont11da do Frlin· Ca.zcr f :: co ás neccsfarias dcspesat" . 
c1sco AlvoR do Çont.o, cscnvão de or~bãos I Art. 5: Revogam-se as disposições em 
do termo . do 'P1umhy, comarca. do Caa-po contrario. 
BeiJo, s' hoithnrto tr(ls annoe de h r: cnca para Sala_ da1:1 eommíseõo11, 4 de ago~to de !908. 
tratamento de aoa stmde. -Lovtnt!O.. Lopos.·-Biaa Fortes. 
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Tabella da fixação da força .publica do Estado de Minas 
Garaes, para o exercicio de fQ09 

"' o .. 
<I) a 
:l z 

L 
1 
4 
5 
4 
1 

22 

;H 
3S 
4 
4 
4 
t 
2 

20 
20 
20 
l7 
84 
17 

170 
34 

1.604 

Vencimentos 

Cl;~ssiHC<v,JàO Total 

a) Pessoa l da Brigada Policia l : 

Coronel commandanic ..... .. . . . .. . ... . .. ... .... . .. . . 
Tenente-coronel socretario ........ .. ........... . .. . . 
Tenentes-coroneis comma.ndantes de batalhão ....... . 
Majores, sendo um assistente .. ... .... . . .. . ... ..... .. 
Cap itães cirurgiOes . ........ ... ..... .... ........ ..... . 
Cap1t1l.o auditor . . .. . . .. . ... . . ••. . .. . ..• . •.••...• . ..• 
Capitães, sendo: ·I ajudantes e 1 encarregado do 

material........... . ............................ . 
Tenentes, sendo <l secretarias de ba.talhl\0 ....... . .. . 
Alfe res, sendo 4 q uarteis-mestres de batalhão .... . . . 
Sargentos ajudantes ... . . ... . .. . . . . ..•.. .. ... . •...... 
Sargentos q uarteis-mestres........... . . . ...... . . · .. . 
Corneteiros-mores . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .•. 
Director de wusi ca, que poder& ser pai1.ano .. .. .... . 
Mestres de musica ...... ... .. . . .. ................... . .. 
Musicos de 1.• classe •.......•..........•....•......• 
Musicos de 2.• classe ............. .... ............ .. 
~t~sic~s ,!e 3.• classe. ... ..... . .. . .. . . ... . .. . . .. .. • .. 
I rlJTICll'OS-sll rgentos . ..... ......................... . . . 
Segundos-sa rgentos ........ . .. ... ........ . ...... ... .. 
Fo rrieis .. .. . .. .. ... . ... . .. . . . .. . . , .. .. .. ............ .. 
Cabos de esquadra ........ .. ...................... .. 
Corneteiros . ....................... . ... ... .......... . 
Soldados ............................ .......... . ...... . 

b) Etapa pa ra 2.000 praça;, a $900 .............. . 
c) Fardamento para 2.000 praças ............. .. 
d) Gratificação a rcengajados a $200 ............ . 
e) Forragem, ferragem c medicamentos para os 

animaes da Brigada e forragem para os dos 
offlciaes montados .......... .. ............... . 

f) Ajuda de custo a offlciacs em transito ...... , 
,q) Remonta. dos animacs do esq uadrão c dos offi-
~ ciacs monhfdos ... ................. . ......... . 

h) Compra e concertos de equipamento, arma-
mento e munição .. . ....... : ............... . . 

i ) Aquartelamento entc rramento, ex pediente e 
lu~, sendo I :OÔ0$000 para conservaçilo da 
•Lmha de T1ro» ........ . . .. ................. .. 

Son1n1a .• •.. .. .. , . . . .. , . . ...•• ..•• . . . •• 

... o c.. 

2$400 
2S400 
1$800 

2$400 
2$000 
1$800 
lf700 
2$200 
2~000 
1$000 
1$800 
1!700 
l:o:;600 

Por a.nno 

5:300$000 
4:300$000 
4:200$000 
3:600$000 

3:600$000 
3:000$000 
2:400$000 

_, 

8:000$000 
5:300$000 

21:20U$000 
2hfJ00$000 
16:800$000 
3:600$0011 

i9:200$UOO 
63:000$000 
91:200$000 
~:504$000 
3:504$000 
2:62d$000 
3:600$000 
1:152$000 

14:600$000 
13:140$000 
12:410$000 
13:65 $000 
61:320$000 
11:189$200 

111:696$50Ó 
21:697$000 

936:736$000 
657:000$000 
200:000$\!(iO 
;~O : OOO$UOO 

20:00Q$000 
10:000$000 

2:600$000 

3:000$000 

I 51:000$000 --
2. 494:821$500 

\ 
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o Congresso Legislativo do Estado de Mi· 
'nas Geraes decreta : 

Art. 1. • E' croado, ~tesdo já, o c~rgo de 
aaditor da Brigada Policial, que s~ra: .excr· 
cido por doUtll r ou bacnarel em dt~etto por 
qoalquer das Faculdades da Rep~bhca, com 
a araduaçll.o do capitão o o venctmento an· 
uo"'at do 3:600$000. . _ . , . 

~ 1. · AB funcçõos do and1tor serao dclm.t · das 11o regulamento quo o governo expodtr 
··Jara a Br·igada Policio 1. 
' ~ 2. • Nos coroas quo estacionarem Un·a 
da.Ciipital servirão do auditot' o~ pru~otoros 
de justiça da1.1 comarcas quo fvrom sedes dos 
dh18IDUB corpos. · 

~· 3. Nos casos do impedimento. dos pro . . 
m~torcs !lc jn~tiça, o govern•J .P_roVIdenCiara. 
:1obre a dc -Jg nação ou nomoaçao 40 quem 
os deva suhr, tttuir • . 

Art. 2.· Continuam em vigor os a.rt~. 4:, 
!::> . • o 6. • da let n 415 de 19 6, o 2. •• '_.· · e 
R.·, d11lei n. 453,do31 de.agrn;~o_de 1901. 

Art . 3: R.evog~m·se as dtspow;ocs em con· 
trario. 

; ala da>: commissões. 4 de agosto do 1908.--
:.eviodo Lo~es. -- Bi~:~s Forte~. . o ~m-~ro sENH OR requer d1sponsa das lor 
lll!llidddcs reg1menta~s afim de ql'! a ~~ ~ ro· 
d:w ções qne acllba. do ofJerecer seJam d1scu 
\,tdas o votádas immediata'!•ente. 

:'tpprovad.o osto rc9u '~ ' 1mento,_ entram 
r.uccesRi vamentc om dtscu~sào e t:ao appro · 
,:adas sem debato as rofllrt tas redacções fi 
naes, 11 s quaes vão a. cop~a r so para serem 
r<Jmnt iidas a sancção pros1den c1al. 

Pnssa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO Dl t\ 

E' lido c entra em 2.• discussão, por arti· 
.,.08 o pr·ojccto n. 18, da CJAmara, relevando 
: .ei-colloctor das rP~das ost~doaos do mu· 
ni.cipio de Trr s Coraçoos do R1o Verde, lido· 
f.onso José Teixeira, do pagamento do seu do· 
bito para com os cofres .do Etitado. 

A lliscu :são do art. 1. • é encerrada sem 
d•·'batc . Procedoodo·SO a votação, em escru· 
tt~üo secreto, são recolhidas 13 ccdulas e ó o 
r reiorido artigo approvado por 12 votos con· 
t r .\\ um. 

os arts. 2.• o 3. • sAo succossivamonte ap · 
pt'ondos som debate . ·. . 
. ~ i~doptado om 2. a para passar á 3.• dlSC~S· 
s:·í.o, fi t:a o prl' jecto sobre !l mes~ para entrar 
'1& ordom dos trabalhos depoiS de fin d~ O 
·iatersticio regimental, viBto não ter !-lO l!'t·ulo 
m.1dit1cações. 

P1·ojecto n. 20 da Camar(l 

é\ ' lido c ent ra orn 2. L discusslia, por l.l r ti· 
"'<L-; succlls si vos, o projccto n. 20, da CamaJ·a, 
;levando os juros Subr·e os alcances do cx-
~ollcctor do ·S!l nta Lur.ia do Hio df:s Vclhar;, 
F"anci~co de Paula Oliveira, e do e"K ·tbesou-
~iro do Estado, Antonio Dias Duarte. 
· ~ncerrada sem debato a discussão do art. 
• · 0 procedc ,Jdo se a FUa votat i'Lo em esc rU· 
~ia.io socrot•', são recolhidas 13 ccd.ulas o. ó 
0 mesmo approvado por 11 votos contra dmfi. 

r)o moGmo modo é tambem approvarto sem 
liebate,por 12 votos contra um, o art. 2<' . 

o art. 3.· é tambom approvado sem do 
bate. · • 3 d' 

Adaptado em 2." para pa~sar a .• •sous-
s!o, tlea o p rojecto sobro a ~asa para ont~ar 
na or.tem dos nabalhos depo1s de tlndo o tn· 
tersticio regimental • . 

Prsjecto n. 22 da Camara 

E' lido o entra em t.• discussão o·projocto 
n u, da Camara, auotoriund? cooo~ssll? de 
licPnca a. diversos scrventnar1os do JUGttça. 

Nao havendo quem peça a p etlavra, oncer· 
ra -~ e ;,~, 11iscussão. 

Proc"dendr1 ile a votaç1lo em escrutinio se· 
croí.o ~ã•J recolhidas 13 cedulas o é projecto 
appr~vado por ll votes contra do is e remet· 
t do á commissã.o de Requldmontos do Par· 
tos. 

N>tda mais haventt<J a tratar - ~e, o sr. Pre· 
sidon~e designa p ,. ,,. 5 do oo~L·t:nto a se· 
guinlie 

OR.Dl~!\1 DO DIA 
A~é 4 horas da tHt•to : 
Le1tur·a tia ac:t ~. •:Jxpodionto, s-p.,.esontaçil.o 

dr~ oarc · ore~, pt·ojc!J tos, indioa)ÕI.lS e reque· 
rimentoa.· 

Levanta·so a. sossà'>. 

30.G SESSAO ORDINARir\, 1\09 5 DE AGOSTO 
DK 1008 

PRESinE~CIA no sa. GoNÇALVES ~CHAVES 
SU.l\IMA1110: Acta.-Eltpedicnte,-Ordem!do dia 6. 

Ao meio dia, feita a ehamada, acham-se 
pr(' soutos os srs. Gonçalves ChliVllR, P. D~um· 
mood, Gomes Freire, Nunes Coelno, Levmdo 
Lo jies Hi·B Forto11, Gaspar L~pos , Pedro Mat· 
lia Deltlm Mll roira, Gomes Ltma, Antero DU· 
tr~ o c , millo do Brito, faltan do com cau~a 
participada os srs. Olympio Mourão, Baptts· 
ta do Mo lo, Ferreira AlvoP, José Gonçalves 
e som ella os mais senhores. 

.1\. 1re·se a sessão. 
E' lida. o approvada a acta da sessão an· 

tecodentc, • o bR. L 0 SECR.BT.lR.IO dá conta do segUinte 

BXPBDIENTB 

Um ofdoio do sr. 1.0 secretario da Cama 
ra, en villndo o aegninto 

Pt·ojecto n. 23 

O Congresso Legislativo do r~stado do Mi 
nas Ger aes doere~ : 

Art .. t: os von()imentoa annuaea dos jttizes 
mu ntd 11aes do Estado soril.o os cons t~&ntes 
dli seguiuto ta bella : . 
Ju•zc: ,: Hlunieip~~oes d!l Cap1tal o de 

,Ju<:c do Fóra ..... •o. 0 ,. .... • • .. '4:800$000 
Juir.· s mumcip:les das comarcas de 

:~ o i' 11 tr11UCÍ!i ". • • • • o • • • • o • • • • • 3:600$000 
Juiz ,,, municip~es daa comarcas de 

1." r·. t n• ncia e totmos aoooxos .3:360$000 
f'ror.u t.on' s pn hlicos d~~o G•pital e 

11" .iu z de Fó .. a •.• o ••o••••"'' 4:320$000 
Pr·o ·~:"t ·r·es !la• comarcas de 1." c 

~ .· t!Ulranch s .... . ,.., ........ 3.360$000 

Art. 2.• Oa jafzes de direito de comar· 
eas que honvorem de ser sopprimidas teril.o 
os vencimento'! marcados na tabolla B, an 
nexa á lei n. 375, do 1003, revogado o art. 
11 das disposiçõe~ transltorias da mesma lei. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Bello Horizonte, 4 dê agosto do 1008.-An· 
nio do Prado Lopes Pereira, presidente.-
Americo Ferreira Lopes, 1. • secretario.-Ar· 
gemiro de Resende Costa, 2. • secretario. 

Estando impresso e distribaid!> ftca sobre 
a mesa para a Ol'd' m dos trabalhos. 

Não havendo pareceres, projectos, in~ica· 
ções o requerimentos e nada mais bllvendo 
a tratar·se, o sr. Presidente designa para 6 
do corrente a seguinte ' • 

ORDEMDO DIA 

PRIMEIRA PARTB 

. Até ama. hora da tarde : 
'·Leitura da ac•a, expediente, apresentação 
d~ pareceres, projectos. indicações o roque· 
ramentos. · 

SEGUNDA I'AR'l'K 

Até 4 horas da tardn : 
3,• diBcUsi!IO do projocL.J n . 1 ~ da Camara, 

rt>levando o rx·c•lleotnr das rendas esta· 
doacs do mnnici.pio de Tr!!s Cn "ações do Rio 
Verde, lldenf•nso José Teixeira, do .Pagamcn· 
to do seu ddmo ,para com os cofres do Es-
tado. . . 

3.• discmsiio (lo projoeto n. 20, da Cam ara, 
relevando os juros sobre os alcance~ tio ex-
collector doS ,·ntu. Luzi" da Rio das Velhas, 
Francisco fie Puula. o Oliveira, e do ex thosou· 
reiro do E~ tado, Antonio Dias Duarte. 

1 • • disous ã ' do projecto n. 239, do Sena· 
do, auctorizanrfo o governo IA. mandar con. 
strnir nesta Capital uma oas11 do residea.:ia 
para o dr. Cypriaoo de Carvalho. 

1.• discussão do prolecto n. 240, do Senado, 
allotorizando concessio de licença ao esc ri. ão 
de orpllãos do . termo de Piamhy, Francisco 
Alves do Conto. 

1.• discus~;ão do projoo~o n. 23, da C&11ara, 
elevando os vencimentos dos jailea munici 
paea e promot .. res de justit;&. 

Levanta ~e a sessão. 

31.·- ~SESSÃO ORDHURIA, AOS 6 DE AGOSTO 
DE 1908} 

PRBSIDE NC IA. DO BR::'GONÇ.-\.LVBS ' CHAVES 

SUl\fMARIO : Acta.-Ordem do dia • ...:..Projoctos ns 
18 e 20, d" Camara.-Projocto ns. 239' o 240 do 

· Senado.-Pr•tj .'·cto n. 23, da Camara.-Ur,.cnclas 
-Pareceres -Ordem uo dia ~- "' 
Ao meio dH. feita a chamada, acbam·se 

presentes o~'~ s•·~o~. Gonçalves Chaves, P. Dr·um· 
mond, Gom · • ~~'reire, Bias Fortes, Levindo 
Lopes, Anr. " llut.rd, Nnno Mello, ·Gaspar Lo· 
pos, Anto i11 •1Hrr.ins. D.'.l ldm Moreira, Gome~ 
Lima, Perlr· ,tatta, Camillo de Brito e Nu· 
:Qes Coelh , . r r, •1 ,o com causa participada os 
srs. Olym .[,~trão, Fof'roira Alvos, José 
Gonçalvc.- ' pt1sta. de Mello, e sem olla os 
maia senliú • 

Abre·ae a aesaAo. 
E' lida e approVII.da a acta da sosaão an. 

tece !lente. 
Sobre a mesa não ha expediente. 
Não havendo pareceres, projectos, indica .. 

ções e requerimentos, passa·Bo á 

SEGUNDA PARTE DA ORDE:~ DO DIA. 
PROJECTO N, 18, DA CAMARA ' 

E' lida o entra em 3. • discu~s!o o projocto 
n. 1ª, da Camara, relevando o ex·oolleotor 
das ron<tas estadoaos do municipio de Tres 
Corações do Rio Verde, Il •fefooso Jo~é Teixei· 
ra, do pagamento de seu debito para com os 
cofres do Estado. 

Não havendo q11em peça a pªlavra, onccr· 
ra-so a oiscussii.~. 

Procodeodo .se á votaçii.l) em escrutinio se-
creto, sil.o recolhidas 14 cAdulas o é o moB· 
mo approvado por 12 votos contra dois e rc· 
mettido á commissão do Redacçlo. 

Projecto n. 20, da Oamara 

E' lida o· entr·a em 3.• discussão o projocto 
11. ~O, da Camar.u, relevando os juros ~obrê 
''s alcance• do cx·collector de Santa Luzia do 
l~io da~ Velhas, FL'ancisco do P,mla Olivoira, 
n do ox thesoureir•J do Estado, An .onio Dias 
Duarte. 

Não havc nrlo qnom peca a p l lavra, encer -
ra se a discnssllo. 

Procedendo-se .ó. votação . em cscr.utinio 
secreto. sii.u recolhidas 14 cedalas e é o pro· 
jocto llt>Pl'()Valiado por li vmos contra 3 o 
r~mett1do á commis~ão de Rodaeção. 

Projecto n. 239, do SeJiado 

E' lido o entra. em t,a discus~llo o proje: 
cto n. 239, do Senado. aucto r izan:io o go· 
vorno a lll<4ndar constl'uir nmlla Capit~l uma 
casa do rosidcncia para o dr. Cypriano de 
Carvalho. 

Nlo havendo quem peça a palavra, oncer-
ra·ao a discussil.o • 

Procedendo·ao á votação í!m escrlltinio 
secreSo, sAo recolhidas 14 cednlas e é o pro· 
jecto approvado por 10 votos oont ·a 4 e 
remettido á commissão de R;Jqucrimentos de 
Partes. 

Projecto n. 2-10, do Senado 

E' lido e entra em I. • diaon~são o projocto 
n. 240, do Senado, auctorizando concessil.o de 
licença ao escrivão do orphãos do termo . de 
Piumby, Francisco Alves do Couto. 

Não .havendo qaem peça a palavra, enccr· 
ra· se a discnssio. ' 

Procedendo-se á votacii.o em escrntinio se· 
ereto, s!o recolbida\1 14 codulas e é o pro· 
jocto approvado por 12 voto!! cont r·a t e 
rernottid.o á commissão de Requerimentos do 
Partes. 

Projecto n. 23, àa Ca'llara 

E' lido o ontra em 1.• diiHtUsqão o projo· 
cto n. 23, da Cuaara. elova :1do os venci-
mostos dos juizes municipaes c promotores 
de jnsüça. 



Nlio havendo quem peça a palavra, encer· 
ra so a discnssão. 
· Pracodendo·se á votação, é approvado o 
prnjocto e remottido á. commisEão de Finan 
çal!. 

U1·gencia 
0 SR. LEVI NDO LOPES, obtando Urgen cia, 

offe reco, pela cammi sRii.o do Fi nanças. o se· 
guia to 

Parecer 
A co mmts~a o de Finan ç ~ s offerece para 

ser.· submettido á 2.• discús:;ão o projecto n. 
23 vindo da Cb rnara dos 8 t'S. D c puta d~s , OlD 
que Hào d evad• s os vencimen tos dos juizes 
municipaos o promotores rt o justiça, e pensa 
que devo ser o mesmo ap pr·ova do. 
Sa l ::~. ctas com mi sgõcs, 6 tl O ag iJ sto de 1908. 

-:- Lcvindo Lopo!>.-Bius Fo ·tcs.- Podro Mat.tu . 
• O ME, MO SENHOR re quer· dispcn:a da s for 

malid:,det-: !'cgimentaes a rtm de quo o n rojo· 
cto a quo se refcro o parecer quo acaba. de 
ap :•montar srj a dado para a ordem do s tr'l\· 
b ~ lhos dl.\ i· eosão segui o t e. 

Approvado cstn roquorimon to, fi ca o rcf l· 
ri rio n ~· if·cto sobro a mt:s rt para o tlm re · 
qu e rido. 

o m . NuNo MELLo, obtoodo tamborn IF gcn· 
cia, off.e recc o vao a ir11;nrirni r so o segurnto 

Pm·ea.r 
A commissão do Rcq er il . ontos do Par te~, 

a quo foi pre s ~nto n prrojcct n n. 22, da Ca · 
1 .ar dos Hrs. Doputad • s, já approva.1o em 
prim eira disc ussão, é do parocot• quo seja 
Enbmcttido á scgnntla e approvado. 

Sala dan commi~sões, 6 ri ~J agosb do 1908. 
- Nuno Mello, r clator. - Antoro Dutra.-Nll· 
ncs Coolbo. 

Nada rnai ~ bs.,·ondo :1 trata r so. o E·. Pro· 
ridentc dm igo a para 'i do co rre nte a S :J· 
guin to 

ORDEM DO DI A. 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tardo: 
~~· Leitura da acta, expediente, apresentação 

do paroceros, projoctos, indicações e roque· 
rimentos. 

.SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
~ 2.• di~ ca~são do projecto n. 23, da Cama-

ra, elevando os vencimentos dos juizes mu· 
nlcipaes o promot ores de j astiça ' 
~ Levanta·BO a sessão. ·: 

32.• SESSÃ O OROINARIA,, A.OS 7 DE jAGOSTO 
DE 1908 

P RlmnENCJ A DO SR. RlAS FOR'l'ES 

(Vice . P1·esidente) 
SUMMARI O: -Acta. -Redacçõcs flnaes.-Parece-

yes .-Orrl em do dia .-Projec to n. 23, da Cama-
ra .-Ordem do dia ,8. 

Ao meio dia. ~feita a chama~a. scbam·so 
pre8entcs os srs. Bia~ Fortm1, P. Drnmmond, 
Gomes Freire, lievlndo Lopes, Antero Dutl."a, 

Npno Mrllo, Gomes Lima, Gaspar ~opes, PC· 
drv Matta, Antonio Martins, Nunes Coelho, 
Delfim Mor·eira c Camillo de Brito, t'oltando 
com c11USa participada os srs . Gonçalves 
Chaves, Olympio Mourão, Ferreira Alves, 
José Gooç.,lves o Bsptista. de Mello e t Om 
ella os mais senhores, 

Abro·so a sessão. 
E' lina c '-PP~o vada a acta da sessão a.n· 

teuedent •. 
Não havendo exp ediente, passa·sO ó. apre· 

se utaç1lo de parecoros, pr• joctos, indicações 
c req no r·imentos .. 

() Sll . LE VINDO LoPES, pela commiESãO dO 
Ro dacção, c fforece as s(lguintes . 

Redacções finaes 

A corn mis>i'Lo do Redsccão otl'oroco para a 
d. iscllssão a mesma rodacção com que foi 
appro vado pelo Senado o projocto n. 18, da 

amartt do H H ., . Deputad os, oro quo so r·o· 
leva o Px-collcctor do Trcs Corações, llde· 
fou so José Teixeira, do paga mento do 3:500$, 
im po r tancia do õ Jca,nc o vcrtllcado em suas 
contar. . 

S~ l a das comm i~ .-.,,s, 7 do agos o do 19C8. 
- Lcvin do Lopes i~ r as Fortes. 

A com mis~H o dr i{ cdacção offoroco á dis · 
cus~ ão " m c~ma ee é ac~ ão com qnc f<•i a pp ro· 
1·arlo pelo~ . nado o projocto n. 20, da Cama-
ra rlo: ~ t · s. Drpntados, em quo ~o r·elcvam 
do pa;:?a monto do juros d. Francisca .Jnsti· 
na ct r <• li v il'r , vinva do ll'rancisco do Pau la 
( livoira, o d. Virgínia Pimentel Dias Duarte, 
viuva do Antcnio Dias Dllartc . 

Sa la das commissõos, 7 de agosto do 1908. 
·- Lrvinrl o Lopes. - Bia s For tes. 

o ~r EsM o m . reqner dispon•a das formali· 
d .. J cs 1 cgimontaos, afim do quo as roda cçõcs 
quo acaba do offorccer sejam discútidas o 
vota rl a ·1 im mcdiatamonto. 

A porovado este requerimento, entram SU· 
ccossivamrnto em disco ssão o são approvadas 
som debato as referidas redaccõEs tl naos, as 
quacs vão a copiar-se para Eorem remotti· 
das á sa nr.ção presidencial. 

o m . NuNo MELLO, prla commissil.o do Ro· 
qneri moritos - do Par tos, o:ffot'(I CO o vão a im-
primir so os se l! llintes 

Pa1·eceres 

A commissllo do Roquonmontos o Partes, a · 
quo foi prc~ onto o projccto n. 239, deste anuo, 
já approvarlo em 1.a discussão, é rlc parecer 
quo ~<'j a cllo subm etlido á 2.& discussão o 
approvado com a mesma rcdacl;llo. 

SRiq daR commissões, 7~do agosto do 1908. 
- Nuno Mello, relator.- Antero Dutra.-Nll· 
nos Cne lho. 

A commis~llo do Requerimentos, a que foi 
preRcntc o projecto n. 240, doste nnno, Já. 
approva.rlo ·om L• disctH1são, é do parecer 
quo so.i R e li c ' ubmottido á 2.• disoussão o 
a~ orovado coni a mo!íma redacçilo. 

Sala. da 1:1 0oromiRRÕN~. 7 do agosto de 1908. 
- Nuno da"Cnnha Mello, rolator.-Antoro Du- · 
tra. 

Passa-se á 

dt 

SEGUNDA PARTE DA ' ORDEM DO DI A 

PROJECTO N, 23, !lA CAMARA 

E' lid o o approv3do sem debate em 2.• 
discussão, por artigos RUccossivoP, e fica so · 
bre a Mesa para ent rar na ordorn dos t ra· 
bal h o~ dá scsfão s ~ guinto • Ecl'ldo para oH. o 
fi m drs? ensudo o w tc r sticio rcgime:ntal, a 
roquortmonto do sr Lcvind o LopPs, o pr·rj o· 
cto n. 23, da Oa mar·a, clovaudo ·os -voncimen· 
~o ~ os juizos municipaes c promotores do 
JUStiça. 
.Nada mai_ havendo a t ratar se , o rr . Pro · 

SJrlc nto de s1gna JHtl a 8 do CO I' L ente a RO · 
guinte 

For tes, Pedro Matte, Ant ·ro Datr·a, Del fi m 
Mor eira, Gaspar Lopes. Gomes Lima, Levin· 
elo Lo pe~ , Jos ino do Brito, Cumillo do Brito 
o Nuno Mell o, faltando com ean<a vartici pa· 
da os srs . Olympio l\1 urão, .Fai'1'Cira Alvos, 
Jo~ é Gon ·~ ~ lvos o Baptiota do Mello o som 
clla os mais ~onh o res . 

Abre-se a fCS >ão. 
E' lida o a!Jprovada : em d ~:bat c a acta da 

~C !'SàO bl1tCCf denie. 
0 SH.. 1.0 SECRETARIO dá. eon tn do sog ll in t e 

EXPEDIEN1 E 

O(ficio8 

ORDEM DO DJ.i. 1

1 

U~ do sr . 1 ." fOcr C'tar·io da Ca mura, cn vi . 
PRIMEIHA. PA HTE a ndo O SCg ll lDtO 

· At é uma ho;a dararuc:-Leit.o ra. daacta, J Projecto n. :!-1 
~ l p ~ dr entc, ap!' <"S Cntação d.o p!! l 'l' t:erc~ . \) f O· J 

JOctos, w .!war;oo c re uue!' rtn e r. LL•:: . 1 O Co og r ~sFo Legi ·Jalivo do E:;t aJ o do Mi· 
na s Gon1m1 ctoc r n a: 

SfiOUI:\DA PA R.l'B Art. 1.° Fica o governo do I•; -;t ; d,, aucto· 
AtP .1 h ·or·u ~ da t.ar .lo rizano a mnn;, ar• paga r ~~ o art ~ ~~ l -:,.. Mtr ir·? du 

3." di scmsão ti o pr·ojoeto o. 23. nu. ;amara 1 ~ <q~r~m a Uilie &I, " IJ?O l rco V" n·a dr• Fl l'lttu, 
oln arlo o~ 'cn• imcntLS rio , j ui z s ll \Jnici: I a dl.ffl' cnça do '.enrnm1 nto. d' c ;, rg ~ , de 
P' cs c y r·r·mntu!' '!-: rlo .i u· t;·ça . CO !Hl n~w o p tJd CI! O da qr (' ',1 0, r' tauel,•ca.mcn· 

~. " d i. c u · ~ão rl o P'' jP cl" n . 2:, da Ca m;, . to, ct ut unto o tempo em qnc, . c o '~ ·· c• ~trn ur , 
ra, un ctor izando r rm < · r~ > i'tu no li ·ença a di· I oxer e.t: u Cll m.:llat,vameu lt• "" f'!Jnq; oe::; do 
vorsos Fcrvf' n tna ri u.:· d j us tic::·. · · p r_ rt;- l '.o, ;do "0, do dez rn~ r' u d'.' .'.' 98 _a. 1 

Levanta. so a F; :'f'~ào . 

1 

do fe~.~:: r e.! o de l9u no. ntw do ,] 11. nao hc 
ter t·lO O aon nad a a gr~tt li caçiio qno lho com· 
l)CtC po t' OS SO tn ll ti v o . , 

33." SESSÃO C'IWlNAIUA. AO " 30 DE AGOSTO Ar-t. 2." Re vogam o as d i ~ o i õcs em . 
D?; I 908 contra l 'ÍO. 

l'rtESiuENCIA no ~ J : . GoNÇA L\' ES Ctuvgs 
SUMMARIO:- i\ cl.a.. illxpedien1n . - Ordem do 

~.i.« -Proj cc l o s_ ns: 22 c 23 da. C<> m:\!'a -- Urgcn-
Cid.- Hcdarçao fnw I. -Ordem do dia 10. 

Be iJ o H•Hizontc . 7 do agoR n 1908.- Anto · 
nio do Prad11 Lopos Pcro11u, pre>i rlonlo.-
Amol'i co Forr·eira Lopes, 1.• hOe rota.· io.-
Ar·gcmiro <iO Ro. endo CoR ta 2." sc~ r cta r i o . 
- A impl'im ir so para a orch:m du.• traba lboe. 

Ao meio dia., fe ita a chamada, a.cham·so 
prosc nt r. s os srs. Go nça l ves C lia vos, P. Drum· 
mond, Núncs Coelho, Antonio Martin~, Bias 

0U'l'RO DO ~'IE8 ){0 SENH OH., O 'lV i ~l n do ma is 
0 seg ui nte 

Prüjecto " · :25 

O Congresso Legislat ivo do Estado de M·inns Gemes decre ta : 

CAPITULO I 

OHÇAMENTO DA HECEITA PAR A 1909 

Al'.t. I: A recciia .do Esiudo tl c l\Iinas Ge raes, pura o exe rcício de 1900 é o r •a da em ft l.216·S65;;QOO 
e lle comporá dos segumtes títulos; · ' ' · · ··~ 

§ i .• n .euda o••tlloaa•ln 

(tl Impostos e taxas: 
·1. 0 Im posto de C li.IJOrta~~iio .... ,, ... . ... ...... , . , ... . . ........... . 
t~ ~~~~~ c~•sta~h{ udigari.as e emolumentos .. . ,.,. , .. . . . . , . ..... ,.·. 
~ .o T . e os ll'et tos ..... .. .. . .... , ... . . . ....... ... .... .. . 

ransm~Asão •inte r-vivos~ 3 "/ ... .. .... ...... . .. .. .... .. . . .. .. . 
5 ° Transm issão «causa mol'tis" · 
ô." Passaa-ens em estradas de fe;;ci : "· .. ' " · · " " " · ·" · .. ..... " · · ' · 
7. 0 ~atriculas c a.n nuidades em est~b~i~~i'n'. ~~-t~,; :oil';~i·a·~s· ,(ie' · ~;{. 

SIDO •• , , , . ,,,, , . •• • , , . , , , , , • , • , , 
8 .0 'Imposto sobre exportação de ou~~' ê '(Ii~~~~te~ : : :: : ~· : ::::·:::~ ~ 

(). 000:000~000 
70ll:00ll:f000 
4?iO:OOO.;, 000 
50:0fl0$000 
100:000$00() 
180:000$000 

1.20:000$:0{\() 
300:000$000 
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9. o ltnposto territorial .................. ·. • ...... • ·· ·· · · • ,o o • • • ••• • 

10. Imposto de consumo do lJebidas alcoolicas, aguas mincracs, 
artiflciaes, vinhos artiftciaos.. . . • •• , , , ....................... . 

11. Imposto de industrias e profissões ............ . ................ . 
12. Taxa addicional de 10% sobre Novos e Velhos DJ.roltos, ~rans· 

missão «Causa mortis», passagens em estradas de ferro o mdus· 
trias e profissões .. o, o o ••••• • •••••••••• , •••••••••••••• ,,,, •••••• 

b) Outras contribuições : 
13. Cobrança da divida activa .............................. : .. ···· ~" 
H. Quota.~ do fiscalização po1· parto de cmpl'ezas ou mstitutos lis· 

cuJizados pelo governo ....................................... .. 
15. Renda da Imprensa Oflkia l. ................................. . . -
16. Renda dos t er renos dianJanti nus .. . ................ · .... · ..... . 
1í. Renda de terras devolutas ..... . ....... . .......... • . .. .... · ... · 
18. .Juros de npolices pm+cnccntrs ao ' '~stado (!!) ••••. .. • . • ••. .• . •• 
IH. Renda do aguas minrraos e rc irn s do gado ......... - .. ··:: ... . 
~0. Jmo~ e amortizaçil o do~ cmprost imos ás carnn.ras lll!IIJI CI!Jil<!S 

de Camncrola o S. Jose' de Alc'm Parahyba ... . ....... . .... .. 
21. A rronda1~1cnto da Estmd:l. do Fc1·ro Bahia e ;\l.iJws .. - · ...... . 
:!2. Juros de 25 apolices doadas a.o l!.:stado para a nutnutcnc;Jo da 

2·1. 

escola .Francisca Botelho: .. . .............................. .. . 

>i .2 .o Uenda exr·.a•aoa•dhaaa•lu 

H .• lnrla evPntual , comprolWJ;didas as multas por ·infr~lCI:ão de 
Jois. rc(J'ulamentos, contractos c sobretaxa por sacca uc cale'. 

H.e.posiÇões, ronda t.lc propri8s do Estado por venda ou :ll'renda-
mento ................. . ... . ....... . .. .... ............ . ......... . · 
Renda de llanças crimes .... .. ..... .. ......................... .. 

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

1. 000:000$000 

550:000$000 
2, 000:000$000 

333:000$000 

360:000$000· 

145:000$000 
76:000$000 
20:000$000 
:J0:000$000 

~50$000 
100: OOOS()\)U 

100:165$000 
40:000$000 

1:250$000 

4,100:000$000 

60:000$000 
1:000$00() 

21. 21G:S65~000 

Art. 2.0. Du r~Lnte o exe rcício des ta "l ei fica o !XOvcrno auctorá.ado a. receber e a restituir o~ d i-
nh eiros provenientes do cofre de o rpli ãos, de bonti t.le del'nlu.:tos o ausentes, de depos11os de.~ Gat'\a 
Ecuuomica do ll:stado o de ontl-:1s origens. . . _ . 

Parng l'i.tpho ;mico . O:; Rnldos ou excessos entre os recebimentos~ ~s :rcs11tmções podc rao s·~r em· 
pre <>allos em (I es posas do Es1ado c serão levados ao balanço do excrclc'IO . . 

eA rt. 3.0 Du1'<1 nto o mesmo oxercicio fica o gove rno auctol"izado :1 realizar .a colmmya mu1g~v~ t 
ou judicia l da divida activa. podenuo entrnr em acco rdo com os dc'' odores lllSOJ:vavms, t:ra.ns1g,J.r 
e a lli viar mu lta ~. clim in:HHl o· tlo qn:tdro LS tlcvcdores insolv;tve is. l'r sg nard:ulos os mtcresses do !•.,. .. 
1.fldO . . 

nPil'ULO I! 

d ll<J. I 1I E1>TO DA DESPESA 

A.rt. 4.' Dnrantc o excrcicio do l !l09 fica o Presidente do Estado auctoriz::Hlo a despender a q. k.tll· 
tia do 21. 63() :451$3'14, pelas duas Secretarias de Estudo, cair. os sCJ·viços csprclficados nus segmntca 
rubr icas: 

I. ·.n. 
m. 

IV. v. 
l VI. 
VIl. 

VIII.' 
IX, x. 
XI. 

XII. 
XIII, 
XIV. 

§ l.O-Seca•etna•la tio Interior 

Subsidio ao Presidente do Estado .................. ... ......... " • 
Despesa c0m o custeio do Pal:tcio c :mas dcpondencias .• . •• · · •.•.• 
Secretaria do Interior : 

a ) Pessoal. .. ; ................................ · .. • · .. · · .. · ..... • 
b) Expediente c t elC'gTautrnas. i Jclusive >J:UOO~OOO para a guar-

da 1lo Pa lucia ...... .. .. . ... . . . ... ...... .. ..... · ....... · ·- . . · · .. · · 
Snhsirliu dos senadores . .. . ..................... · .. ......... · · · · · · · 
Pessoa l e c·xpedientc da Socl'el"aria do Senado ... .. ....... . ••... · ··· 
Subsidio dos Deputado · ..... . .... .. . .. ........ -· .·.·· .. ·· · · .... ··· 
Pessoal o expcdi(\ntc dn S crrt:l!"ia da Cama ra o a panha mento t.l o 

deb:üc~ c cinco colltos (5:000f!)) para a hibliolhecu. daCama-
ra dos Deputados . . . .. ..........•.•....•. · · · . · · · · ·. · · • • · · · 

Ajuda de cus lo a Senadores e Deputados .. ...... ....... . ......... · 
Apanhamento de debat es do 'emHio ...................... ...... · ·· 
Magistratura e .lustiçf!. do Es lado ........ ~ .... . .................... . 
Pessoal c .e.xpediento da SCC' l"t' laria ue Policht c ~ tl elcgados au-

xiliares . . . .....•...........•......•...... · .. · · ············· 
Carcereiros das cadeias do Est arlo c: pessoal da rlc 011 ro PJ•cto .... . 
Sustento, vcstuario c curativo dl' presos po!Hes ... •. . ... .. ..•• · .. . . 
Diligencias policiaes e esta1islica criminal .. .. .. . ..... . .... ..... . . ·· 

30:000$000 
6:000$000 

105:920$000 

33:000;j!OOO 
88:320$000 
:33:520$000 

li6:640$000 

i0:000800(1 
:16:000~000 
13:500$00fl 

1.398:560$00() 

56:760~000 
40:li80$001.1 
~LO:OOO~OOi1 
34:000~00(! 
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XV, Força Publico.: 

XVI, 
XVIJ, 

X VTII. 

XlX . 
XX . 

\XL 
X.Xll . 

~\ ~TU . 

X.li.lY . 
XXV . 

XXVI. 
XXVH . 

XX VJTJ. 
.\ '\ J '\. 

.u ~ . 

:-iX.Xl. 
:\XXII. .xxxm. 

a) Pessoal. ... . ... . ............................................ .. 
b) Etapas paru. 2 .000 praças a $900 ........................... .. 
c) Fardamento para 2.000 pmças ............................ . 
d) Gratiflcaç!l{) a rcongajados a $200 ... ...................... .. 
e) Forragem, ferragem c medicamentos para os animues e 

forragem para os d.os offlciaes montados .•...•..•.•..•...•.•... 
f) Ajuda de custo a offlciaes oro transito............. . .••...•. 
f! ) Remonta de animaes ........ . .... . ........ . ....... . ....... . . 
h) Compra o corceJ•tos de a•·mamento, munições o eq uipa-

mento ................................ . ... . . .......... . .... . ... .. 
i) Aquartel::nnento. enterranH'nto, expediente e lu r. c 1:000$ 
para a conservaçf!o da linha de .1iro .. .................... . .. .. 

Soccorros Publicas....... . ...... .. ., .. ..... ...................... .. 
Assistencia a alienado~ . .. . . ....... . . . . . . . .... ....... . . .... . ..... . . 
Instrucção primaria : 

a) .Pessoal ...... . .... .. ...................... ................... . 
b) Fornecimen1 o clC1 livros e mobili,Lrio cscola t· .............. .. 
c) Construcção o !impeRa rle p1·odios ......................... .. 
cl) Escola Fl'llrwism Botelho, em Pit.anguy-voncimcnto an-

nual do professor .. . .. . . . . . . . . . . .. . ... .. .... ...... . ••.... .. . . . 
F.scolas normaos suspensas o F.:~cola Not·mul da C<tpital ............ . 
Jntct·nato do Gymuasio Mineiro : 

a) Pessoal ....... •. .... .. ....•... . . ... ....•.•....••.•.••.. . . •... 
1,) Pessoal (~ont· ~ :tcladn .. .... .......... ... . .... . ..... ........... . 
c/ D~xpcdicntc, pt'rJpugarr,Ja e ~m1ifl eação (lo 400S000ao Secretario 
d) Sustento de alurnno~ o pt'·"''Ofl l int··l'ino, sendo tres conto:; 

pa~a c1.1 ~teio dos g~thin l'tes rl u sc ic·ncias physic,ts e natul·aes .• .. 
e) (, rattfJcaç.1\o ao Deleg-ado l•' iscal. . . . ...... ... .......... .... . 

J~xte ruato do G,rm::msio Mirr ,.i ro .. .. ... . .... .. ....... . ............. . 
Escoht de Pharmurh . . .. . .. . ........ .... ..... . .... . . . .... . . . . . . .. .. . 
i\ rchivo Publico : 

a) Pessoal c gr·:,tifí car;·1' , ao dirccto1·, pa m o fim do art. 8.• da 
lei n.l\!li .. ... . .... ...... ...... . . .. . ... .. ....... . .... .. ...... . 

b) Acquisição tlo copias de docunw utos . ...... .. ..... . .. ..... . 
~;xpec!ieutc com el eiçúcs r starloaes .. . ............... . .... . ....... .. 
~ellos para a cot·rcs pond cncia ortl cia l. ... . ....... . ... . .... . .. . .... .. 
Custas em processos c ri mrs ............ . ........ .. .. .. . . .. . . ... .... . . 
Expediente do jury ...... . ................. . ... .. . . ..... . . . .. .. . .. .. . 
!·:xamcs de jJroparntol"ios ontle conjnncto .......... .. . . .. . . .. . ... . . 
Eventuacs .................. . ........... ...... ..... .. : .. .. . . ... ..... .. 

Au~ilos :'t pobrezar 
n) Aos l10spitaes do Ou t·o Preto, Quclnz, Gráo Mo.roJ. Caran-

go la, Itabira, Diamantina, Sabur(t, Piltm~uy, . 'anta Luzilt do 
l{io das Yclbas, Barbacena, S. Joii o d"El-Rei, L:tvras, Caldas 
1\iarianna, Passos, Arassuahy, Se rro, Curvcllo, .Mar t.lc Hespa: 
nhu, Sete La12;oas, Par~t, Turvo. Bomflm, Rio P1·eto. Campanha, 
Ponte Nova, 1.i'orruiga, Rio Branco, Leo poldina, Juiz do Fóra, 
Dõres da Boa Esprrança, Dores do lndayá, Minas Novas, Ubc-
raba, S. Gonçalo do Sapucahy, Oliveira. ltapeccrica, lllontcs 
Claros, Cataguazcs, 'fhcophilo Ottoni, Ouro .Fino, Muzambi-
nho, ltajub:i, S. Salvador de Além Parahyba, Casa de CP.rida-
de de Alienas, Baepcndy, Araxá, Bom Despacho, Poços de Cal· 
das, Palmyra, Rio Novo, Varginha, Guaranczia, S. Sebas-
tião do Paraíso, Caete', Santa Rita do Sapucahy, Villu. 
Nova de Lima, 'l'a.bolci ro Grande, Piumhy, S. João Ncpomuceno, 
Pouso Ale$.re, Passa Quatro, Christina. Viçosa, Santa Castt de 
Miseric!lr~aia de Monte Santo c hos1•ital de Lazaros de Sabará, 
a 2:0008000 cada um, c do Bello Horizonte-·· 5:000$000 .•.••..• 

~) Aos As_vlos de Marianna, Barbacena •. Iuiz de Fvra, S. João tl'EI· 
Rei, Noss:t Senhora da Conceição, da cidade do Serro, Asylo de S. 
Francisco, em S. Jofi_o d'El-Rei, c Collegio Maria Auxilia dora, da 
Ponte Nova, a 2:000$000 cada um ............................ . 

c) Aos As.\'los de l\Iacahnbas,de Diamautma,de S. Luiz de Cacto' e 
de ltnmbacur.v, :i 4:000$000 ............. .. .......... . ......... . 

d) Ao L~·ceu de At·tes o Officios de Diamantina, para uma escola 
de inst rucção primaria que màntém . .... .. ............... . . 

a) Ao L~·ceu de Artes e Ot'flcios de Ouro Preto, sendo 1:200${)(Jl) 
para subvencionar a cadeira de portu:.ruez ••.•.....•.••••..... 

D Ao Asylo de Invalidas dlt Ponte Nova, ao Recolhimento doB 
Pobrrs de Diamant ina. e ao Hospital de Saude, de Diamantina, 
a 2:000$000 c a tia UtJ1 (3). . . . . . . . . . . . ............... ... ....... . 

A' Jl:scola Livre de .'.fusica da Capital ........ . ..... . ............ .. 
11' l''acnldade Livre do Direito .. . ........... . ...................... . . 
Jnnpec~:fw techn ic<t do rnsino ..................................... . 

Sornrua, .. , • .. • ,o •• . •••••••••••••••• ,,, • . ,, 

1.521 :2"215\500 
657:000$000 
200:000$000 
30:000$000 

20:000$000 
10:000$000 
2:600$000 

:.l:000$000 

51:000$000 
40:000$000 

100:0008000 

2.67-l:íô0$000 
5l):000$000 

ZIJU:000$000 

1:250;3000 
üO:SS0$001J 

iHl008000 
~J :OOOf:;OOO 
2:000$000 

3~!:600$000 
a:60II;'"·OOO 

80:260$00() 
40:00ll:l;OOO 

11:500~000 
ti:OOOSOOO 

lU:OOU$000 
9:000$000 

2ti,l:OOo.;aooo 
lO:OOOsOOO 
8:000$000 

.:? :i :OOO~OOO 

13~:000$000 

14:000$000 

16:000$000 

l:000$000 

1:400$000 

ü:OOOii!OOO 
3:000$000 

50:000.~000 
260:000.3000 

9.2::C7:811$500 
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§ 2o - Scca•ctariu tias l~lnanças 

I. Secretaria : 
a) Pessoal .. . ... . ..... .. . . . .... · .. · · . · · . · · · · · · · · · · · · · · · · • • • · • · • • 
b) Expcdion1 e, passes c Lelcg rammas .. · ·. · .. ·. · ·. · · · .. · · ..... · • 

1!. H.ecebcdoria de ~ I i nus na Capi tal Federal : 

Jll. 

1\' . 
Y. 

VI. 
VIl. 

'\"UI. 
IX. 

X. 
\:f . 

.'IL 
Xllf . 
\': [ \' 
X\' . 

X ' 1. 
:\\'1!. 

... V!ll . 

XIX . 

XX . 
XXI. 

\X. li . 

X \lll. 
. 'i X.l \' . 
XX.\'. 

XXVI . 
XXV II. 

X\,. 111. 

XX.lX. xx.x . 
XXX I. 

XXX II. 
/ XXIII . 

a) Pessoal. ...... ... ... .. · · ·. · .. ·.· · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · 
b) Expediente o aluguel do prcd1o . ........ · · .. . · . . ........ .. ... · 

Serviço da di vi da fundada : 
g / ;{_~~~~~ii'z'~Ç~~J· .. : : : : : : : : ·. : . : .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' ·:. ·. ·. : .' .' .' .' · .'.'. ·.: .' .' .' : : : : : : : : : 

Po,·centngot n a collcc 'Ore· e esceivã s ... .. ... . . . .. ... ..... . ... ... . 
.Fi scal ização es p c1al das I'Cll das ............ · · ........... .. .... · .. 
Pc so,\1 das reccbedOI'IilS c pontos flscai!s . .. .... .... · .... .. · .. · · · 
Porccn1an·cm a es trada d i'CITO . .. •. . · · • . ·. · · · • · · · · ... • · · · .... · • 
A Ju"ucl ~c casas pam P<e cebcdo rias e pontos flscaes .. .. · .... ·: .. .. 
Jn ros dos cmpre;t imos do o rpli ~ os, da ca1xa ccononuca, de 

fi anças em din heiro .. .. .. . .. . .. · · .. .. · ·. · .. .... · ·· .. · · · .. 
Imprcn. a Ol'llcial: pc.ss?:tl e expod cnle ... . .. . · .... ... . .... ... .. · · · · 
Rc~tiLuiçõcs e repos1çues . ... .... . ... ... · .. . . . . · ... · · .. · · · · · · .. · · · · 
i llO -'C il l:td OS e r o i'Or lll :td03 . · • · • · · . • · . • · • • · · · · · · · · · · · • • • · · • · • • · • · · • · 
I n'1p n~~~ão de 1:tlõ s .• • ... . • • ...••• . . . •. . • • · .. . · · · • · . ·• • · · · · · · · · • • • • 
l'XCl'CiCIOS find os ....... .. .. ... · . .. · .. · .... · • ··· ·" • · ... . "• .. " .. 
Guolas em causa da Fazenda .. ... .. .. . .. .... .. ...... .. .. · .. .. · .. · 
~; l' cn tuaP !'< . .... . .. . ..... . . . ·. · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · 
b1n prc> <rados 011 1 f\ispo nihilicbdc .. . . . ........ · . · · . .... ".' .. · .. ; .. · 
GraW12açro de 10 % ao~ !'u l:cciomu,. os, de que trata n. le1 n. 42;:,, de 

17 de a (Tos lo ri o lUUG .. . . ...... ... .. · ... ·: . .... · • · ..... .. .. 
Pessoal da IJ i,7JaVJI'ia u•J Agricull Lll':t , Com morcJO, Tonas c Col o-

uisaçií . . . . .... ... .. ..... ·. ·. · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·•· · 
'Expcdi eulc da Di,·cctori<t . . . . . .. . .. . . . ..... . .. . . ... . .. ... . ... . ... . 
Pes>O:.t l o expedi ente d<L .!unia C9mmcrcml ~ · · .. · · ·. · ·:: · · · .. · ·<· ~ .. . 
H.P[' rcsen lação do Es lado JUnto a comm1ssao do li m1tes dos Esla 

dos l'i 7,inho:; . . . . . . ............. · .. · · · .. · · :. · .. ·: · .. · .... · · · 
In t I'Od cçào de immigrante:; o custeio das colonms e:\lstentcs ... · 
Gol onias indigona . .. . .. . .. . .. .. .. · ............ · ........... · .. 
Medição c dcma:·cução de 1t•r.ms .. ..... .. ....... . · · . .. · ... · · · · · · · · · 
Co mpra de vncc11w an il-ca l·bunculosa . . . . . .. · · · . . · · · · · : · · · · · · ·: · 
Proparrnnda do cnfé, snbl·cn,:ão o p1·enlios a coopcra t1vas agTI-

" colas, pu blicação on reimpressão de obras de proparrandn 
ou proveil osas ·ao Estaclo .. ... . .. . ...... .... ... . . .. . _. .. ···:· 

reswal d:t Dircc tori a de Viação, Obras Publ1cas ~ !ndustna. ·~l· 
r.lusivó gn<t ifl cação addicinna l aos cngenhcnos fl scaes das 
estradas do ferro e aguas rn meraos e aos preiCJtos do 
Caxambu' o Poços do Cuidas .. .. ... ....... .. ........... · •• 

J<i ~ p od i enLll c evonLnaos .. . . ... . . ... .. . ..................... · .. .. · 
Fi scali~açã o de feims de gado .. .. ... . . .. · .............. • · · .. · · .. .. 
Ter renos dir,manti uos . ... .......... . ... . .... · · . . ·. · . ... • · · .. · ... · .. 
Ob ras Publicas . . .. . . . ...... ... . . .. .. . ......... ·· .. · .. ··· .. ·" ..... · 
Premias do animaçi'io a industl'ill pasto ril . .... .... .... .... . ..... .. 

CAPITULO (lll 

DI SPOSI ÇÕ~~S ~GEilAES 

181:020$000 
28:000$000 

W:SWSOOO 
18:000$000 

3. 9.25:600$120 
I . 489:214$375 

G:3B:l60$000 
210:960 ··ooo 
i);) ;700ijl000 
227:500~000 

23:700$000 

0:000&;000 
205:1 S0:$000 

20:0o.osooo 
211 :94563~!1 

G :OOO~OOO 
GO :OOO~OOO 
J6:UOO;i;OOO 
11:500d;OOO 

l fi5 :700~000 

20:000$000 

laHJ40SOOO 
5 : 000:~;l)00 

1l : J~O;i;OOO 

26:1608000 
80:uoosuoo 
10:000$000 
26:000$000 
20:6008000 

3. 01 u:ooosooo 

167:~ 20$000 
3:000$000 

22:800$000 
3:6008000 

800:000$000 
60:000$000 

12.411:579$844 

21. G3\1 :451$344 

Ar t 5" !~ ' auc tori~.ado o Governo: 'd 'fi · t t 
l." ·A ,;brir credito supplcmen1ares ás seg-ui ntes rubricas, cnso não tenllam s1 o sul CJCil emon e 

dotadas : . . b Ao art. 4.". § .1 .o, n. XI! I - Sustento, vestuarws .e curat1vo de presos po res. 
A o mrsn •O · u r1.ig0, § 1.0, n . :v I - Roec rros p~bhco s,. 
Ao mesmo arligo , li 1. 0, n. ~VII -Ass1s tCJ~e1a. a. alwnados. 
Ao mesmo artigo, § 1.0, n. X\ • 1!1 -lnstJ·ucçao Pr1mar1~. 
Ao mesmo :u·tigo , § 1.0, n. XXII , Escol<L de PharmaCJa. . 
Ao mesmo artigo, § 1. o, n. XX - d l. Snste~t~ de a1umnos c pessoal mtorno do O,l'll tnasio. 
Ao mesmo artigo, § 2.", n. IJI- Serv1 ço d<t chvula fundada. 
Ao mesmo arti go, ~ 2.•, n. \Ti l- Po rcentagem a C'stradns de fcrr~ ~ 
Ao mesmo arligo, § 2.", n. IV- Po1·centagom a co l~ectorcs c csc:n\ães. .. , . . . 
Ao mesmo artigo, § 2:, n. IX - J,tll'Os do cmprcslmJOs de orpliaos, Cu1xa Econonuca c fiança•. 
Ao mesmo artigo, § 2.0, n. XIV -]~xc ~CJCI_?S findos. 
c\.o mesmo arti•>o § 2' , n. V - F1scali7.açao de rendas. 
2." A reali7.ar as' ope J•;ções tiO crcdi~o pa ra cobrir o tlc(iuil que se verificar, cnso a renda crtJada 

n:J.o sP ja sufflci nte para as despesas ord1na1'J US. . . . , . _ . , 
3.o' A rea·lhar ope ~ações de cred1to ltqu1daY.e1s dentro do exerciCIO flnance1ro, como ~ ntec1paçllo 

do receita, nãO excetlend o Ít torça pnd c da recOJ1a. or~.ada .• 

I '. . I. I 
4.0 A realizar operações de credito para occorrer ás desP.esas com a garantia de juros e subvon·< 

ções a emprezas que de taes favores gosu.rem, caso seja insutficiente a renda ordinaria . 
Art. 6.° Fica o Presidente do Estado auctorizado a despender ou emprestar a quantia de 260:000$ 

á Companhia Concessionaria das Obras do Porto de Victoria, podendo faze1-o directamente, óu po~ 
interroe~io do governo do Estado do .Espírito Santo, com o qual entrará em accordo que assegure 
a1 condições de reembolso. 

Art. 7.° Fica ~berto, desde já., o necessario credito supplementar para pagamento do e:x.ceaso de 
despesa que se verificar no n. VI!, § 1. 0 do art. 3. 0, da: lei n, 470 de 14 de setembro de 1907. 

Art. 8.0 l?icam mantidas as auctorizações concedidas pelo's ns. V, VII c Vlli, ao art. 4,0 e os 
do art. 5. 0 da lei n. 470, de 14 de setembro de 1P07. 

Art. 9.0 E' auctorizado o governo a realizar novamente, nestll. Capital, em 1909, outra exposi· 
ção pecuaria, pa1•a o que lhe fica <~oncedido o credito necessario, 

Art. 10. Jnca aberto, desde ja, ao Governo do Estado, o credito neccssario para occorrer ás 
despesas com a manutenção do instituto de ensino íundamental de instrucção secundaria, que está 
funccionando nesta Capital, 
. Art. 11. Os delegados auxilia1·es, quando em diligencia para fóra da C<.~.pital ou da séde de suas 

c~rcumscripções , perceberão, além das vencimentos actuaos, a diaria de 10$000, vigorando desde já 
esta disposit;ão. ·. · . 

Art , 12. Revogam-se as disposições em contrario. 
Bcllo Fioriwnte, 7 de agosto de 1908.-Antonio Prado Lopes l Pcreirn, pt·osidento.-A.merico li'cr• 

reit·a Lopes, 1. 0 secretario.-Argerniro de Rezende Costa, 2. ' aecrctario.- Vae a imprimir-se para a 
ordem dos trabalhos . 

Não havondo pareccro ~. pt•ojocto!!, indica· Juizos munioipaos das comarcas 
çõos o reqUErimentos, pa ;sa-se á. de I.• enkancia o termos an-

SEGUNDA PARTE DA ORDgM DO DIA 

PROJECTO N, 23, DA CA MARA 

' E' lido o approvado ~om debata em 3. a 
discussão o remottido á. commissã:J de R'J· 
dacção, o projecto n. 23, da Camara, elevao· 
do os voncimen tos dos juizes municipaes e 
promotores , do justiça. 

P l'ojecto n. 22, da Camat·a 

E' lido o entra om 2.• discussão, por arti · 
g.>s, o projecto n. 22, da Camara, auctori · 
zando concessão do licença a divcrS'.lS sor· 
ventuarios de justiça. 

A discussão do artigo I. o f. oncer.:-ada som 
debate. 

Procedendo·se á. votação em escrutínio se· 
ereto, são recolhidas I4 cedula.s e é o artigo 
approvado por 12 votos contra dois. 

O artigo 2. o é approvado som do bate. 
Adoptado em 2.• para passar á 3.• dis· 

cussão, nca o projecto sobre a mesa para 
entrar na ordem dos traballlos, depois de tln· 
do o interstício rogimontal, visto não ter 
soffrído alteraçõos.l 

Urgencia 
• (\ SH., LEVlN DO LOPES, obtendo Urgencia, 

o1foreco, pela commi~sào do Rodacçào, a se· 
guinto 

Redacção finat 

A commis3ii.d de Ro.facção offcn co Plra a 
discussão a· eogliinte radacçào tlna.l dÕ pro. 
jocto n. 23, vmdo da Camar.:~. dos srs. DilpU· 
tados, sobt'd elevação de vencimentos dos 
juizes municipaos e promotores do justiça. 

O Congresso Legislativo do Esta.do do Mi· 
nas Geracs decreta : · 

Art. 1. 0 Os voncimentos adnuaos dos 
juizes munieipae~ o promotores do justiça 
serão os constantes da seguinte ta baila: 
Juizos mnnicipaos da Capital o 

do Juiz de ll'óra ............. . 
Juizes municipaes das com1 rcas 

de 2." entranoia .......... . .. 
A, S.-U 

4:800$000 

3:600$000 

nexos ............•............ 
Promotores pnblicos da Capital e 

3:360$000 

de Juiz de· Fóra.............. 4:320$000 
Promotores das comarcas de J.L 

o 2 . • entraneias.............. 3:360$000 
Art. 2. • Os juizes de direito de comarcas 

quo houvot•cm do sor supprimidas, terão os 
vencimentos marcados nli taballa B, annexa 
á. lei n. 375, d<J 1903, revogad.o o art. 11 das 
disposições transitarias da mes na lei. 

Art. 3: Revogam·so as disposiçOes om con-
trario. 

Sala das commis sões, 8 de agosto de 1908. 
-Levindo L::>pos.-Bias Fortes. 

O MEmo SENHOR requor dispensa das !or· 
malidados rogimontacs afim do quo a roda· 
cção que acaba do o1farocer se>ja discutida. 
e votada immodiatamonto. · 

Approvado esto r.:quorimcnto, entra em 
discussão e é approvada sem debate a rofe· 
rida redaeção tlnal, a qu ~ l vao a copiar·so 
para ser remettida ó. sancção presidencial. 

Nada mais havendo a tratar se, o sr. Presi· 
donte designa para 10 do corronto a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA: 

' PRIMEIRA P ARTB 

Até I hora da tardo : - Leitura da acta, 
expediente, apl'osontacii.o do pareceres, pro-
jectoP, indicações o requerimentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 hol'as da tardo :: 
2.L discussão do proj octo n. 239, do Senado, 

auctoriz!lndo o governo a mandar construir 
nesta Capital ucna casa da residencia para o · 
dr. Cypriano de Carvalbo. · 

2.a discussão do projocto n. 240, do Senado, 
auctoriz\\ndo concosbã·o cto licenQI>I> ao escri· 
vão do Ol'phãos do t ;; rmJ de Pi,amhy, Fran~ 
cisca Alves do Couto. 

Levanta·so a so5são. 

-
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~~.A SESSAO ORDINARIA, AOS lU Ul',j AGOSTO 
· DE 1908 . 

PRESIDENCIA DG SR, GONÇALVES CHAVES 

S Uiii MARIO :-Acta.-Ordem do di:t . - P r·oj ;cto 
··1 239 do Senado.-Pro) ecto Jl , 2:l0, do Se_nado. 
1;'menda do sr. Nu no Mello.-Ordem elo d1a ll. 

- Ao meio dia, fAita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Gonçslves.Chaves, ~- Dru_m· 
mond, Nunes Coelho. Forrmra .6..l vo!;. Lov_m-
do Lopes Pedro Matta. Gaspar Lopes, Josmo 
de Brito IDeltlm Moreira, Nuno Mello, Gomos 
Lima e Camillo de Brito, faltando com causa 
participada os sre. Olympio Mourão, José 
Gonçalves o Baptista de Mello ·c sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente o posta 

em discussão, é osta encerrada som debato 
c adiada a. votação para quando houver nu· 
mera legal. 

Não havendo expediente o ~em pareceres, 
projoctos, indicações o requerimentos, passa· 
se á 

3EGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
PR.OJKCTO N. 239, DO SENADO 

E' lido c entra em 2.a discussão, por art~· 
gos, o projecto u. 239, do Senado,. auctorl · 
azndo o governo a mandar constrmr nesta 
capital uma casa do residoncia para o dr. 
Cvpriano de Carvalho. 

·A discnssão do art. 1.· é encerrada sem 
debate, ficando a votação adiada por falta do 
numero legal. 

A discussão do art. 2: é tambem encerrada 
sem debate. fi cando do mesmo modo adiada 
afisua votação. 

?rojecto n. 240, âo senado 
E' lido o entra em 2.n discussão, por ar· 

t igos o projccto n. 240, do Senado, aucto-
rizan'do concosslo do licença ao escrivão do 
orphãos do torlllo de Piumhy, Francisco Al· 
-vos do Couto. 

Entra em discussão art. I. • 
o sR. NuNo MELLO, pela com.missão de Rc-

q uorimentos de Partes, o:troroce a seguinte : 
Emenda 

Ao art. I.·, depois das palavras do sau· 
de !> accresconte-so o dois annos do licença 
oro prorogaç_ão ao OE c~ivão do 2.· officio do 
Ubcraba, Tob1as Antomo Rosa, para tr-atar de 
negocias. 

Sala das commissõcs, lO de agosto de 1908. 
-Nuno da Cunha Mcllo.-Nunos Coolllo. 

Estando apoiada, é posta conjunctamente 
em discussão, quo é encerrada sem debato, fi 
cando a votação adiada por falta. de numero 
legal. 

A di~cussão do art. 2: é tambcm encerrada 
som debate e adiada pelo mesmo motivo a 
sna votação. 

Nada mais havendo a tratar -se, o sr. Pro· 
sidonte designa para li do corrente a se· 
guinto 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PAR TE 

Até uma hora da 'liardo: 
Leitura da acta, expediente, aprosontaç!o 

de prrocores, projectos, indicações e roque· 
rimentos. 

SEGUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde: 
Votação, em segunda discussão, do projocto 

n. 239, do Senado, aactorizando o governo a 
mandar construir nesta Capital uma casa de 
vosidoncia para o dr. CY:priao~ do Carv.alho. 

Votação, em segunda discussao, do proJecto 
n. 240, do Senado, auctorizando concessão do 
licença ao escrivão de orphãos do termo do 
Piumny, Francieco Alves do C~o. 

Primeira discussão do projocto n. 25, da 
Camara, orçando a r2 ceita o fixando a dos· 
pesa do Estado para o exerci~io de 1909. 

Primeira discn8são do proJocto n. 24, da 
Camara, auctorizand o o pagamento dà diffe· 
rcnça de vencimentos entro os cargos de 
continuo c porteiro da Imprensa Offtcial ao 
actual portoiro desse cstaboloc!mento, pelo 
exercício cumula\ivo dos referidos cargos. 

Terceira discussão do projecto n. 22, da 
Camara, auctorizando concessão do licença 
a diversos sorvontuarios de justiça. 

Lovanta·so a sessão. 

35.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 11 DE AGOSTO 
DE 19U8 

PRESIDENCIA DO -SR. P. DRUMMOND 
(1: Sectetm·lo) 

'U MMAIU O :- Acta - Expcdicnto .-Ot·dem do 
dia .- Votaçues adiadas,-Otçamcnto do Estado. 
- Pro,ied os us . 24 c 22, da Cam(lm.-Ordem do 
dia 12. · 

Ao meio dia, feita a chamada, acham·BO 
presentes os srs. P. Drnmmond, Nunes Coelho, 
Ferreira Alves, Josino do Brito, Gaspar\ LO· 
pes, Gomos Lima, Nuno Mello, Delfim Morei· 
ra, Camillo do Brito o Pedro Matta, faltando 
com causa participada oa srs. Gonçalves Cha· 
ves, Olympio 1\'Iourão, José Gonç!'llvos o Bap· 
till ta do Mello o som olla os mais senhores. 

Abre se a sessão. • 
A convite do sr. Presidente, os srs. Forreit•a 

Alves o Nuno Mello occupam rosnoctivamente 
as cadeiras do 1: o 2: secretarias. 

Lida a acta da sessão antecedente o posta 
em di scussão, é esta encerrada sem debate, 
licando a votação adiada para quando hoU• 
ver numero legal. 

0 SR. 1: SECRETARIO dó. conta do seguinte 
EIPEDIENTE 

Um oftlcio do sr. I: Secretario da Camara, 
enviando o sogainto 

Projecto.n. 26 
o Congresso Legislativo do'lEstado dll Mi· 

nas G~ raos docr·o·a: 
Art. 1: A re:lovacão de pagamento conce· 

dida ao actoal in ~pector de fazenda, Fran· 

• 

cisco Soares AI vim Machado, pelo art. I. •, da no a mandar construir nesta Capital nm~t 
lei n. 406, do 19 de setembro de 1905, com- casa de residencia para o dr•~ Cypriano do 
prehende todas as responsabilidades do suâ Carvalho. 
·gestão como administrador da recebedoria Votação, em segunda disoussâo, do projo· 
deJPoçllosinho, apuradas nas contas julgadas cto n. 340, do Senado,auctorizando concessão 
em 8 de maio do 1903 o nas quo o foram de licença ao escrivão de orphãos do termo 
-posteriormente. de Piumhy, Francisco Alves do Couto. 

Art. 2. • A presente lei entrará em vigor Votação, em primeira discussão, do proje· 
desde a data de sua publicação. cto n. 25, da Camara, arcando a receita c 

Ar.t. 3: . Revogam se as disposições em con· fi xando a'dcspesa do Estado para o exercício 
trar1o. de 1909. · 

Bello Horizonte, 10 do agosto do 1908.- Votação, em pr.imoira disoussii.o, do projo-
Antonio do Prado Lopes Pereira. presidon te. cto n . 24, da camara, auctoriz;mdo 0 paga-
-Amorico Ferreira Lopes, 1: secretario.- mento da dift'eronça de vencimentos entre os 
Eduardo Carlos Vilhona do Amaral, 2 . se cargés de continuo o porteiro da Imprensa 
crotario. Official ao actual porteiro desse estabeleci-

Vao a imprimir-se para a ordem dos t ra- monto, pelo exercício cumuiativo dos refcri-
balhos. dos cargos 

Não havendo pareceras, projectos, indica- • . - . ções e requerimentos passa-se á Vohção, om, torcmra discu~si!.o, do proJO· ' I cto n. 22, da Camara, auctorizando concos-
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA ~ão .do licença a diversos sorvontuarios de 

JUStiÇa. 
VOTAÇÕES ADIADAS Levanta Slil a sessão, 

NAo havendo numero legal, rl oira-so de pro -
ceder á votação das mutor·üs ::: ~uja discusaão 36. a SESSA O ORDINARIA. AOS 12 DE AGOSTO 
se acha encerrada. DE Hl08 

Orçamento do Eswdo 
E' lido o entra em 1.a discu ssão, que e en· 

cerrada sem debato, ficando a votação adia· 
da por falta de numero legal, o projocto n. 
25, da Camara, orçando a receita o fixando a 
desposa do Estado para o exercício do Hl09, 

Projecto n. 24, da Camara 
E' lido c entra em I.& discus~ao, quo lj tam-

bem encerrada sem debato, fi cando do mos· 
mo modo adiada a votação, o projecto n. ~4 
da Camara, auctorizando o pagamento da dif: 
terença do vencimentos entro os carcro.; de 
continuo o porteiro da Imprensa Otfl ~nd ao 
aptual porteiro deste estabelecimento pelo 
oxorcicio cumulativo dos referidos cargos. 

Projecto n. 2.2, da aamm·a 
E' lido e entra em S.& discnssão~qne é onccr· 

rada som debato, tlcando tambem adiada a 
votação por falta do numero legal, o projo-
cto n. 2!'-, da Camara, auctorizando concos· 
são do licença a diversos sorvontuarios do 
j ustiça. · 
. . Nada mais ba vendo a tratar-se, o sr. Pro· 
Sldonte designa para 12 do corrente a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA. 
P Rll\IEIR A PARTE 

Até uma hora da .tarde: 
Leitura da acta, expediente, aprcsGJ..lmção 

d_e pareceres, projectos, indicações o roque· 
r1mcntos, 

SEGUNDA PAR'l'E 

Ate 4 horas da tardo : 
Vota«;ão, ~m segunda discmsão do proje· 

cto n. 239, ao Senado, auctorizaildo o gover· 

PRESim:NCIA -PO SR. PEDRO Dau.mroND 
(1 ." secretario) 

SUMMARlO :- Acla. - Ordem do dia.-Yo1aç0c 
adJadas.-ú l'dem c.J o dia seguinte 

Ao meio .dia, feita a chamada, acham-se 
nrosontes os srs. P. Drummond, Nunes Coe-
lho, Ferreira Alvos, Nano Mello, Gaspar Lo· 
pcs, Josino do Brito, Antonio Martins, Delfim 
Moreir11, Gomes Lima o Pedro Matta, f~Itando 
com cau~a participada os srs. tionçalvos 
Chaves, Olympio Mouri\o, .J osé GonQalvos o 
Bliptista de Mello e Ecru olla os mais sonho· 
res. 

Abre·se a sessão. 
A convite do sr. Presidente, o sr. Ferreira. 

Alvos ocr.npa a cadeira de 2." secretario. 
Lida a ac'a da sessão antecedente e posta. 

em discussão, é esta encerrada sem debate 
o adiada a votação para quando houver nu-
moro legal. 

Não havendo expediente o nem pareceres, 
projectos, indicações o requerimento~, pas-
sa-se á 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES ADIADAS 

Por falta de numero legal, deixa-se do pro-
ceder il. votação dafl mator·ias cuja~:~ discus-
sões se acham encerradas. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente declara quo a ordem do dia seguinte 
é ,a mesma quo havia sido do~ignada para. 
hojo o levanta-se a sessão. 



• 

37. a SESSAO ORDINARIA, AOS 13 DE AGOSTO 
DE 1008 

PRESIDENCIA i> O SR. P. DRUHMOND 
( f. o secretarto ) 

SU MMARIO :-Acta.-Ordem do dia.- Votações 
adiadas,-Ordem do dia seguinte 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. P. Drummond, Nnnes Coe· 
lho, Ferreira Alves, Oa~par LopoP, Jo~ioo de 
Brito, Nuno Mello, Antonio Martine>, Lovindo 
Lopes, Camillo do Brito e Oomos Lima, tal· · 
tando com causa participada· os srs. Gonçal 
vos Chaves, Olympio Mourão. José Gonçalves 
c Bspsista do Mello o sem clla os mais so· 
DllOrCS, 

Abre se a ses~ão. 
A. convite do sr. Presidente. o sr. Ferreira 

Alves occnpa a cadeira de 2.• secretario. 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, é esta e!lcerrada sem debate 
o adiada a votação para quando houver nu· 
mero legal. 

Não havendo expodi~nte e nem pareceres, 
projoctos, indicações e requerimentos, pas-
sa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 
VOTAÇÕES AUU.D."-S 

Não havendo numero legal, dcixa·so do 
pt•oceder á votacl!o das matcrias cujas dis· 
cussões so acham !'nccrradas. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente decla ra quo a ordem do dia seguinte 
é a mesma quo havia sido designada para 
hoje o 

LG vanta·se a sessiio. 

38.' SESSAO ORD!NARIA AOS 14 DE AGOSTO 
DE 1908 

PRESIDENCIA DO SR. P. DRUMMOND 
(1.0 Secl'etario) 

SUMMARIO:-Acta.- Ordem ,do dia.- Votações 
adiadas.-Ordem do dia 17. 

Ao rpeio dia, feita a chamada,_ acham·se 
pi"esentes os srs. P. Drummond, Nunes Coe · 
lho, Ferreira Alves , Lovind~ Lopes •. Delfim 
Moreira. Nono Mello, Antomo Marttos, Pe-
dro Matta. Jo~ ino de Brito, Gaspar Lopes, 
Gomes Lim<l e Camillo de Brito, faltando com 
causa participada os srs. Gonçalves Cha'Yes, 
Olympio Mourão, Jofé Gonçalves e Baptista 
do Mello o som ella os mais souhoros. 

Abre·sc a sessão. 
A convite do sr. Presldcnto, o sr. For· 

reira A I vos occupa a cadeira do 2.• secreta· 
rio. 

Lida a seta da sessão antecedente c pos· 
ta em discussão, é e~ta encerrada sem deba · 
te e adiada a votação para quando houver 
•umero IFgal. 

Não havendo t'xpediento e nem pareceres, 
projectoe, indicações o requerimentos, pas· 
sa·se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇÕES ADIADAS 

Por falta de numero legal, deixa-se dt! pro· 
ceder a votação das matarias .. cujas dis· 
cussões se acham encerradas. 

Nada mais havendo a tratar se. ·o sr. Pro· 
sidonto declara quo a ordem do dia p!\ra 17 
do corrente é a mesma que ·havia sido dOE· 
ignada para hoje e 

Lovanta·Se a SOESãO. 

39." SESSÃO ORDINARIA, AOS 17 DE AGOSTO 
DE HI08 

l'RESIDENCIA DO SR. GONQALVE9 CHAVES 
SUMMARIO:-Actas.-Communicaç!Lo.- Parecer. 

Votações.-Projectos ns. 239 e 240, do Seoado. 
Orçamento do Estado.-Projectos ns. 24 o 22, 
d<t Camara.-Ordem do dia 18. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Gonçalves Chaves, P. Drum· 
mond, Bias Fort!'i. Antonio Martins, Rocha 
Lagôa, Le'vindo Lr>o• ·~ . Deltlm Moreira, Fer· 
roir·a Alves, CaroiJJ ,, do Brito, Pedro Matta, 
Gomes Limo.. Josin • de Brito, Gaspar Lopes 
o Antonio C~rlos, faltando com causa parti· 
cipada os srs. José Gonçalves, Olympio MoU· 
rão e Baptista de Mello, e som ella os 111ais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 
A convite do sr. Presidente, o sr. Camillo 

do Brito occnpa a cadeira de 2. o Secretario. 
E' lida e approvada a acta da sessão an· 

tccodente. 
Em seguida, Eão auccossivamento submot· 

tidas á. votos c approvadas as actas da 33.• 
ó. 37.' l:lcssões ardinarias, cuja discussão se 
achava. encerrada. 

Sobre a mesa n!o ha expediente. 
. Communàcação 

0 SR. DELJ'lM MOREIRA, obtendo a palavra, 
communica que o sr. secador Nuno Mollo, por 
justo motivo, faltará a algumas sessõos.-0 
Senado fica inteirado. 

Passa se á 
APRESENTAÇÃO DE PARECEaE3, PR(IJECTOS, IN• 

DICAÇÕES E REQUERIMENTOS 
0 SR. CAMILLO DE BRIT,,, peJa CO~IDiSBàO 

do Justiça e Legislação, offerece o vae a 
imprimir-se o seguinte 

Pm·ecer 

A com missiio do Justiça e LP. gislaçii.o a pro · 
senta p:ua 3.• discussiio, redigido do accor-
do com o vencido em 2.• o projocto n. 238 
do Seoado, m tabelecendo regras para os pro· 
cessos de competencia do Tribunal Especial 
de que trata o paragrapbo unico do art. 72 
da Constituição do Estado. 

o Congresso do Estado de Minas Geraea 
decreta: 

Art. 1. • Nos processos da competencia do 
Tribunal Especial Ferão observadas as dia· 
po!!!~õe: gcr:tcs sobre a formaolo da calpa 

" 
'88 --

por crime oommum ou de responsabilidade, 
·relativas ao julgamento desses crimes no 
Tribunal da RelllçAo, com as seguintes mo 
diftcaçõos: 

§ 1.0 Quando a queixa ou denunciar for 
contra desembargador, será ella distribuida 
a senador ou dêputado, que será o relator, 
runccionando como r!lvisores um dcsembar· 
gador, um senador, si o relator for deputa· 
do, e um deputado, si o relator for sona· 
doi'; . 

§ 2. 0 Quando a queiu 011 d&nuncia for 
contra senador ou deputado, aerá ella dis · 
tribuida a desembargador, funccionando como 
revisores um senadar e um deputado; 

§ 3.• No jul~ameoto do recurfo d.e pro· 
nuncia e no definitivo a deci!:'iio será pro· 
ferida, estando presentes, no mioimo, seis 
dos juizes e representad4 cada uma das tres 
corporações que concorrem para a formação 
do Tribunal; , 

§ 4.0 Nos c ~ sos de im podimonto do juiz, o 
presidente da corporação a quo ello perton· 
cor · indicará o supplente quo deva substi· 
tuil·o á vista da communicação official no· 
ticiando o impedimento sobrestado o ando· 
monto do feito até ~ cr preenchida a vaga; 

§ 5." Para o fim da disposição antecodon· 
to as referidas corporações elegerão, cada 
uma, trcs sopplentPS para os membros Effe· 
ctivos rlo Tri bunal, prcvaloaendo, para a pro· 
sidencia dellcs o criterio da odado. 

§ 6.• O governo ro~ulamentará, sendo con· 
venient~ , as disposições acima estabeleci· 
das. 

Art. 2.• Revogam·se as disposi( õ<s om con-
trario. 

S!lla das se~~ões , 17 de agosto do 1908. -
Camillo de Brito.-- Delfim Moreira.- Gomes 
Lima. 

Pasm·sc á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

VOTAÇÕES 
O sR. PRESIDENTE annuncia que se vae pro· 

ceder á votaçiio das ma terias .cujas disoUs· 
sões se ach"m encerradas. 

Projecto n. 239, do Senado 

Procedendo·se á. votação, om escrutínio se · 
. ereto, do art. 1.0 do projccto n. 239, do Se· 
nado, auctorizando o governo a mandar cons· 
truir nesta Capital nma· .casa de re~idencia 
para o dr. Cypriano de Carvalho, silo reco· 
lhidss 14 codulas c é o mesmo rejeitado em 
2.• discussão, por I O votos contra 4, ficando 
prl'jUdicado o llrt. 2.0 e ~eado o projecto rc · 
mettido á Secretaria par a arcbival o. 

Projecto n. 240, elo Senado 

Procederido·Be á. votaoAo, em escrntinio so· 
ereto, no •rt. 1.0 do projecto n. 240. do So· 
nado, auctorizando conceseão de Jicooça ao 
escrivão de orphlos do termo de Piumhy, 
Francisco Alves do Conto, são reoolhilfas 14 
cedulas e é. o mesmo approvado em 2.• dis· 
cassio por 9 votos contra 5. 

Procedondo·se do me~mo .modo á votaçllo 
da emenda oflerecida pela commlssiio de Re· 
querimentos do Partes, ,prorogando por dois 
annos a licen~a concedida ab esc ri viio do 2.0 

oftlcio de Uberaba, Tobias Antonio Rosa, slo 
recolhidas 14 cedulas e é a mesma appro· 
vada por 9 votos contra 5. 

O art. 2. o é tambem approvado. 
Adoptado em 2.• para passar á 3.• discos· 

ell:o. vae o projecto com a emenda approv:ada. 
. á commissãa de Requerimeptos do Partes .. 

01'(amento do .Estado 

Pfoce.dendo se á votação do projocto o. 25-. 
da Calliara, o~çando a receih o tlnodo 11 
dePpeEa d.o Ebtado para o oxorcicia de IQ09. 
é o mesmo approvado em 1.• discussl!:o c 
romettido á commisslo de Fin9nças. 

Cempatcce o sr. Nunes Coelho . 

Projecto n . 24, da Oamara 

Pt•ocedendo·so á vota~ão, em cscratioio s~
creto, do projoct.o n. 24, da Camara, aucto-
riz ~ ndo o pagamento da difl rcnça de ven· 
ci~ontos. entre o.;; carg?s de continuo o por· 
tCJro da lmproosa Olficial ao actual porteiro 
desse estabelecimento, pelo exercício cumu-
lativo dos referidos oar·goe>, ~ão rccolbidaR 
15 cedulas o é o mesmo appruvado om 1.a 
discusFão por 13 votos contra 2 o rcmet\ido 
á. commissiio de Finanças. 

Projecto n. 22, da O amara 

Procodondo -sc á votscão, em escrutínio se· 
cret<', do projecto n. 22, da Camara, aucto-
rizando concessão de liconca a diversos Fer· 
ventuarios do justiça, é o mesmo approvado 
em 3.• discussão por oito votos contra sete 
e remettido á oommissão de Rcdacçiio. 

Nada mais havendo a tratar··sP, o sr. Pro· 
sidente designa para 18 do corrente a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PART ·E 

Até I hora d& tarde :1- L!litura da acta , 
expediente, apresentação de pareceres, pro-
jectos, indi~ações e requerimentos. 

SEGUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde: 

1.• discus~ão do projecto n. 28, da Camara, 
interpretando a lei n. 406, do 1905, na parto 
reftlrente á relevação do pagament'> oonce· 
di da ao inspcctor de Fazenda, Francisco :3oa· 
r os AI vim Machado. 

Cootinuacão da 3.a discu~são do projocto n. 
236, auctoriundo a roorg~ n zação Ja Secrv· 
taria do Senado. 

Levanta se a eeseAn. 



40.a. SESSÃO ORDINARIA, AOS 18 DE AGOSTO 
DE 1908 

PRESIDENOIA DO SR. GON<]ALVES CHAVES 

STJMMARIO :-Acta.-Expcdicntc.- Rcdacção fi-
nal - Ordem do dia . - Projecto n. 26, da Ca-
mara. - Reor<ranização da~Sccrctaria do Senado. 
-Discursos c emendas do sr. Bias Fortes .-Or-
dem do dia l !J . · 

Ao meio dia, feita a chamada, acbam·so 
presentes os srs. Gonçalves Chaves, P. Drum· 
mond, Nunes Coelho, Antonio Martins, Bias 
Forres, Rocha Lagõ a, Ferreira AI vos, Pedro 
Matta, Do!Jim Mot eira, Antonio Carlos, Josino 
de Br·ito, Loviudo Lopes, Gaspar Lopo~, Ca· 
millo de Brito o Gomes Li;na, faltando com 
causa participada os srs. José Gonçalves, 
Olympio Mourão, Baptista do Mello o Nuno 
Mello e sem ella os mais senhores. 

Abre se a sessão, 
E' llda o approvada a acta da sessão ante-

cedente. 
0 SR, }, 0 SECRETARIO dá. conta do seguinte 

EXP~DIEN'l'E 

Um requerimento dos contra mestres das 
oftlclJHIS da Imprensa Official do Estado pe-
dindo a 'decretação do uma lei elevando os 
seus vcncimentos.-A' comrnisõão de Finan· 
•;as. 

Passa·SO á. apresentação de pareceres, pro· 
joctos, indi cações e requerimentos. 

0 SR . LEV INDO LOPES, pela commis lãO de 
Redàcçâ o, v:tforcco a seguinte 

.Redacçlio final 

·:; A commissão do Rcdàcçã.o o!Iercce para a 
d isc uH~ão a scgo inte rcdacção final do pro 
i· cto n. 22, da Camara dos f r~ . Deputados, 
'cte co ncm;são de licença a diversos sorven 
tU li r i oH ó o j us1ica : 

o r-ong r•ef:•n Leg isla tivo do Esta do do Mi-
na ::; Uc r- aes dccrct ... : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au · 
ctoriza1io: 

1 A conceder trcs anno.s do licença, para 
tratamento de saudo, a Josias Baptista Lei· 
to, esc ri vão do judicial o notas, do 1: oftl 
cio, do termo de Estrella do Sul. 

2 A prorogar: a) por um anno a licença 
concedida ao os cri vão do judicial o notas e 
official do registro geral do termo o comar· 
ca de Passos, José Modesto dos Santos Bueno, 
para tratamento do saudo ; b) por dois an· 
nos as licenças concedidas a José Martins 
da Costa Sobrinho o João Luiz Vorsiaoi, es 
cri vão do jnizo de paz dos districto~, aquelll'. 
da cidade de Sabará o este da Villa de S. 
Manoel, para t ratarem de negocias. 

Art . 2.· Revogam so as disposições em 
contrario. 

Sala da. commissõos, 18 de agosto de 1908. 
-Levindo Lopos .-Bias Fortes.- Fcrreii·IJ 
Alves . 

o MESMO sENII OR requer dispensa das fur · 
mali óados regimentacs, a i1 m do que a re· 
daccão que acaba do o fl' ~rccer seja discuti 
da iwmodiatamonte. 

Approvado este requerimento, entra em 
discussão e é approvada sem debate a reto· 
rida redacção final, a qual vae a copiar-ao 
para ser remettida á sancção presidencial. 

Passa·soá 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM "DO DIA 

P1·ojecto n. 2li, da Camara 

E' lido e entra em l: discusRI!.o o projecto 
n. 26, da Camara, interpretando a llli n. 
406 de 1905, na parte reft3 rente á rolcva-
ção' de pagamento concedida ao in ~pcctor da 
Fazenda, Fr~ncisco Soares AI v•m M!!cllado. 

Não havendo quem peça a palavra, en-
cerra-se a discussão. 

Procedendo-se á. votacão, em escrutínio 
~ oureto, são recolhidas 15 codulas, sendo o 
pr jecto approvado por 12 votos contra 3 c 
remettido ás commissões reunidas do Finan· 
çall o de Justiça o Legislação. 

Reo1·ganl~ação ela Secreta1·ia do Senado 

Continúa a 3: discussão do projocto n. 236, 
auctorizando a reorganização da Secretaria 
do Senado. 

o sr. Dias Fortes diz quo, por occa· 
sião do ser submet~ida á 3: disonssão osso 
proj octo, enviou ao mesmo lima e_monda, 
mandando accrescontar, onde convtesse, o 
seguinte : ·- csom augmento rto pcssoab, mas 
quo estando hoje ~onvoncido. rlo q '.l e osso 
aogmont·.• t alvez SOJa ne?es~arw, vem por· 
isso r·equorer ao ar. Prcstdonte que consulte 
a casa si consente na rettrada doH;Ha emon· 
da, protestando apresentar, dt•ntro em pou· 
co uma outra, que lerá oppor tun<1 monte. 

Sn bmottido este requeri monto a votos, é 
approvado, continuando a dismm;ão do pro· 
jacto . 

o !!iiP. Dias Fortes (voltanclo ri tribuna) 
diz quo vem apresentar ao pr·<".·jecto a emen· 
da a que ba pouco se referiu, corwcbida nos 
~ eguintos termos : 

c \.o artigo unico do projecto n. 236, acore· 
scente-se :-com approva.,:ã • rio Senado, do· 
pois do ol!ganizada a& Secretari~ .• 

Diz que o projecto implica nr. ceFRariamon· 
te creação de empregos e, por·tanto, dnto~· 
minaçã•J do vencimentos ; quo essds attn· 
buiÇões pertencem, pelo Rt grmen t~, ao Se· 
nado · que o Senado, contilsndo " ' mto no ar. 
Presidente quanto á. reorgll n t z~çã • bem oricn· 
tada da sdcrotaria, precisa, eutr•)tanto, de 
attonder a essa disposição do lüg imento. 
No~ sas condições, manll a á Musa a sua 

emend11, esperando quo o Sooatlo a a.pprovo 
~ i entender que olla merece a sua approva· 
ção. (Muíto bem !) 

Emenda 

Ao artigo unico do projrr.to n. 236, accre· 
~ cente·tie : .. com a approv111;ãu do S'.•nado do· 
po1R tio organizada a Secretaria: 

Sal;, das sOEsõcs, 18 do agosto de 1908.-Bias 
F,Jrtes. 
A poia~ a o posta coojunctamente em dis • 

cussào, é esta encerrada sem ll.!ais debate. 

Procedendo· se á. vota cão da emenda. é a 
mesma approvada e bem assim o projecto, 
que é remettido á commissão de Redaccão. 

Nada mais havendo a tratar·ae, o sr. Pro· 
sidente designa para 19 do corrente a se-
guinte 

. ORDEM DO DIA 
I ' 

PRIMEI R A PAR'rE 

Até uma hora da tarde : 

7t 

A Camara dos Senadores do Estado de Minas 
Geraos resolve : · 
. Art: 1: A Mesa do_ Senado fica desde já 
actor1zada a reorgamzar a Soe ·etaria do 8e· 
nado e a c':'ear uma bibliotheca para uso ex. 
olusi vo dos membros do Congresso Legisla· 
tivo do Estado, expedindo os necessarios re· 
gulamentos. 

Paragrapho unico. A reorganização será 
submottida á approvação do Senado. 

Art. 2: Revogam·se as disposições oro con-
Leitu•a da acta, expediente, aprosentacl!o - trario. . 

do pareceres, proj ectos, indicaçõBs o roque- . Sala das eommissões, 1!;1 do agosto do 1908. 
rimentos. -Lovindo Lopes. - Ferreira Alves.- Bias 

SEGUNDA P ARTE 

Até 4 horas ~da tarde : 
Terceir11. discussão do ·'projecto n. 238, do 

Senado, ost<J.bolecendo regras para os proces· 
sos da competonoia do Tribunal Especial, 
do qu e trata o paragrapho unico do art. 72 
da Constituição do Estado. 

Levanta se a sessão. 

41." SESSAO ORDINARlA. AOS 19 DE AGOSTO 
DE IDOS 

PRE liDENCIA DO SR . GONÇALVES CHAVES 

!::i UM~IARIO :-Acta .-Conunuuicação .- Redacção 
Hnal.-Ordem do dia . ..,-'l' ribunal Especial.-Dis 
cnssão e emendas do sr. Antonio Carlos.-Obscr-
vaçõc~ do sr. Presidente .-Ordem do dia 20. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Gonçalves Ch aves, P. Drum-
mond, Nunes Coelho, Ferreira Alves, Levindo 
Lopes, Bias ·Fortes, Pedro Matta, Antero Du-
tra, Gaspar Lopes, Gomos Lima, Josino de 
Brito, Rocha Lagoa, Antonio Carlos, Delfim 
Moreira e Camiilo do Brito, ·faltando com 
causa participada os srs. José Gonçalves, 
Olympio Mourão, Nllno Mello o Baptista de 
Mello e sem ella os mais senhores. 

Abre·se a sessão. 
E' lida o approvada a aota da sessão ante· 

cedente. 
Sobre a mesa não ha expediente. 

Communicação 

0 SR. ANTONIO CARLOS, obtendo a palavra, 
communica que o sr. senador Antonio Mar· 
tins, por motivo de força maior, deixa de 
comparecer á sessão do hojo.-0 Senado tlca 
inteirado. 

Passa·seã 

A PitRSENTAOÃO DE PRRECERES, P I~.O . IEC1' D S1 IN· 
DICAÇÕES E RKQUBRIII'IE~TOS 

0 SR. LEVINDO LOPES, pela commissão dO 
Rodacção, offerece a seguinte 

Re!lacção final 

A commissão de Redacção o:trorecc para a 
discussão a seguinte rodacção Hnal da& reso-
lução do Senado, om qUl' é auctorizada a 
Mesa a reorganizar a Secretaria, crear uma 
bibliotheca e expedir os necessarios regu · 
lamentos: 

Fortes. 
Õ MES~u SENKO R requer dispensa das for-

malidades regimontaes, afim de quo a roda · 
cção, que acaba de offorecer, soja discutida 
c votada immodiatamonto. 

Approvado este requerimento, entra em 
discussão o é approvado som debate a refe. 
rida red11.cção final, a qual vae ser publi-
cada. 

Passa-se ó. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

'l'LUD UNAL ES PEOIAL 

E' lido e ontra em 3.a discussão o p roio· 
cto n. 238, do Scn~tdo, estabelecendo re~ras 
para os processos da competencia do Tribu . 
nal Especial, de quo trata o paragrapho uni -
co do art. 72, da Constituição do Estado. 

O sr. Antonio Cu.rlos:- Sr. Presi-
dente, venho trazer ao projccto, c llja dis-
cussã() v. ex c. acaba de annunciar, novas 
emendas. 

Essas emendas ou as devo ás luzes do no3· 
so eminente collega, cujo nome poço licen· 
ça para declarar, o sr. senador Levindo Lo-
pes, cuja compotoncia em assumptos dessa. 
natureza, é como sabemos, ine:x:codivol (Apoia· 
dos), 

As emendas, sr. Presidente, visam esclare-
cer melhor, não o meu pensamento, mas o 
pensamento do Senado, quo por votos bem 
significativos accoitou esse projoc'lio nas dis· 
cussões anteriores, e visam, ao mesmo tem· 
po, esclarecer a primeira rodacção com ~uo 
cllo foi aqui apresentado. ' 

São as seguintes: (lê) 
Como verão todos quantos acompanharam a 

marcha do projocto no Senado, essas medidas 
já foram approvadas om segunda discu~s!io; 
c.:1 trato apenas, apresentando essas emendas, 
do imprimir ao nosso pensamento uma re· 
daccão mais por foi ta. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem ; mui-
to bem!) 

Emendas ao p1·ojecto n . 238 

Aos§§ 4: o 5: 
§ 4: Nos casos de suspeição ou de outro 

impedimento legal de algum dos juizo!!, o pro · 
sidente do Tribunal convocará o substituto 
a quem competir, ficand() o feito suspenso 
até o seu compa recimento. 

§ 5: Para o fim do di~posto no paragr a.' 
pho antecedente serão eleitos tres supplen· 
tos em cada uma das corporações meneio-



nadas no art. 72, paragrapho unico, da Con· 
stituiÇão do Estado, na mesma occasião da 
eleição dos .membros effectivos do Tribpnal. 
P~ra, grapho. A precendoncia cn.tre os sup- · 

plantes será regulada pela odado ; o presi· 
dente de cada uma d,as corporações, a que 
pertencerem, organizará a respectiva lista, 
observando-se na convocação(§ 4:) a ordem 
em quo E OU~ nomes estiveram collocados. 

Slla das sessões,, 19 de agosto do 1908.- .; . 
Carlo3. 

Apoiadas o postas conjunctamonte em .dis· 
cu~são, é r sta encerrada som mais debato .. 

Procedendo se á votação das· emendas, são 
t~da·s approvadas e b ~m assim o projcc'to que 
é reme.ttido á commissão do Redacção. 

o sn. PRESIDENTE observa ás commissões 
qoo sobro a mesa não ha trabalho algum 
pendente da andamento. 

Nada mais havendo a tratar -se, o mesmo 
senhor dedgna para 20 do corrente a se · 
cuia to 

ORDEM DO DIA 
Até 4 horas da tar<ll:l:- Leitura da acta, 

cxpedientr , apresentação de pareceres, pro· 
jcctm, inclicaçõos o requerimentos. 

Levanta·so a sessão. 

42.'· ~ESS \.0 ORDlN .\RIA. AOS 20 DE AGOS · 
TO DE 1908 

PRESIDENCIA DO SR. P. DRUMM OND 
1: Sect'eta1·io 

. li ~l.!IIA l{.[O : Acta. -Red:~.cção finaJ. - ü rtlem do 
dia 21 

Ao meio dia, feita a ~ chamada, acham·so 
pr esen tes s SJ G. P. Drummond, Gomes Frei· 
ro, Nunes Coelho, Camillo do Brito, Pedro 
Matta, Antero Dutra, Ribeiro da Oliveira, An· 
tonio Martins, Ferreira Alvoe, Lovindo Lo· 
pes, Josiuo do Britto., Gomos Lima, Gaspar 
Lopc~, Delfim Moreira, e Antonio Carlos, fal 
tando com ca usa participada os srs. Gon· 
calvos Chaves, JoEé Gonçalves, Olympio 
Mourão, Baptista do Mello "o Nuoo Mello, o 
sem c lia os mais senhores. 

Abro se a sessão. 
E' lida o approvada a acta da sessão an· 

t e cede nto. 
Sobre a mesa não h a f xpediontc. 
Passa·so á 

APR ESENTAÇÃO DE PERECERES, I·'ROJECl'OS 1 lN · 
D!CAÇÕ ES E REQUERIM ENTOS. 

0 ~H. LE ll"DO LOPES, peJa commi~siio do 
Red [\ C<;ão, offer·eco a seguinte 

Redacção firw l 

A commi <~ ão de Redacção o1Jeroce para a 
diEcusEão a segu\nto redacção final dn pro· 
jacto n. 238. do Senado, em quo se dispõe 
sobre a ordom do processo tio julgamento 
dos cri~ c > da eompctencia do Tribunal Es· 
peci li . 

O CongreFso Legislativo do Estado de Mi· 
nas Goraes decreta : 

Art. 1: Nos processos da competencia ~o 
Tribunal Especial serão observadas as dlB· 
posições geraes ·sobre formação da culpa 
por crime commom ou de responsabilidade, 
relativas ao julgamento desses crimes no 
Tdbonal da Relação, com as seguintes mo· 
dificaçõe s : 

§ 1: Quando a queixa ou denuncia for con· 
tra des embargador, será. ella distribuída a 
senador ou deputado, que será o rol •tor, 
func cionando como re viwres um desembar· 
gado r, um senador·, si o relator for deputado 
c um deputado, si o relator for sena·dor; 

!l 2.· Quando a queixa ou denuncia for 
contra senador ou deputado, será ella distri· 
buida a d(1sem barga lf.or, funcc'ionando como 
revisores um Eenador e um deputado; 

§ 3. · No j nlgamonto do recurso do pran_un· 
cia e no definitivo a decisão ·soró. proferlda, 
estando presentes, no mínimo, ~ eis dos jui· 
ze ~>, e r ?prcsentada cada uma.das trcs corpo· 
raçccs quo concorrem para a formação do 
Trib1,1nat ; · 

§ 4: Nos casos do suspeição ou do outro 
impedimento legal do algum dos juizos, o 
presi ttente do Tcibuoal convocarão supplen· 
to a quem competir a substituição, ficando 
o feito suspenso até o sou comparecimento. 

§ 5: Para o fim do disposto no paragrapho 
antecedente serão eleitos tros supplontes em 
cada uma das cor:,Joraçõos monccionadas no 
art. 72, paragrapho unico, da Cons tituiÇão 
do Estado, na mesma occasião da eleição 
dos membros etroctivos do 'l:ribunal ; 

§ 6 . · A preccdencia entre os supplontes 
será regulada pela odadc; o presidente do 
cada uma das corporaçõ ss, a que pe r-tence· 
rem, organizará a respectiva lista; obser· 
vando se na convocação a ordem em que 
seus nomes estiverem collocados ; 

§ 7.· O govor.no regulamentará, sondo con· 
veniente, as disposições do~ta lei. 

Art. 2: Rovogam·se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissõcs, 20 do ago ato de 1908. 
-Lavindo Lopo~.-Ferreira. Alvos. 

O MEs~ro sENitoR requer dispensa das for· ' 
malidadcs regimentaes afim do que a roda· 
cção que acaba de apresentar soja disóutida 
o votada immcdiatamente. 

Approvado este requerimento, entra em 
discussão o é approvada sem debato a refe· 
r ida r edacção final, a qual vao a copiar· se 
para ser remettida á Camava dos srs. De· 
putado~. 

N11 da mais havendo a tt·atar se o s~. Pre · 
side utc dc::;igna parll. 21 do co, t·Joto a se· 
gnio te. 

ORDI~M DO DI:\. 

Até 4 horas d.a tardo : - Leitura da acta, 
expediente, apresentação de pa.r•oJeros, pro · 
ject o~:~ , indica~õ as c requeri menta s. 

Levanta·so a sessão. 

4i& .SI.l.:SSÃO O~DINARÍA, A03 21 D~ AGOSTO 
DE 1908 

PRESIDENCIA DO SR. P. DRUMMOND 
(t,o Secretat•io) 

SUMMAR!O :-Acta.- Expediente . ...:.. Commissão 
de Agricultura -Discurso do sr, Pedro Matta. 
-Parecer.-Ordem do dia 22, 

Ao meia dia, feita a chamada, acharn·so 
prese.nto.s os srs .. P. prummond, Gomes Frei· 
re, Rtbmro do Ohvmra, Ferreira Alves Po· 
dro Matta, Antonio Martim, Gaspar L~pe~ 
Josino. de Brito, Rocha Lagôa, Antero Duka: 
Antomo Carlos, Delfim Moreira Lovindo Lo· 
p~s e Gomes Lima, faltando cor~ c a usa parti· 
ctpada os srs. Gonçalves Chaves José Gon· 
ç_alves, Nuno Mello, Olympio Mourão Q Bap· 
~1sta de Mello o sem e lia os mais ~onhores. 

Abre·se a sessão. 
A convite do sr. Presid .: 11 Lc, o sr. Ferreira 

Alves occupa a cadeira <ic 2: Socrota!'Ío. 
E' lida c approvada a octa rl:i sessão ao 

tocodonto. 
O t:.R. 1. 0 SECRETARio éá coota do soguiuto 

BXPE DlEN 'J'E 
Um offlcio do sr . senado r José Gonçal ves 

co~municando qno, por motivo de grave mo: 
Iest1a em pessoa do sua família, não te m po· 
dido comparecer ás sessões. como ora sou 
~esojo, o que fará lo~o que lhe soja permit· 
ttdo.-0 Senado fica mteirado. 

outro do sr. I.· Secretario da Camara en· 
viando o seguinte ' 

Projecto n. 27 

O Congresso Legislativo do Estado do Mi· 
nas Geraes decre'a: 

Art. l. · Para os effeiks do antiguidade 
de posto, fi ca contado ao capitão ·cirurgião do 
1. · batalbãt', dr. Benjamin Targiny Moss o 
periodo do tempo decorrido desde 25 de ju~ho 
dp· 1895 a 2 de janeiro de 1897, em que inte· 
rmamentc exerceo aqnellas funcções. 
A~t. 2. • Rovogam·se as disposições em con · 

trarto. 
Bell~ Hor·izonte, 20 do ·agosto de 1908.-

Antomo do Prado Lopes Pereira, presidente 
-Zoroastro Rodrigues do Alvarenga 1. • se: 
cretario.-Americo Ferreira Lopes 2. '. secre. 
tarlo.-Vae a imprimir·se para a 'ordem dos 
trabalhos. 

. Commi&são de .!!gricultura 

A requerimentQ do sr. Pedro Matta, o sr 
Presidente nomeia interinau:ento os ~>ril . An: 
tero Dutra e Ribeiro de Oliveira para faze 
da co.m~iFslo de_rem parte egricoltura em 
aubshtu1ção a do1s de seus membr·os que se 
acham ausentes. 

Passa·se á 

APR~BNTÀÇÃ~ DB PARBCBRBS, PROJKCTOS, INDI• 
CAÇOEi B RBQUBRIMENTOS 

O sr. Pe•l•o Matta: -Sr. Pt esidente 
o Mina. Geraes publicou ba ~:ouoo um des~ 
808 artigos que costuma estampar na sua pri· 

A, s.-Io 

QlOira columna e que são do molde a levan· 
tar o e·splrito dos que esperam melhores dias 

. para a torra mineira. 
O patriotico governo do Estado, cujas ai· 

tas cogitações convergem todas para a solu· 
~ão dos grayos problemas economicos, alli 
nos annuoCiava, com mostras de fundada 
alegria, que as: encommendas de reproducto· 
ros _de raçg, fe1tas pelos creadoros mineiros, 
havtam excod1do á expectativa. · 
. Bom lt>.gi_tima ~ satiof'~ cão expressada pela 
alta: admmtstraça0, por que o incremento da 
agi'lcultura e da industria p ()cuaria é ele· 
monto o~sencial. á vida do Estado nas suas 
complexas e var1adas manifestações. 

De facto; sr. Prt·sidento, não ha cultura 
moral o. i~t~lle~tual, não ha progresso, or· 
rl om o ct vtlJzaçao quo possam su b3istir Foro 
urna forlo organ·.zqção cconomica. (Muito 
bem!) 

. A hi?toria não aponta a cxistencia do uma 
so sociedade hum ana on :~ as sei n cia~. as 
lettl'as o ar~o~ tenh ~ m na~c1d o e prospo ; ado 
sr·m a c ~nd1çao ba sJCa, prunordial, de achar · 
se prevtameate assegurada ao povo - ali· 
menteção abundante, sadia e barata . 

Esta verdade comesinha a nossa patria a 
d~sconheca, porqur, desgraçadamente pua 
~o~. duran te soculol', o miset:o escravo par· 
~la, aos primeit'03 :liberes da aurora, para os 
r ude~ tr·abalbo~ qtw no; garantiam a subsis· 
toncta à nos ~olx!lva.m, a nós livros, & missão 
do nos exorcttarmos uas artes bom falan· 
tos, g_uo ~té hoje consideramos a unica 
funcçao dt~na do homem civilisE,do. 

Os QUO vtve.m no mundo da theoria, os 
que P.ens~m quo as so ciedades humanas nas· 
cem. a let do acaso o podem se manter por 
um JOgo do bellas palavras, julgam assum· 
ptos do pequena importancü1 os que S'O rofe· 
rem aos trabalhos .materiaes. · 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - Não apoiado· as 
classes lettradas do paiz sempre ti v eram' na 
mais alta considet•ação tudo quanto se refere 
ao trabalho material. 

9 SR. PEDRO MATTA: - Entretanto, SÓ no 
se1o do povo, onde o trabalbo·é productivo o 
remunerador, a civilisação desabrocha em 
flores e truotos. 

Querer manter elevada cultura no meio 
de u~ povo, qu~ lucta desesperadamente 
pela :v1da, quo nao consegue economisar 
que í'xerce SU!!- actividade por meios rui! 
nosos e exhausttvos, que tem as fontes do 
trabalho profundamente anarohisadas e em 
equilibrio fnstavel os fructos delle, é, sr. Pre· 
si~en~e, querer le.vantar sobre o ar um bello 
.ed1tl.c~o, .é coGstrmr nas nuvens sumptuoso 
palacto, como nos contos do . fadas, 

Por isso, conforta o animo a certeza de que 
o _governo do Rstado cuidll em garantir os 
ahcerces da nossa civilisação, quando se pre· 
occupa com. o modo por que se opera o· tra· 
balho entre nós, quando procura ·chamar a 
la ':oura ao terreno da razio, para dahi pau· 
latmamente prosperar, quando procura me· 
lhorar e . desenvolver a- indnatria pastoril. 

Na a~ricultura ·será maia difficil a obra 
e~cetada, porq~e o exito êlepende de conhe· 
ctmentos tbeor1coe e praticas que a treraçlo 
actual está longe do possuir. ' · 



u.• SESSAO OltDIN A. RIA, AOS 22 DE AGOSTO. 
DE 1908 

QilantJ á indilstria pecuaria, sons resul · 
tados serão mais prol!lptos, por Eer ella im· 
mansamente mais tacd. PRE~IDE!!fCIA. Dl sa. EIA.B FoRTBs Não se illudam, porém, os cria~~res mi· 
nei os; sem as bo :t s pas tagens cuidadosa· (Vice·Presidente) 
mente c lttvadas, sem fornecer ao gado d d' "4 
boa forragem, bom ar o boa agoa, ~a for· smniARIO: Acta.-Parecer.-Ordem - O a :. • 
mula oxacta d.> eminente sr. dr. ArsJs Bra· Ao meio dia feih a chamada, acham so 
sil a industria pastonl não ·prosperará. e os presentes os sr~. Bias P'orteP, P: Drumm~nd, 
reproductores de ftD;as raças Importados, Gomes Freire, Ribeiro de Olivetra, LeVIndo 
não resistirão ao meto ou em b~eve se tor· Lopes, Nunes Coelho, Ferreira AlveP, Josino 
narão degenerados. de Brito Antero Dlltra, Pedro Matta, Gaspar 

Bem pouco trabalho ev.tará ~a~anho dos . L1pes, A'ntonio Martins, Rocha Lagôa, A!lto· 
astro, porque os r rladores n:.mctros têm á nio Carlos Delfim Moreira o Gomos LJma, 
tua disposição a melhor: f?rragem que ~ Cnltando c~m causa participada os srs. Gon· 
possível desejar-se no captm J.ara~uá, (~poia çalves Chaves, Olympio Mourll.o, Baptista de 
dos ) de fa.cil cultivo o fa.cil dtssemtnaQII.o Mello Jose Gonçalves e Nuno Mello e sem 
pelll s ;a precocidadt~, rustiCidade e extra· oll!l ~B mais senhores. . 
ma vitalidade. · i 

Eu creio bom que, espalhado pelo te~rt· Abre·se a sess o. 
torio do Estado 0 cultivo des_sa orplondtda E' lida e appNvada a acta da sessil.o an· 
forragem a industria pastoril. se tlrmará. tecedente. . 
em bases' solidas. E Dot.s permttta que as · Sobre a mesa nio ha expedtente. 
sim srj !l, para quo os nossos campos, ora Passa se á 
desillados o tristes, se povoem das be)las 
manadaS qUO hão do aleg rar a.s rUBttcas A.PRE 'ENTAÇÃO DE P.AILECERES, PROJECTOS, IX• 
paysagens 0 proclamar a auper1oridade da DICAçõE~ E RKQUERIMENT, s 
industria pastoril na torra amada do Minas. O m. AN1'0NIO CARL'Js, pela commiss!to de 

Sr. Presidente, o projecto · qilo a co~m!s· Finanças, offori!CO o seguinte são do AgricultUl•a submette ~ apre~Iaçao 
do Sonado, visa incrementar a ndustria po · Parecer 
cuaria entre nós, porque estabelece ~m sys· 
toma do marcas a fogo com o t\111 do dllr A commiseão do Finanças, havendo oxami· 
maior garantia iJ. propriedade semovente. nado devidamente o projecto ~e orçamento, 

Tenho a honra do passar ás r:: ãos do v • é de parecer soja elle submettido á segunda 
ex c. 0 pro i e ~ to quE', vindo da outra Casa di cussã ~>, durante a qu~l apresentar& emen· 
do congresso, já mereceu do Senado appro· das. 
vaçll.o em I; discussão, c é aco~panhado do Sala das sessões, 22 de agosto de 1908.-
parecer da commis>ão de Agricultura n~s Antonio Carlos. - L9vindo Lopes.- Pedro 
seguintes termos : (/é,'. ( lrluito bem ! muzto M tt 
bem !) ~~~~;Mo SENHOR requer dispensa de impres· 

Parece1· são do parecer quo acaba de apresentar, afim 
do que o projecto soja dado para a ordem A commissão do Agricultura, a que foi pre· dos trabalhos da scEsil.o seguinte. 

sente o projecto n . 14, da Camara, ostabe· Approvado este requerimento, fica ~ pro· 
lecando no territorio do Eslado, um systema jacto sobre a meaa para o fim requerido. 
do mar~as da fogo para o gado vaccum, ca· Nada mais havendo a tratar·se, o sr. Pro· 
vallar o muar: . . sidonto designa para 24 do corrente a so· Considerando que .a insJttutção da mar.ca guinte 
legal reveste de mator ~~rantta a proprio· 
dado pocuaria, pela tac1hdade da prova e 
certeza na identificaçliG; 

Considerando que será de grande vantagcf!l 
facilitar á industria pastoril a defeea da let; 

Considerando quo nenhum vexamo trarll. 
para os criadores a adopçll.o da marca Iegbl, 

or ser ella f11cultativa; é de parecer 9uc o 
~rojecto seja submettido á segunda dtscus · 
Eão e approvado . 

Sala das sosEõ JP, 21 do agoEto d~ l ~08. -
Pedro Matta. - Antero Dutra. - RtbOtro de 
Oliveira.-Vso a imprimir-se para a ordem 
dlS trabalhos. 

comparace o sr. Nunes Coelho. . 
Nada mais h a vendo a tra t:lr so, o sr. Pr.csi· 

dente designa para 22 do corrente a segumte 
ORDBM DO DIA 

Até 4 horas da tarde:- Leitura da· acta, ~X· 
pedientr, apresentação d~ parocore&, proJO· 
ctos, indicaç i'i cs o requerimentos. 

Levanta se a ses~ão. 

ORDEM DO 01.1 

PRIMEIRA PARTE 
Até 1 hora da tardo:- Leitura da a c ta, ~x· 

P"diunt~, aprosontaçll.o d~ pareceres, prOJO· 
ctos, indicações o requerimento!. 

SEGUNDA. PA.RTF 
Até 4 horas da tlrde : 

, • discussão do pro.tccto n. 25, da Camare, 
o r;·~ ndo a receita o fixando a despesa do E i · 
tudo para o t'Xercicio do 1909. 

" • diSCU· Fã O do projecto n, 14, da CatQara, 
es~~bolecendo um systoma do marcas a fo6o 
para o gado vaccum, cavallar o muar. 

1.• discussilo do projecto n. 27, da Ca~ ara_. 
sobro contagem de tempo_ ao capitll..o ctrur· 
!lião do 1: batalhão da Brigada Pohclal, dr. 
Benjamin Targiny Mol s. 

Levanta-se a sessão. 

.. .. · 

• 

45.• SE5SÃO ORDINARIA, AOS 26 DE AGOS· 
TO DE 1908 

PRESIDENCIA. DO SR. GONQA.LVBS Cl!A. VES 

SUMl\IARIO :-Actas.-Expediente.- Reorganiza. 
çllo da Secretaria do Senado.·-Proposta de no-
meação.-Pareceres.-Ordem do dia.-Orçamen-
to do J<:;stado.-Discurso do sr. Antonio Carlos. 
-Discurso e emendas do sr. Gomes Freire.-

. Emendas do sr. Rocha Lagoa.- Discurso e emen-
das do sr. Delfim Moreira.-Discurso e emendas 
do sr. Camillo de Brito.-Discurso e emenda 
do sr. Gomes Linm. -Discursos e emenda do sr . 
Antonio Carlos.-Dilctirso e emendas do sr. Pe-
dro Matta.-Discurso e emenda do sr. Antonio 
Carlos.-Discursd e emenda do sr. Gomes Frei-
re .-Projectos ns, 14 e 27, da Camara.-Urgen-
cia.-Ordem do dia 27. 
Ao meio dia, feita a chamada, a.cham se 

presentes os srs. Gonçalves Chave~, Gomes 
Freire, Nunes Coelbo, Ferreira Alves, Levin· 
do Lopes, Ribeiro de Ohvoira, Bias Fortes, 
Pedro Matta, Antero Dutra, N uno Mello, Gas · 
par Lopes, Gomes Lima, Josino de Brito, Ro· 
cha LsgôJ, Antonio Martins, Antonio Carl01l, 
Delfim Moreira o Camillo de fl ito, faltando 
com causa participada os srs. P. D:ummond, 
Olympío Mourão, José Gonçalres e Baptista 
de Mello e sem ella os mais senhores. 

Abro-se a sessll.o. 
São lidas o approvadas, sem debate, a acta 

da 44.• sessão ordinaria e as das reuniôas 
dos dias 24 o 25 do corrente. 

0 SR. 1.0 SIWRETARIO dá conta do Se• 
gnlnte 

EXPEDIENTE 
O/fi cios 

Um do sr. 1,0 secretario do cCiub Floriano 
Peixoto,, commonicando a eleição da respe-
ctiva dir.?ctoria.-0 Senado fica inteirado. 

Outro do sr. 1.0 Secretario da Camara, en· 
viando o seguinte · 

Projecto n. 28 
o Congresso Legislativo de Minas Goraes 

decreta: 

-· çamento e constantoá do referido balanço o 
hbellas. 

Art. 5.° Ficam approvados os creditos 
supp1ementaros a que se ror"rem os decs. ns. 
1.878, de 21 de fllvereiro o 1 890, de 28 do 
março do 1906, na importancia de 51:858$865, 
abertos para supprir á defdcioncia dos cre· 
ditos oroamcntarios e os creditas ospeciaes 
constantes dos decs. ns. 1.837, do 22 de julho 
.de 1905 o 1.857, de 10 de novembro do mes· 
mo anno, na importancia de 42:100$000 para 
desposas auctorizadas em lei. 

Art. 6.0 Os serviços não pagos no exerci· 
cio :constituirão divida passiva e a desposa 
será oscripturada no c:rerc 'cio em que se 
c íloctuaro :pagamento, pela verba ( xercicio·. 
findo, salvo a que incidir om prescrip·oll.o. 

Art. 7.0 Revogam -se as disposicõos em 
contrario. 

Bello Horizonte, 25 do agosto de 1908.-
Ailtonio do Pt•ado Lopes Pereira, pro~idente. 
-7.oroastro Rodrigues Alvarenga, 1. 0 secro· 
tario.-Arr.erico Ferreira Lopes, 2.0 secre· 
ta rio. 

Estando imprcs1o e distribuido, fica sobra 
a mesa para a or.fem dos trabr.lh os. 

Rem·gani::ação da Secretaria do 'Senado 
O m. 2.0 SECRETARio proc .do á leitura da 

seguinte 
Resolução n 13 

A Mesa do Senado, em virtude da ancto· 
rizaçilo que lho foi conferida pela resolução 
n. 12, de 19 do agosto de HI08 e rlo conformi· 
dado com o art. 14 da Constitu!(ão do E;ta· 
do, resolve organizar a Secretaria do soguin· 
te II!o~o : 

CAPITULO I 

Art. l.° Compor·so á o pesso11l da Secreta· 
ria de um director, do um vico·diroctor, do 
um ofdcial da contabilidade, de um official 
bibliothecario-archivista, do dois officiaea, de 
um amanuense, de um porteiro, de um con· 
t;nuo e de u n correio·sorvento. 

CAPITULO li 
SECÇÃO I 

Art.. 1.0 A rcaeita c recnrsos do exercicio 
do 1905, sil.o fixados definitivamente em ..... 
22.661:352$062, inclusivé a quantia que osso 
Olercicio recebeu do de 1906 do supprimon· Art. 2.0 O dircctor terá co rno subordina-
tos e o saldo que passou do exercício de 1904, I dos todos os emprogadoE>, fiscalizando· os no 
na fórma do respectivo balanço. oxercicio das respectivas attribnicões, o por 

Paragrapho untco. Fica transportado para · sua vez sorit subordinado ao 1 o Secretario. 
o cxercicio de 1908. em cuja cscripta f.Orá Compoto·lhe pnticularmonto : 
Iançado; o saldo de 759:588$811. I. Manter a ordem o ragularidado do ser· 

Art. 2.0 A receita do mesmo oxcrcicio do viço, fiscalizando, advertmdo, reprehendcndo 
1905, quo nll.o tenha sido arrecadada, fará o suspendendo os empregados na tórma do 
parto da di vida activa do E-ltado, e será es · art. 26. . 
cripturada no exorcicio em quo for realizada li. Corresponder· se com t Gd·as as reparti· 
a .cobrança. çõcs e auctoridadcs quando f() r a bem do ser· 

Art. 3.0 As despcaas do exorcicio de 1905, vi;o e a corrospondencia não de va ser ae si· 
constantes das contas verificadas na Secreta· gnada pelo 1.0 Secretario. 
ria ·das Finanças, conforme o relato rio o ta. III. Mandar organizar o apresentar á Me~a, 
bcllas apresentados ao Congresso, são tlxa· antes da abertura do CJilgre~so .Estadoal, o 
das em 21.901:763$251, inclusivé o supprimon· orçamento das despesas ordmar1a~ .c ovcn· 
to quo este exercício fez ao do 1904. tuaos da Casa para o futuro exerclcio. 

Art. 4.ó Os croditoa do mesmo e:rercic'o IV. Exeeutar os trabalhos que lho f .rcm 
sio definitivamente fixados em 21.901:763$251, ordenados pelo presidente o I.· secr:otario, 
ognaes aos pagamon'tos realizados J)elas di· mioii,trando lhes a3 inrorms·çõ~s qao cx 'gi · 
versaF rubricas e títulos do desposas do or· rem. 



v Mandar fazer a correspondencis oftl 
cial' do Senado, segando as instrucçõos que 
roce bcr do 1. • secretario. 

VI Croar o rubricar os livros quo forem 
indi~pen saveis para o !!xpediente o bom an-
damento do Eorviço. . . . 

VIl. Mandar organizar, no pt·tmetro . trt· 
most ·o do cada anno, a conta do que. t1 ver 
recebido e d ~ spondido o do .Faldo ox1stonto 
em caixa, afim do Eer examtuada o app rov11. · 
da em conrerencia da Mesa. 

VIII Receber do thesou ro do Estado, men· 
sal ou· trimestralmente, &s quantia s votadas 
para as de~p c sa~ ordinarias o éventuaes da 
essa, do co[l formidado com as or don s da 
Mesa . 

IX . Ordem r f ~ ce>pfsas qoe f o tornarem 
neccs:ar ias ou qno a Mesa resolver que .s.e 
façam. enr arregando o oftl cia l da co nt~ bl h · 
dado do cscriptura l·as o ter em con vrmonto 
ordem os d;iC Umentos a quo EO referirem. 

X . Concrdor licença ars empregados, po1· 
motivo justo, até 15 diel' . 

XI E·_ cerrar o ponto dos em prcgado1:1, 
pondo· lho as compotent( s notas. 

XII Ju lg;; r ou nã!:l justitlcadas as faltas 
dos em per gados. 

Xlll. Au thenticar os papeh e ~ ocumeo.to.s 
qoo so expedi rem nela Sr?cr (: t an a e !' Xlg l 
rem esta form2lidade . 

XIV. Toma!' dc·s ctl' preg ados, r: o a c to drt 
posfo, o fo rffial compromisso do bem ccs 
ompenhHrem seus d o v~ r~s . . 

XV. A~si g na r as cert1 ~oe s que forem p e~ I
da s c rn f nd adas paEsar pelo 1. • secret~rto , 
do document: s f xi stontcs na s ·crotar la, a 
qual se r egulará, qusnto ar s emo lumentos, 
pelo que a este re-speit o so ach a este bole· 
cido om lei . 

X VI. Propor· ó..Mcsa q ~!'lr Hf ~Hl!' mod.i. ·~ s q_uo 
ll! o J;arecor crn necr ss~ r l a H a. b c· ~ direcçllo, 
dl&tribuição o l conon. Hl dos Ee r ~ I ç os qoo lh o 
cumpro i eguL.1 :, pro c r e I ~: .E p cc~ i onat· . 

X VIl . Fiscallzar o cumpnmcnto dos con· 
tractos feitos pela Mo 3a ; cba.mar e dcspo· 
dir, quando entender conv.omon.te. as pes· 
~.>o as oncarrcg.; das do :. ssoJ.rl o limpeza do 
edi ftcio, cujo numero sorá fixa do pelo 1. · 
se crotario . 

SECÇÃO I! 

A ~ t. 3. o Ao vice·director compete especial· 
mente: 

I. substitnir o din ct{l r ms suas faltas o 
impcdimr ntos. _ . 

11 Ass i ~;tir a todas ss scssoos publicas c 
redigir as f c tas de ac0ordo com as notas 
que reaebe r do 2. · ~oc r etario. 

IU. Ter a wu cargo c sob FUa gnarda r s 
autogra phos de tod as as prrposiçõos quo es-
t lverrm na ordem do dia, com os rio c um o~ · 
tos que Ines forem rt-l ativoP, do>Cndo on· 
tre<>al ·os f O p·esid ente nos dias r m quo fO 
nis~Utit• a ID il tí'ria, para estarem l obre a 
Mesa o rcst tuil·os á Secretaria afim do se· 
rem J'<,colbido3 ao archivll logo quo li verem 
uma solu~ão quo cs retiro da or .1êm do dia. 

1V Organizar o serviço das ad;, s o distri · 
'buir no comrco do cada scHão a ~ ynopse de 
to.d: s os afsumptos p~ndentes do delibera 
çà·o do Sonad<', quo e~tive rem no~ te rm·:s 

de entraram na ordem dos trabalhos com dé1_ 
claracão do estado em que ,Ee acham. 

v. organizar quadros de todos ~s ase~m· 
ptos que forem lidos e discutidos na ulttma 
sessão, deelarando·se <'gualmente o. estado 
em que ficaram. 

VI . Ter sempre presen.te_ um impN~so o~ 
copia do todas as propostçoes quo se dtscutt· 
rem, apontando as datas das iliscusEõe~ •. as 
alterações que se fizerem e a solução q}le 
houver, conser·vando os impressos .ou cop1as 

.em boa ordem o com methodo, até .serem 
recolhides ao archi v o. 

V li. Apresentar ao director, no fim da sos· 
sil o ordinaria, oa apontamentos da acta, para, 
á vh ta dolles, fazer se o expediente, o en· 
t !ogar·lhe a acta depois de approvada para 
ser archi v a da. 

VI!I . Verificar si a acta e o oxtracto da ses· 
são fão publica dos exactamento t:o j ;rnal di 
Casa ou si contem algum erro, mcorrecçã? , 
ou r~lta , o no segundo caso informar ao dt· 
rector p:ua prolidonciar. 

SI!CÇÃO III 
Dos of f.,cwes e amanuenses 

Art . 4. • Aos ' frtcis os incumbem executar 
os t rabalbos quo lhes f,Jrem distribuidos pelo 
diJ'ê ctor, coadjuva rem se, prestarem uns aos 
ontros inFo rm :,: ções attinontes á boa ordem 
c oxocuç!lo do serviço. 

Art. 5. o Corr.. pote especialmente ao official 
encar regado d:..1 bibliotheca e arcbi vo : 

I. Mante r na melhor ordem o asseio o ar· 
chivo o a bibliotheca, classificando o guar· 
dando os autographo&, papeis findo~, livros, 
folhoto 11, impro!sos e ro anuscriptos que per· 
toncorem ao Senado. 

li. Tllr c&talogos completos de tudo quanto 
estiver debaixo de sua guarda. 

111 . Ministrar• os doeumentos que forem 
exigidos pelos senadores c directo~, quo pas· 
sa rão re cibo em nm protocollo, SI os leva· 
rem pa ra fóra do aNbivo. · 

IV. Procurar enriquecer a Bibliotheca com 
as c bras que se publicarem o cuja .acquisi· 
ção convenha, representando ao dircctor para 
providenciar a respeito. v. Ter aberta a sala da Bibliotheca e do 
Archivo durante os mezes em que fanccio· 
nar o Senado, nos dias utcis das 10 horas 
da manhã até ás 3 da tard<', ainda que n!o 
ba.ja scsEão; e quando houver, por todo tem· 
po em quo ella durar. E conservar ogual· 
mente aber tas as referidas salas nos domin · 
gos o dias do testas estadoal ou Nacional em 
que trabalhar o Senado e pelo tempo que 
durar a sessão. 

VI. Ministrar aos s•nadores cs livros, fa· 
Ih <tos. impressos e manuseriptos para serem 
consultados dentro da Bibliothoca, de onde 
n!o fOiom Fer rdirados. 

Da ordem do 1.0 secretario podem as poa· 
soas extranbas consultar os livros qoe pe· 
dirom, reas é absolutamente prohil)ido re· 
tirarem 'Para fóra da Bibllotbeca. 

Art. 6,° Compete especialmente ao oftlcial 
encarrega ~ o da contabilidade: . 

I. Escripturar o livro de assentamento dos 
empr.' g~dos da SEcretaria, do qual constem 

• • 

os sorvtços prestados, bem como as 
qno oommetterom. 

falt'as · VIl. Vigiar o serviço do continuo o cor · 
reio·servonte, partictpando ao d·iroctor &s, 
faltas e abusos que qualquer commottor. 11. Passar a9 certidões quo for~m reque· 

ridas na.fórma do disposto no art. 2.0 n. 15. 
IH. Fazer a cscripturação, em livro para 

esse tlm rubricado pelo diroctor, das qaan · 
tias recebidas do thesouro estadoal e das quo 
forem despendidas, organizando no tlm de 
cada anno o balanço qu l deve ser aprcsen· 
tado em conferencia ds. Mesa no p rimei ro 
trimeFt ' e de cada anno, de conformit!ade com 
o que dispõ .l o Rogim:mto Interno do Se· 
nado . 

IV. Organiz~r. afim do ser aprescntldo á 
Mesa pelo director antes da abertura do 
e :ngrosso, o orç1mento das despesas ord i 
narias o evantuaes da Casa. 

V. Organizar· no primeira trimestre do 
cada anno, a con ta do quo o diroctor ti ver· 
recebido o despendido, e do saldo e xi ~ tento 
em caixa afim do ser examinada o appro · 
vada em conferencia d :t Mes 3. 

VI . Escriptnrar as desposas quo FO tornem 
necess~rias ou qu e a Me3a resolva que se 
faoam o t er em cmveniente orJom os doeu 
mentes a q1e so r of~rirem . 

Os c ttl cia;. eJ de q11e t ra ta f! sh secçã'J sã.:> 
responsavois qaan1o po r culpa cu nogligen· 
cia sua, se der !! p :: rd a on deteriora ção rlo 
,qu , lqu ~ r dos obi ect ;s confi ado> á sua gtlar .ia. 

Art. 7.0 O amanuonsa dosempen·h, r á. os 
serviços quo lb.o fu rem distribui cios pd ' di 
rector o é res~ a nsave l pela rog ulari•1ado do 
t raba lh o o pela O!actidão das ia.formações 
que prestar. 

f ECÇÃO l V 

Do porteiro, continuo e cm·reio ·se1·vente 
Ar·t. 8.0 Ao porteiro da Sccra!aria incnm · 

bo ospe ~ial Leat :: 
I. Abrir a Secrot~. ria duas hora:s antes da 

designada para LI sesEilo o opportunamente 
fochal -aJ mantendo a or.1em o deconcia ent-r e 
as peF. soas quo se acharem nas ante salas. 

E' obrigado, demais, a abrir a Secretaria 
todas as vezes quo fôr nocesFario ou ordena-
do pelo diroctot'. 

11. Cuidar do asseio da Secretaria, da con· 
servação dos moveis, do quo assiguará um 
inventario que será conservado na Secreta · 
ria, e providenciar para quo sejam adquiri· 
dos todos os objectos neac ssal'ios ao ser · 
viço. 

m. T·ratar C,)m urb,nidade as p(S Joas do· 
centernento vestidas e sem arm5s, que da· 
sojat~em assistir ás di > cussõa~. · 

W. Fazer chegar ao dlroctor toda a cor· 
respondencia dirigida ao Senado e fechar e 
expetlír a corre~pJnder cia que fôr entregue 
pel, ·dircctor. 

V. Ter em conveniente ordem tJdos o; 
livro11, foihatos,jornaos o mais objectos que 
devam ser distribuidog quand\) o orJenar o 
dircctor, escrevenda em cada um delles o 
nome do destinahrio afim do ovihr que· s::J 
extrav.lem. 

VI. 'O.ir pat te s o director ou ao I. • sl'cre 
tar.io de qualquer fact ll qoe deva sPr levado 
ao conhecimento da Mesa. Gcoorrid . nas U· 
Jaa ou galerias e sojeito á sua iaepccçl!o. 

Art . 9.· Cabe ao continuo Executar os 
serviços que fo rem determinados pelo pG r · 
toiro ou pelo director, procedendo ao aEscio 
das csc1das, fabs, tribunas o galerias do edi · 
ficio do Senado. · 
· O continuo é substituto legal do porteiro 
nas snag fdt:t~ e impedim:mt ·s, c t9. !l'l bern 
fa r·á as vrzes do rorr·cio q :ltln1o ello esti v.: r 
impo~ido; 

Art . 10. O correio ó obr igado a o:J (ri'g lr 
toJa 11 co rrcspondencla do Son ~ ri o n 1 C pi. 
tal o 1-Jvar á r'•1parlição do~ Cor-r<Ül ' a q .o 
deve ir fórJ d .lla. E;' r, spoosavcl p ~'l a ~ · ·om 
pta o fi el entrega d ;s papeis do quo lo r c c· 
ca rr~ gado, e nã·J esti isento de pt·os tar· .qu al-
qller r utro serviço ordenado pelo di recto r. 

O contin'uo o o co rreio rão o bri ga d o ~ a 
comparece r á Soc.ret ~ r i a ás masma~ ho1·as 
quo o p :>rte ir·o. 

I 
CAPITULO III 

DA N~ MEA ÇÃO, DEMISS ÃO E DESPEN >A D.l SER-
VI ;O D\> 3 EM P REG 1D OS DA SE CRE.TAI\IA 

Art. 11. O di ro r. tor, vice dir.: cto r, olftc iars , 
aro a nuoose o po rtei ro serão n o fl'ead o~ do · 
mittido3 e diõpensu dos do serviço do Scna 1o 
em vi rt.udo Jo p·opo>t.J. d i1 Mesa. 03 deinais · 
em prP g ,do 1 serão nomend( s o demittido3 
pela Mesa. · 

Ar :·. 12. Oa titulo3 de nome 1ção o •dis; or.sa 
S(' rão lav ra ios na S ~ C!' Otaria O r. ssigoadoS 
pela Mas ~ . 

Art. 13. 0 3 empregados qno c0ntarom 
mais de ci nco snn Js de serv iço só pr rdcrão 
se us cargos no caso de grava infracção do 
Regulamo nt r , sendo previamente on vida a 
sna defesa e.; cripts. 

C.\. 'PITULO IV 
DAS LICENÇ AS 

Ar-t. 14. As li cenças poderão ser co ncedi· 
das com ordenado pot• iut ~ i co até um an no 
por motivo de molestla provada com attes· 
ta do medico e ai é ll desse praz ) som venci· 
ment'l algum. • 

Art. 15. As licenças até seis mezes serão 
concedidas pela Mesa do Sanado c até 15 dias 
pcb director; além ,-t osses prazos as licenças 
só poderão ser concedidas pelo Sensdo. 

Paragrapho unico. Ficarão iBID e:traito aa 
licençag om cnjo goFo -não entrarem os em 
pregados no prazJ de 30 dhs, con tados da 
data da c or. co~são. 

Art. 16. O tem•p'l r!. L Jic(ln:a p ro ·o~arla ru 
do n 1vo concedid 1 do 1tro de um a nn ·J, con· 
tacto do dia em qtle houver termin ad o .a pri 
meira licença . será jcnt'l ao da a rJtocedento-
r.u d~~ antecedentes, • fim da fa'lor ·EO o dos 
conto da que trata o artigo ao.terior. 

Art. 17. A RobstitaiçA.o do~ empregado~, 
erceptuada a do dir?c~or, l)revista no ar·tig<> 
3. ·, a .dos oftlcilies quo 1-ê·m serviço ~ e~po · 
ciae11, q110 será iodicad:1. pela Mesa, o a tio por· 
teiro, quo compste .ao3 ro~pectivos ~j · Jril n· 
tes, será detor·mina-ta pelo direct-)r. q uan ~o
e como julgar m':lis conveniente ao serviço . 



Art. 18. Ao substltllto do empregado ·.u 
cenciado compete a gr .. tillcaçlo do substi· 
tuido, acoumulada ao vencimento integral 
do cargo eflectivo do substituto. · 

Art. 19. Os empregados da Secretaria não 
poderão sahir para Córa da Capital sem li· 
cenca do diroctor, até 15 dias, o por mais de 
15 dias sem licença da Mesa. 

No caso de contravenção perderão todos os 
vencimentils correspondentes ao tempo em 
quo estiver,,m ausonteP, podenJo ser su~pon 
sos ou domittidos. 

CAPITULI) V 
DlS DESCONTOS POR l"ALTAS 

Art. 26. As penas ·de qaa trata o artigo 
anterior serão indistioctamente applicadas 
pela Mesa ou pelo director. 

A de suspen :ão será. applicada por sete 
até oito dias. 

Art. 27. o effoito da suspensllo é privar 
o empregado, pelo tempo que olla durar, do 
ordenado o gratifica,ão. 

Art. 28. As penas de adverteacia e de 
roprehen~ão poderão s ·r verbaes ·ou oscrip· 
tas, e neste ultimo caso notadas nos asson· 
tament IR dos cmpregaios. 

Art. 29. Compor-se-Ao do ordenado e 
gratificação os v.moimentos dos emprega· 
dos da Secrehria, constautes d~ tabolla an· 
ne:n. 

DI'lPO:IÇÕE3 GERAE~ Art. 20. O livro de ponto se ·virá para 
assignalar a presença dos emp~eg 1 dl' S. 

Todos, excepçii.o do di'rector, dove , ão assig- Art. 30.. Havor á rccut:s~ para a Mesa 
nal o· os que antes de findo o expediente au das penas Impostas pelo dmot)r, 
sontarcm·se ou os que não comparecerem I Art. 31. Expedir Fe á um Regulamento 
ou não justificarem as f.;Jtas, p~rderão os especial !:ara . a Biblioth~ca . ' 
vencimentos, e os que comparecerem depois Art. 32. Çls actuaos emprcga~os da Se· 
da hora marcada por este R:'gUltmonto, per· crotaria serão ?on , crvado~, exp~d10do se ti· 
der ão só monto a gratificação. tulos c anti. mattvos das nomoaçoes. . 

Art. 21. São causas jnstificadas: A vaga, porém, quo se der entr~ os do~s 
a) molestia na propria pessoa do empre oftlciaes que não accumulam o serv1co de b1 · 

gado que o impossibilite de trabaJh ,r. o mo · bliotcc!l:io e archivist,a c o eac~rrrgado da 
I estia grave na mulher, ascendo ato e dos coa contabilidade nilo ser a preenchida. 
dente· Art. 33. As de3posas com o expediente da 

b) ~ojo· Secretaria e serviço ordinario do Sanado F e· ' 
c) gala' de casamonto. rão auctorizadas pe!J I: 11ecr.et 1rio, no limi· 
Art. 22. o desconto por faltas i~torpo to. da t•espe~tiva verba: e toda9 as ~utras, ou 

ladas corresponderá sómento aos dias em seJam relativas a segurança, assero e com· 
que se dorom; si, porém, forem duas ou mais modidade do edi6~io do ~~n~do e ~r·name:1to 
successivas o desconto se extenderá aos dias de suas salas ou a acquiSiçao de hvros para 
que, emborà domingo ou de f<Jsta esta~oal a bibltotheca, pelA Me3a, mediante proposta 
ou nacional, se comprehJndorem no por1odo de qualquer de seus membros. 
dessas faltas. Art. 34. Os vencimentos da tabella annoxa 

Art 2!. Os empregados quo deixaram serão divididos em tre3 partos ognaos, duas 
de comparllcor om razão do serviço o?riga- dls ~uaos como ordoa~d.o o a outra. c_omo 
torio que hajam do dosempenhar etn vntude gratificação para os ef"I ~ ttos da sub~tttu~ç~o. 
de lei ou serviço da Secretaria, auctoriz 1do Art. 35. Ficam revogadas as dcsposi;;oas 
pelo diroctor, ou pola Mesa, não so!Trorii.o dos em contrario. 

. conto. Paço dil Sena.do do E~tado do Minas Geraes 
em Bollo Horizonte, aos 26 do agosto de 
1908.- Antonio Gonçalves Chaves- Gomes 

D) TE~IPJ DE SERVIÇO, DAS PENAq DIS CIPLINA · Freire do Andrada-dr. Francisco Nunes COD• 
RE3 E DOS VENCDJENTOS lho, 

Art. 24. Os trabalhos ·da Secrotaria co· 
maçarão as 10 1/ '!. horas do manhã em t >· 
dos os dia~ utois o nlls de festa estadoal 
ou nacional o domingos em quo funccionar 
ost i Camará, o ró terminarão do pois de on· 
cerrada a sessão o da ter ~ido executado o 
expediente ordenado pelo director. 

No intervallo, porém das sessões o sorvi;o 
findará ás 2 1/ 2 dl tardo. 

Art. 25 . Tll dos os empregados são rcs 
ponsaveis pcla'l faHss que comctterom no 
exe·cicio do suas tunc1õ 3~. 

Nos casos do negligencia, desobediencia, 
falta do cumprimento de deveres ou auscn 
cia som caus!l. justificada por 8 dias com o 
cutivos ou p1r 15 dias iatcrpolaoiamento 
durante um mez, o\l em dois s2guido!l, fica 
rão sujeitoJ ú.s El'guintos penas discip 'iaa 
res: 

1-advartencia; 
2-raprohonsão; 
3 -SlllpOD 'ãO. 

TAt:ELL:\. DE VENCIMENTOS DOS mrPREGAD()S 
DA SECRETARIA DJ EE:s'ADO ~!INEIRO 

Dir~ctnr .•••.•.•.•.••••••.••.•• 
Vice director ......... . .. . ... .. 
Ofti ci.l da contabilidade ..... . 
ofticial bibliothecario archivist a 
2 < fli ciae~ a 4:100$003 ........ . 
Amanuenso .....••.•• , ..•....•. 
Portei ro .. , ..•.... , .. , ....•... 
Continuo ..................... . 
Correic-sorvoB to .............. . 

6:000$000 
6:i00$000 
4:400$000 
4:t00$000 
8;200$000 
2;400$000 
1;800$000 
1:300$000 
I :050$000 

36;250$000 
Paç > do Senado do E;tado do Minas Geraes, 

em B311o Horizonti.', aos 2Ci de 111-"0Bto do 1908. 
-A-ntonio Goo~alvcs Chavc3- Gomes f'reire 
do Andrade-dr. Francisco Nunes Coelho. 

Submettida a discus8ão, é encerrada sem 
deb~te sendo approvada a lt'lsoloçii.o e re· 
mettida a Socretarh para publicar em avul-
so. 

. ' 

17.9 

Do conformidade com a resolu~ão que 
acaba de ser approvada, o ar. 2: s~cretario 
procede á leitura da se~uinte 

Proposta áe nomeação 
A Mesa do Senado propõe• para o cargo 

de ofdcial da contab!lidade o actual oltlcial 
archivista, Antonio Cesario de l.ima, e para 
o de ofdcial bibliothecario archivista, o ci 
dadão Jol,o Biptista de Barros Leite, confir-
mada a nomeação de todos os outros empre· 
gados da Secretaria nos Jogares que actual-
mente occupam. 

P11çJ do Senado, 26 do agosto do 1908.-
Antonio Gonçalves Chaves-Gomes Freire de 
Andra!te-dr. Francisco Nunes Coelho. 

Submettida esta propvsta á dia c UI são, é 
approvada sfm debato. 

Passa-se á 

AP1!.EfENTAÇÃO DE PARECI!RE!J, PRr.JECTOS IN· 
DICAÇÕE; E REQUI!RJMRNTOS 

O m. PEDRO MATTA, peles commissões re· 
unidas de Finanças e Justiça o Legislação, 
otforece o seguinte 

. Pa1·ece1· 
As commissões reunidas de FinançaP, Jus-

tiça o Legislação, tendo examinado o pro· 
jecto n. 26, dtL Camara e, detidamente os 
documentos quo o acompanham, offereci· 
dos pelo impoctor da Fazenda Francisco 
Soares Alvim Machado, ·junta ao requer.imen· 
to em que podo a interpretação authentica 
da lei n. 406, de 19 de ~etembro de HJ05. 

Considerando quo esea lei relevou o ref•!-
rido impector do pagamento do desfalque 
encc ntrado em suas ccntas, julgadas por 
despacho do 8 de maio de HJ03 e referentes 
a sua administração na recebcdoria de Po· 
çãosinh(); 
· Com!~erando quo ~ razão do dispositivo 
legal fo1 ter se o Ir g1 lador so convencido 
por documentos e fllcto~:~ irrecupaveis, não 
tú da idc·neidade moral do referido inspector, 
doa seu~ relovantes serviços á f~zeada pu· 
blica, como da sua absoluta irrcsponeabilid~& · 
de no desfalque ; 

Consid.ersndo quo só em data po,terior a 
8 de muo de 1903, é que foram del1nitiva· 
mente examinadas as conhs da recebedoria 
do ~oçAoeinho, darante a geL tão do inspector 
AlVIm, e apurad'Õ o alcance detlcitivo; 

Considerando que tendo sido rnilo detr r· 
min~nte da lei a..:...prova da lisura, compe· 
tenc1a e honrabilidade- com que o inspe· 
etc~ Alvlm administrou sempre a recebe· 
doua, não pode ella deixar do se referir a 
t9doa os actos de sua gestlo ; 

Considerando que a bypc.these de isentar 
a Jei parte da respr nsabilidade o imputar 
outra, , quando a razão · determinante e a 
mesma importaria no absurdo de attribuir 
ao Jegisladnr, para o mes11o caso, penas e 
medidas diffrrentes; 

Coasiderando qae, ao contrsr:o, o que de· 
cgrre do espírito da lei n. 406, é quo foi in· 
~uito do legisladcr relevar ao inspector AI · 
'Vim dos de~f.Jques ooc(lrridos dor~.ntc Eua 
~dmiListra;ão na r(cebedoria do Po~Aosinho 

o. nos quaes nenhuma responsabilidade lhe 
cabe; 

SAo as comaissõr s reunidas de parecer 
que o projeoto n. 14, da _Camara, srja sub· 
ml:ttido á segunda discussio e approvado. 

Bala das commiesões, 26 de agosto de 1908. 
-Pedro Matta, relator.-Lovindo Lopes. -
A. CalloP.-Gomes Lima.-CamiUo de Brit". 
-Delfim Mc·reira. 

o MEsMo S&NNOR rrquer diFpensa das for· 
malidados ro}gimentaes afim de que o pro· 
jeato a. qu,e se r< tdre o parecer quo acaba 
de apresentar, seja dado para a ordem dos 
trt balhos da seta4o seguinte. 

Approvado este requerimento, fica o pre-
jocto sobre a meFa para o nm requerido. 

O ER. NuNo MnLo, pela commiseão de Re· 
qu01 imentoss de Partes, offerece e vao a im· 
pr i mir-e e o st>guint9 

Parecer 
A commiseão de Requerimentos do Partes 

a que foi pr:e11onte o . .,rojocto n. 2401 appro-
vado em sr gunda dJscussão, é do parecer 
que o mesmo pr"jecto seja dado para tercei· 
ra discussão e 11pprovatto com 11. seguinte 
re~acção • 

O Congresso Leg'slt.tivo do Estado de Mi· 
nas Ger aes decreta: 

AJt .. l: Fica o governo llUctorizado a 
conceder a Francifco Alves do Conto, escri· 
vão de orphãos do ter mo de Piumhy, tres 
annos de licença para tratar de saudo, o ao 
escrivão de ~.·l fficio 'de Ubcraba- Tobias 
Antonio Rosa-dois annos de licença em pro· 
rr gaçllo para tratar do nego cios. 

Art. 2. · Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das commiesões, 25 de agoFto de 1908. 
-Nuno da Cunha Mtllo, relator.-Nuno3 Coe· 
lbo.- Antero Dutra. 

0 BR, PBESIDHNTE deila a cadeira da prO• 
sidencia que é oocupada pelo sr. Bias ForteP, 
vice·Presidente. 

Pi1EBB·Se á 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

0RÇA~lENTO DJ EbTADO 
E' lido o ontra em 2: discusE ão, por ar ti· 

go•, o pro.lecto n. 25, da Camar11, orcando a 
receita e fixando a despc:a do Estado para 
o CJcrcicio de 1909. · 

Entra em discussão o artigo J. •• 
O sr. Antonio C'an•los :- Sr. Presi· 

dente, apenas pua uma de c lar atAo. 
Nas reuniões celebradas pela nosfa com· 

miseão de Finanças tlcou at sentado que te · 
riarr os de fazer algumas mo di li c ações ncs 
titulas da rccoit·. Acredito, porém, que é 
oppo1tunidade para taes modificações a 3: 
discusello do' projecto. 

A commiseã • de Finanças não poderia a c· 
ceitar a rectit& nos termos em · que ella 
veiu da outra cas·a do Cor.gress<'. 

Si o cuidado na organização das rubricas 
da despesa é fundamental para quo os or· 
çamentos se equilibrem, fundtimental é tam· 
bem para esse mumo equilibrio o calculo 
srguro das varias verbas da receita. Alga· 
mas das consignadas no p·ojecto têm o cal· 



-cu lo de ma\ iadamente optimista, o qu.o a~ar 
retaria, desde que s·_bre cllas se ba~e1a o 
o• çamonto da dosp<sa,? ~uo acarre.taria, re· 
pito, no final do cxerclclO, o defiaat nas 11 · 
nanças do Estado. 

As reoHllcações, daH varias robr!cas da 
r.cccita ~ or ão uproscntada;; em 3." discussão 
P,arecoo ·nc s, p:>: ém, de conveniencia H' sal· 
.;L r a. os r; os ;a respo nsabilidade de membros 
r.a co::r mis ão de Finanças expondo ao So· 
·m do desd e já ser D( sw proposito .fazer 
Jl;O ,Iifl cr. çõ Ja tendentes a nos approxi!Dar · 
mo s iutt-ira mcnto do principio qtls aco nEo 
llla a org H niza ção do~ o r çamel?~os. fOb~o a 
La e da medi!i da r oJ.iua do tr1enmo fin do, 
com o qo· mais nos app!oximaremos tam· 
bem da pr op o> t ~ govor na mental, rol11tiva· 
mon te :. recf:ita. rta qoal o projccto se &fas· 
to 1. Em ::.ssumpto doRsa ot·dom, entendo 
1 u a i oCo: mação segn: a o irrecm avel cabo 
:::o p•J !ce a quem compete a execução dos 
on.:n tl coto : o rx·2cuti vo . 

Era o qu o ti:Jba a di zer . (Mu i to bem; 
multo bem !) . 

i\ào ha·loll do mbis quem peça e. palavra .• 
c nc .; rnH c a discussão t\ pro codcndo·sc a 
votação do artigo !.",é o mesmo approvado. 

o ; l, Its . 2. 0 c 3. 0 t ã o BUCCefsivamento f.> P· 
prova.fMI se m de bate. 

!': . ira ou discussão o art. 4. o 

; s , .• Gome~ F.rei te (!. • Sec,·et,lrio) : 
-Sr. Pr csi ·Joot e, pedi a palavra pura oiror·o· 
cc r á e ~ r:si dcra \ fl'J do 3enado a l ~ umas emen· 
d !lq HO art . 4: do proj octo. 

A primei r•J. é ao n. V, paragraph.o 1.0
, na 

parto rc!ativ~ a.-, po ~soal o exped10nto da 
So·.: rcta ri::t do Senado. Manda acc:esccntar 
5:4508000 para a despesa rd ati va ao augmcn· 
to do pes : o ai da mesma Secretaria, vorl11 !a· 
do c m virtu de da rclorma que ha pouco 
foi vo tada p lo Sonado, ,is.to é, para um c· ~d · 
cial l.nbliottlcca r io·arclnvJsta o um corrmo· 
ser ven te. · 

A se gunda emenda manda accrosccntsr ao 
mesmo numero do art. 4.•-5:000$000 pua 
a bibliotl! eca do Senado. Nós sabemos que, 
graças ~ on or,f.Jrços diJ honrado senador qne 
no ; prc ide, vae ser o Senado dotado d ;~ uma 
bibliothcca, para a qual já tont sido cncom · 
mcnd adas muitas obres, c para es~a despesa 
é n o cc s~ ario quo fique aberto o necossario 
credito. 

E' csso o fim da emenda. 
A to r c 2 i ~ a é a ucto1 izando a dos~Ot:t\ de 

115 :~00$000 com ~s ob ras do oditlci.o do Sona: 
no rtc,1uz\da da verba-Obras PubhcaF. (Mua 

I ' to bem !) 
Em mdas 

N. 1 
J o art. 4.0 n. V-eleve-se a respectiva 

verba " m ·~is 5:450$000, H~n to 4:toosooo para 
·o oHl d al biblidhecario o 1:050$000 para o 
·c :·rreio sorvent!l, 

Sala das se>EÕeil, 26 de agosto de 1908.-
·Gnnc s Freire. 

N. 2 
Ao n. 5 § 1.0

, art. 4.• 
Accro7sce~te se -5:000$003 para a bi blio· 

·tbe~a do Senado-modiflcando·Je o algarismo 
-correspontlcnte. 

f!! O 

Sala das sessõos, 26 de agosto de 1908.-
Dr. Gomes Freire. 

N. 3 
Fica o governo auctorizado a despender 

até a qua!ltia do 15:030$000 co~ as obr~s 
da casa do Senado-retirada a d1t'l o.,.U\lntu~ 
da verba-Obras Publicas. 

Sah das sessõaF, 26 de agosto de 1908.-
Gomes Freire. 

Sendo apoiadas, ~ão postes conjunchmente 
em discus8ão. 
·o sR. R.CHA LAGÔA cfferece as seguintes 

Emenâa" 

N. 4 

Ao art. 4.•, § 1. 0
, n. XXll ( ~scola ~o Phar· 

macia) om vez do 4~' : 000$000-diga·so- . ... 
46:000$000, sendo 1:2C0$00U de accrescimo do 
voncimento3 a c ~ da um dos lentes e 1:200$ 
do angmooto de grat:flc:ição ao director. 

(S . R.) -26 de agos to de 1 908.-R~cha La· 
go:1.-Gore e J· Lirua.-A. Martins. 

N. 5 

Aí t. 4. · § t.·, n. XXX., lottra b, ac~r.: s c on· 
te se : A' Pi~ U uiã.o do Santo Antomo e ao 
APylo do Santi:l Isab el, om ouro Preto, 1:(00$ 
a cada um. • 

(S. R.)-26 do agosto do 1908.-RoJh~ L~ · 
goa.- A. Martins.-Josino do Brito.-Camll· 
lo do B?ito. 

Estando apoiadas, sil.o postas conjuncta· 
mente em discussão. 

o sr. Delfim .!\foreira :-(Nã1 devo!· 
vou o seu discurao). 

Emenda 

N. 6 
Ao art. 4. · n. 30 L a) in·fine accrcsc~nte· 

se <l a dois contos do reis para o Pavdh!o 
do Tuberculosos em ltajubá» corrigindo·se 
a somma geral. 

Sala das scs~ões , 26 de agosto d<! 1908.-
Delfim Moreira.-Camillo de Brito.-A. Mar· 
tins. 

Estando apoied~, é pcsta conjunctame:J.to 
em di ~ cuss ~ o. 

o sr. Camlllo de Brito:-Sr. Presi· 
dente, vou ter• a honra de apresentar algU· 
m~ s emendas ao orçamento da. da~peslf, Como 
o meu nobre collega quo deixou a tribuna, 
résp-oitaroi a verdade do. o~çam,onto, aos 
molJcs da illustr•• da comwma?. l~lla come· 
çou declarando quo OJ)portunamonto f~J.rá 
utn'a correcção na rcco1ta, atlm de corres· 
ponder, c0m a maxima oxactidão a arreca· 
dacilo. . . 

Ti v c cccasiã :> rio ler o rola tono do d1gno 
sr. · Secret'lrio das Finanças e vejo que a 
commissã \foi por demais cautelosa. Na verba 
de exportação, por exemplo, a proposta que 
veiu da Camara dá 9.000 o tantos eontos, 
quando se vê pelo relatorio que osso calcu· 
lo o~tá. muito aquom do no~so dasenvolvi· 
mento cconomico, uma vez quo so compute 
a importancia da tua do 3 francos quo pro· 
dur.irá 5.159 contos, ac~enderá a 14.15U mil 

·st 

contos. Desde a administração passalla, desta ' casa alia dedicamos o melhor de nossa aoli· 
tribuna levantou·se hosannas ao desenvol· citutte. 
vimento da producçlo. Hoje, lendo·so os A agricultura nio é indastrla de privilegias 
dados existentes, se vê que a de cereaes tem nem exclusiva de uma classe; os homens de 
augmontado intensamente. Iettras tambem professam·n'a. 

o SR. PEDRo MATrA:-Nio é tio intensa· No Estado, o sr. dr. Cesario AJ.vim foi o 
mente assim. primeiro presidente ; a elle succederam·se 

O C B Ad · 1 os srs. Bias F"rtes, Silviano Brandão, Fran· SR. AMILLIJ DB RITO : - IIIIraVe men· cisco Salles e Joio Pinheiro : todos têm ~ilfo te, si v. ex o. permitte o adverbio. . o SR. PBDRo MATTA:.-Nem admir.avelmen· lavradores. Nenhuma providencia, nenhum 
t I t . t acto de relovancia foi tomado por olles que 
e: pau a mamen e. não tivesse em· vista a lavoura. (Apotado.t), 
O SR. CAMILLO DE BRITJ :-Nilo podemos 0 SR. PEDRO MATTA:- Tudo isso em pura 

dizer paulatinamente em vista dos relatorios. perda emquanto a lavoura não deixar llos 
Desde as mensagens do sr~ dr.. Francisco An· processos anta·ractonaes. 
tonio de Salles e relatado do então Sacre>· 
tarlo das Finanças, 0 i Ilustro senador quo o sa. CAMILLo DE. BRIT.>:- E' que a pouco 

· h ( d · d A t · c e pouco se vae fdzen~o. Fala·eo mesmo no aqm se ac a tn &can o o sr. n onto ar· automobilismo que poupa o trabalho do ani· los) se vem salientando que a producçlo au· 
gmonta. E' muito lisongeira a situação eco· maca e tambom o tempo. Na França pa uma 
nomica. sociedade para o serviço da automoveis na 

cultura e espera-se em breve tempo que 
O SR. PEoRo MATTA:-Foi num anno em 0 mesmo, ~:e dê na lavoura mineira. Na pri· 

quo houve chuvas abundantes. Qaando nllo meira pagina do orçamento se vê que as 
chove não produz. A no ~ s:. lavoura é atra· rendas principaes vêm da lavoura, do café 
zada, rotineira. e outros generos. Assim, v. exc., apezarde 

o m CAMILL'o DE BRITo:-Felizmente a la· ser um b~charel, póde ser um lavrador tam.· 
voura de Minas não está t ujoita a esses acci· bea:, aproveitando se a industria da sua 
dentes da secca prolongada e tem zonas de primoroea cultura intellectua!. (Apoiados). 
estações regulares. V. exo. sabe que não vi· o sR. PEDRO MATTA:- Nós . gostamos da 
gora mais a antiga lei a um an.no do abua· lavoura para pedirmos os impostos. Abi, sim, 
dancia succede·se um outro de miseria. No estamos todos a sou lado. Mas quando pro· 
Estado de Minas não se deu ainda a decaden· cisamos chama! a ao terreno da raza.o, co· 
cia. Todos os annos registram um progresso, meçamos com c s discursos. 
um desenvolvimento na agricultura. Nilo 0 SR, CAMILLO DE BRITo:- Si v. exc. qui· 
podemos dizer que isto seja d·evido aos roti· zer mudar isto, muda a ordem do mundo 
neiros. Rotina ha em todas as industriaP, economico. oasde Gorones, 0 tyranno- de Sy· 
principalmente na agricultura. Si examinar· racura, que escreveu mais de 20 livros con· 
mos os paizes adeantados, vemo!, por exem· tendo regras de cultura e de uso de machi· 
pio, a Inglaterra: alli 03 lavradores são ro nas para 0 preparo do solo, afim de obter o 
tineiros; não abandonaram ainda os velhos maximo de rendimentos até hoje nio se faz 
ritos. outra cousa, promovo·se a agricultura, por· o SR. PEoM MATTA:-Mas não trabalham que della é que vem a renda do thesouro. 
por processos anto ·racionaes; lá trabalha·se os impostos indirectos hão de recahi~ sobre 
por processos racionaes. os prodoctos. 

0 SR. CAMILLO DE BRITO:-Por mais OSfor· O SR. PEEIRO MATTA:- Directos OU indiro• 
ços quo se faça, nunca se conseguirá uma atos, quem os paga é 0 lavrador. 
reforma total; nunca desappareoerá essa ro· 0 sR. CAMILLO DB BRrr.>:- Hoje publicistas 
tina que tanto se deplora. notavois são adversarios dos impostos dire, 

O SR. PEDRO MATTA:-E' só chamar a la· ctos; os indirectos vêm não só ~a lavoura, 
voura para o terreno da razão para dahi ella como de qualqner outra prollucção, de ma· 
paulatinamente EC desenvolver. (Apo,ados) nolra que é esta a fonte mais abundante. 

0 m .. CAMILL? DE BRITo:-Homens de muita 0 SR. ANTONIO CARLOS:- A lavoura EÓ. 
razão e prud~ncia têm sido os lavradores, o sR. CAMILLO DB BRITo:- A Inglaterra é 
antepassados a actuaos. (Apoiados) . um paiz quo prospera dia a dia e o imposto 

o SR. PEDRO MATTA:-Mas plantam por pro · alli vem só do chá. 
. cesBOB ante,racionaes. 0 SR. PEDRO MATTA:- Do chá SÓ 1 

0 SR . CAMILL? DB BRIT0:-0 quad.ro da la· 0 SR. GoMES FREIRE: ....: Só do chá 1 
voara actual é . para enthueiasmar;, prende o sR. CAIIIILLo DE BRITo:- Tambom do 
todas as at.tenoões. tumo, da cerveja o de outros generos ; reto· 

O SR. PEDRO MATTA:-Nós não temos lavou ri ·me só ao chá por ser o emulo do café, 
ra propriamente; temos é uma cultura exha us · que produz a maior verba oroamentarla. Em· 
tiva. tlm, nlo se conhece paiz nenhum do mundo 

o sR. CAMILI!.O DB BRrTo:-Portanto, sr. Pro· onde & vida financeira n&o· provenha dos im· 
sidente, a expressAo que empreguei intensa- posta•s indirectos duses que se obtem por 
mente não é para: se odranhar, salvo si as ' meio da ciroulaçlo dos productos. 
estatiliticas .nlo slo fte's. . Assim, não podemos de modo nenhum mu- . 

O &R. P:SDRo M1ATTA:--Eu, ha 15 an,no's, de1· dar a direcclo que tem sido dada aos nego-
s:ei de ser b1charel e sou lavrador, por isso cies, e da tribuna, hoje, qae tanto se queixa e 
estou defendendo. a lavoura. a lavoura, creio que deve se proclamar-que 

o SR. CAMILLO DB BRITo:-Lavradorea somos os poderaa pnblicos têm sido os maia acti· 
nós todos. No desempenho de tuncçõea publi· vos, os mais solícitos nos interesses da la· 
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voura. Nenhuma das suas cogitações tem 
sido mais serias que o fomento da produ· 
cçilo. E' preciso lazer essa Justiç~, visto a 
lavoura eer realmente a ma1s cartnho~a fi-
lua a mais estimada não só de todos os go-
ve;nos, como tambem de todos os legislado· 
res. 

o m. PEDRO MATrA:- Tem sido n~ssa ca-
rinhosa mãe. 

0 SR. CAMILLO DE BRITO:- 0 que Ontão fica 
sendo a torra a alma m ater ? 

0 SR PEDRO MATTA:- Agora preci~amos 
ensinar a lavoura como é quo se trh balha 
com arado c com os domais apparolhos 
modern os;' precisamos tonifical ·a, sioilo o 
leito secca. 

o m. AN·roNIO CA rwJs:- Não, os filhos é 
que devem trabalhar para as mãos. 

0 ER . CA MILLO DE BRITO:-Entilo dOSCUl 
pem i si usei da expros~ão - fil_ha- em vez d,e 
-mão- 1 i porqno v. oxc. disse que prCCI· 
s!lmos educar a lavoura, logo olla é filha. 

0 SR . PEDIVJ MATTA:-Como bons filhos, to-
mos obrig11 ção do dar á lavoura melhores 
processos para o trabalho Nós somos os ma· 
dicos quo chegamos formado3 i ~evem~s 
tratvr da nossa volb a mãe com o maior cart 
nlto. Dnsdo o. tOill po do Cicoro que ollajá me-
recia mais c ui dado do quo hoje lho dispen· 
samos. Cícero dizia : Nih il est agricu.Uw·a me 
li v. s • •• 

0 m . CA)JI LL') DE BRIT ~ :- EIIa SOID'Pre nova, 
não pó de ser mã<', monos uma velha mão . 
Nunca passará das balli . sim as roupagens, que 
tanto attrah am o da p:imavora eterna que 
a v, oxc. está redazindo. 

Realrncnt tl, ha o maior empenhou actual 
administração em dotar a lavoura dcs apa· 
rclbos da mochanica agricoh os mais apor 
foiçoado~. 

0 SR. P EDllO MATTA :-Do ~rado C da irri• 
gação, que é o processo raciOnal. 

o m. CAMILLo DE BR ITJ :-Ainda ha pou 
co li quo se têm vendido em poucos mezes 
mil e tantos instrnmentos agrarloP. E o que 
vae resultar da sua applica9ã:o, diz a nota 
tomada no decurso do anno ultimo por um 
publicista : o rendimento medio da cultura 
do trigo na Italia ê de 12 hectolitros, na 
França do 14, 15 o 16, na Allemanha, de 17. 
E', p : i~. este o melhor agricultor. Entre nós 
por hectare, na GamolleirJ, aE sumo na c ui· 
tura do arroz a 75. Eis a prova mais irre· 
cusavol da esplondid~ tra~srorm!ção que já 
conta com a adhesão qussi unamme. 

o m. PEI>RO MA 'I' '!' A: -Apoiado; ahi v. o :r. c. 
vae bom. 

0 ER. CAM!LLO DE BRITO: -E do grande acti· 
vidade da par t~ do illuatre Prosidento do 
Estado, afim do realizar uma aspiração bem 
tracada em sou plano do governo. Notem v. v 
oxcs., esse serviço de machin~s agr~cola.s quo 
so implanta no E!tado de Mlllal:l, .JI.I. fo1 ton· 
tado sem exito apreciavel c por isto é pua 
notar-Eo com jubilo que a laroura, ·em vir· 
tude do gr.1ndo ompenhiJ quo para este fi m 
emprega o benemerito sr. dr . João Pio hei· 
ro, tenha acolhido com mnito boa vontade a 
salutar e pro~cua reforma . 

Mas niio qner isto dizer que a rotin~ vá 
acabar, nem quer dizer que nllo cogitassem 
as administrações ,assadas do assumpto que 
empolga a atten!,lão do actual governo o da 
opinião publica. · · 

0 SR. PEDM MAT'l'A :-E ninguom Cstá di· 
zcndo o contrario. · 

0 SR. CAMILLO DE BRITO :-Houve no EB· 
tado um stock do machinas desde 1891. Si 
não se espalharam é que os lavradores não 
conheciam quaes as vantagens do emprego, 
não tiabam o ensino pratico quo hoje é dado 
nas fdzendas modelos, o nos campos de de·· 
monstr açlo. 

0 SR. NUNO MELLO :-E' qllO O café dava 
para tudo. 

0 SR. ANTONIO CAR LOS :-Apoiado, ao passo 
qno h:je as vistas estão voltadas para a po· 
lycultura. 

0 m. CAmLL'l DE BRITO :-Sim, é UMa ra-
zão do maneira quo css ~ adopção das machi· 
nas' chegou no t mpo proprio, devido aos 
esforços do aotual Presidente, quo já se co· 
roam de resultados animador e :·. ( .d.poiado8). 

Ha porém, um trabalho muito mais impor· 
tanto do que ? das machin~s. agric_ola1:1, de· 
vido tambem a actual admm1straçao o que 
vao resolver o problema-as cooper&tivas 
agrícolas. Acham-se mencionadas no orça-
monto, mas a mim mo pare c a q~_e não _de um 
modo completo, send~ a occas1ao. ma1s pro· 
pria de serem_ attend1dos por. me10 do opo· 
rações do credito, tão necessar1as na actual 
crise. 

E' tão importante a pratica das c~opora· 
tivaa agricohs que, si ellas não soga1rom o 
caminho daquolh.s da It.alia, da Allom.an~a e 
do outros paizo~ , com d1fficuldade attmg1rão 
ao fim. Ne>te assumpto o guia seguro é a Ji. 
cção da experiencia. . . . 

As cooperativas q.uo ma1s contlan_çl 1nsp1· 
ram são as de cred1to. 03 fazendüiros, pelo 
quo ou tenho lido o v. ex c. tambom h a de 
to r visto (dirlginio se ao sr. Antonio Cm·los) 
sabem que arrecada-se da sobre-taxa do café 
uma importancia de 5 .000 e tantos contos. 
o benomerito sr. Presidente do Estado empe-
nha se em fazer a raver .. ão do toda essa taxa 
arrecadada para a lavoura. E' de inestimavel 
valor essa applicação quo ha do tornar em 
favor uma contribuição tão vorberada pelos 
impaciente!!. 

MaP, srs., si essa ·reversão vae·se fu:endo, 
o seu emprego não devo ser erclusivamento 
para a propaganda do café, porque esta é 
feita tambem pela Uniã? o pelo ~stado de s. 
Paulo o para o fazondo1ro do Mmas é mnito · 
poucd sensivol; os mais poderosos hão do 
abranger todas as praças nas quaos passarão 
desapercebidos os serviços do mais fraco. 

Nós sabem os que o consumo do café, se· 
gundo diz o correspondente do Havre no Jor· 
nal do Oommercio ultimo, vao em progresso; 
o café espalha se por todos os paizes por uma 
lei natural, até os japonezes já est~o bo~en· 
do café do Brasil; d·3 ha pouco so bob1am 
cbA, e 11Iguns café do Java. (Ha um aparte). 

Diz o projecta do orçamento no ar,. 4: § 2:, 
n. XXVII: «?ropaganda do café, subvenção 
e premio& a cooperativas agricolast. 

Esses promios e EUbvenções a cooperativas 
agricolas segundo a lei silo dados áquellas qno 

.. . .,. . 

montarem mE ehinismos para a escolha do café, A vida das cooperativas gira ell torno de 
que fizerem a propaganda do producto na Eu· duas questões principaos: a do credito, de 
ropa, de sorte q~e .as pequenas qoo não tive: um lado o a dos benefioioP, de outro; por con· 
rem e~ses mach1n1smos e que niio ftzorom sequencia, desde que não se queira conside· 
(S!a propagmda nada perceberão. Não está ral·os como dois irmãos siamezes, unidos por 
completo o flivor. As cooperativas se rundam uma xyphopagia irreparavel, a solução fica 
tambem para descontos o é o mais impor- reduzida ·a termos de extrema simplicidade; 
tanto. b14sta, apenas, que o governo reconheça aB 

Em pequenas circumscripçõos, onde os as coaporativas municipaos, para os e1foitos dos 
sociados são conhecidos, onde a sua probida· beneficies o as cooperativds districtaes, para 
de e situaç§o creditaria slo notorias, faz ~m os eff Jitos do cro~ito. Assim, estas terão a 
emprostimos sob a responsabilidade colle· mais ampla autonomia, para fazer junto dos 
ct1va. estabelecimentos do credito sgricola, quebro· 

Pergunto: é possível quo uma assJciação ven: ente serão instituidol:l, as operações na· 
possa vingar somente para comprar uma cessarias para as suas transacções e por ollas 
machina de beneficiar o somente para pagar os bens de seus associados responderão, nos 
6:000$000 a um agente na Europa ? Não fui termos da solidariedade e da responsabili· 
esse o fim quo teve o sr. dr. João Pinheiro, da1o illiwitada. 
que conhece a necessidade de occorror aos "\,v. excs.,rocordam soque o Senado votou 
serviços de descontos pelo systoma coopera- aqui uma medida que so acha no projecto 
tivo. na Camara dJs srs. Deputados, auctorizando 

E' certo que vamos ter um banco de oro . o governo a organizar as caixas economicas, 
dito real, mas esse banoo é apenas de oro de modo á descontarem . as carteiras das 
dito bypothecario e a lllvoura precisa é do cooperàtivas. Coni o ailx'ilio da sobretna essa 
credito agricols, do credito que tem appli , mMida per dou a opportunidade; da verba de 
caçlo segura em bem das cooperativas e a cinco mil contos pode ser destinada nma 
juros modlcos. parto a tão urgentes emp e> ti ~tos, destinao· 

Desw é quo a lavoura mais precisa . o doso a esse fim um~ caixa de emprestimos 
outro credito já tem o sou ostabalecimenh gerida pela Directnia da Fuenda. O sr. dr. 
em Juiz de Fóra o tem prestado re3es ser Cicero commetto isto aos estabelecimentos de 
vivos; e vamos ter outro, mas a lavouu o credito agricola, o quo dará o mesmo resul· 
que pede como mais essencial é um estabe . tado para os mutuarios si nollils houver um 
lecimento quo opore para satisfazer aos seus capit&l destinado aos descontos com toda a 
serviços a todo o momento; o para operações amplitude das cooperativas d l credi to-ju· 
sem o fito no lucro o nos dividendos. ros modicos. a'llortização proporcionalmente 

O SR. PEDRO MATTA:-Isto é de importan· commoda. tendo em vista a sttuação uos as· 
cia capital. saciados. · 

o ~R . CA!II!LL'l DE BRITo:-Cooporativas do . Faço eu as r<>llílxões pedbdo d~sculpas ao 
responsabilidade illimitada garantem os em Senado por tet· abusado da sna benevola 
prostimos e nenhum serviço melhor prestam. attonção (não apoiados geraes) o passo a ler 

Si os fazendeiros estilo reunidos em coopa· duas emendas que o.tJoreç \) ao orçamento 
rativas (é esta a ultima reflexão, para não sobre assumpto diverso, pais espero que a 
abusar da attenção dos meus collegas), 'si os· commissão de Finanças tomará em conside· 
tão reunidos em um municipio, si tem as ração o que acabei de -dizer sobre as ooope· 
suas machinas do benetlcíar, si têm um repre· r ativas. Não oíforeço a emenda ao § 2.• do 
sontante na Europa para vender 0 seu pro- art. 4.• accrescontando o seguinte "e em· 
dueto, ollos nada mais precisam; a lavoura pre&timos a j uros de 4 "lo ds cooperath:as em 
nlto dispensa o dinheiro, precisa do credito attonçllo ás luzes da commis~ão do Finanças 
~ a cooperativa deve estar apparelhada para que por essas ou outras palavras poderá 
1sto. attender a uma das mais instantes o justas 

Houvesse no or!,lamento uma verba deter- solicitações da industria. . 
minada para occarrer ao credit!> agricola As emendas que apresento versam sobra 
sob a forma cooperativa, estaria completo o e dispensaria administrado e mantido pela 

Liga contra a tuberculoso em Juiz do Fóra. pensamento do benomerito instituidor das E' um instituto do prophylaxill orga nizado 
coopera ti v as· em Minas • scientiflc1mente, cujo & serviços nllo preci-

Chega neste momento o rolatorio do sr. saro ser oocarccidos. o nobre senador o· sr. 
dr. Clcer~, cuja competenoia e illuatra!,lão Antl)nio Carlos, digno presidente da Camara, 
(apoiados) dão muito valor a suag opiniõos, bom sabe quo a installação o os serviços por 
que assim se e:rprimo (lê): e lia prestados merecem a animação dos Ie-

c Destas cooperativas aprovóitam se dos r4• gisladores; é dev-ido -a -iniciativa de prcfi:-
vores do governo, as do Cataguazo11, que é sionaes dist!nctos. 
a federação das de Guayassú e lhmaraty, s. o m. A:-> 1'o Nro CAHL'ls:-Apoiado, dou disto 
João Nopomuceno, como representando a fe- to3tomunho meu e das pessoas qtio o têm vi· 
deraçiio das de Rooa Grande e Rochedo o a sitado. 
de Rio Branco, to~as as mais não têm quo- o SR. CAliULL'l DE BRtTo:- Qaanto ao Insti-
rido accoitar as disposições da responsablli· tuto vaccinogenico a h·mphl& vae sendo appli· 
dado solidaria e illimitada, .d?sdo quo esta cada pelo ~stado com os melhores resulta-
se amplie a cooperativa municipal, promptas, I dos na opinião dos chimicos e a ello vao ser 
porém, a acceital·a, nm~ vez qoe ella se Cir- annexado um outro Pastou~ contra o virus· 
cu~soreva ao circulo hmitado do seus as· rabico. S!llta aos olhos a soa utilidade em 
soc1ados. • Minas c a conveniencia de um pequeno au-



xilio para anlmsçlo aos denodados institui· 
dores, sendo muito para notar·se quo em 
breve trecho terá a florescente cidade a Rs· 
cola de Medicina para dar incremento a es· 
tos e a outros estabelecimentos que intores· 
sam á saude publica. (.Mutto bem! .Muito bem I) 

Emendas 

N. 7 
A' verba 12.•, cap. 2:, art. 4:., acorescen.te • 

se mah 30$000 por mez para éada um dos 
carcereiros das cadeias de Barbacene, Jui1 

de Fóra, Uboraba e Diamantina. 
Sala dis sessões, 26 de agosto de 1908.-

C. de Brito.-Delfim Moreira.-A. Martins. 

que devemos ficar completamente adstrictos 
aos rccurEos das nossas rubricas normacs, 
das nossas tontos ordinarias de receita (apo· 
íadol), e essas rubrioas, ·é f11cil de vor·se, 
não podo:n produzir mais de 15.COlY:000$000 
por anno; tal tem sido a nossa arrecadação 
nos ultimos tempos. 

o sR. PBoM MA'ITA :-Per feitamente; esta 
é a verdade. 

0 SR. ANTONIO CARLOS :-Dito isto, menoio• 
nado está o algarismo acima do qual não 
deviam passar as despesas do Estado, para 
que nós pudes:emos gabar de orçamento 
isento do critica. 

Si a nossa convicção é EsEa que eu incom· 
potentemente acabo de expor (t~ão apoiado1), 
bem se comprehende não _poder a commissãO 
de Finanças acceitar sem exame . mais de· 

N. 8 
tido, sem reflexão maior, as varias emendas 
submettidas á nos•a consideração augmen· 

1 tando as do~pesas do Estado. E, si, acaso, vier· 
Ao n. XXX do § 1: do a·t. 4.· accresconto· 1 mos a accoitar essas omeadat1, augmentando 

se na Jottra b : despesas, não significará i~to Eenão·qoe co.n· 
Dis:>ensario da Li~a c.ontra a tuberculose• temporiEamos com Nsa sttuacllo anormahs· 

Instituto vaccinogenico de Juiz de Fóra,.... sim a dos recur s !: ('xtraordinarios··,certos, 
2:C00$000 pua cada um. porém de que proximo estará o dia em que 

26-8-08. _Antonio Carlos.-Camlllo de as despesas inslituidas fm taes emendas terão 
Brit<'. de desapparecor om virtude do algaris~o 

inflexível da recoih normal do E~tado, Já 
Sll.o apoiadas e pcstas coojunct·lmento em exposto. 

dfscussllo. As medidas propostas justificam se muito 
o sr. Gomes Lima:-(Não dr- vol veu o seu pelo lado dos sentimentos humanitarios, os 

discurso). quaes têm completa guarida nos nossos co· 
Emenda 

N. 9 
Accresccnto-so no fim do n. XXX da lettra 

rações. Nada mais natural do que pretender 
cada aEsociação de caridade a contribuiçlo 
do thesooro mineiro em sou auxilit>. A legi· 

a do art. 4: § 1.• do projocto n. 25: 
2:000S000 ao Hospital do Tuberculosos 

Pa1 á. (S. R.) 

timidade, porém, está inteiramente adstricta 
ás condições financ~iras, ás diftlculda~es pe· 
cuniarias do Estado, as quaos o legtslador 

do está obrigado a enoarar como uma das suas 
principaes, si)nll.o a principal preoccupação. 

AEsim, em 3.a discussão, será emittido o pa· 
rocor definitivo a respeito das varias emen· 
das augmentando desposa. (Muito bem! Muito 
bem !) 

Sala das ses1 ões, 26 de agosto do 1908.-
Gomes Lima.-Josino do Bríto.-Gaspar Lo· 
pes. ' 

Estando apoiada, é posta conjunctamonto 
em discuesão. 

O sr. Antonio Carlos : - ~ Ao se diEcutir 
o capitulo re1ati v o ás despesas do Estado, a 
commiesão do Finanças eo considera no de· 
ver de pronunciar·se, trazendo ao Senado o 
pensamento quo v. exc. e os demais membros 
dE lia assentaram sobre esse importantíssimo 
assumpto. 

A commissão do Finanças considera que 
não h9. motives, senão muito tramítorios, 
para que nos afastemog da norma do acção 
legislativa que temes adopta1o nos uftimos 
sonos e que é .a de obstar o crescimento das 
despesa:1 publicas. 

Um ~olpe de vista rapid 1 sobre o orçamen· 
to mostra quo elle vem da Camara dos srs. 
D:putados com o deficit de 4ro e tantos con· 
tos e mostra mais que o equilibrio dollo só 
poderia ser mantido pela situaçllo anor~a· 
lissima insustentavel meJmo, de uma tnbU· 
hção transitaria, qual seja aquella que n;~,ste 
momento os cofres pub'icos estão aufermdo 
das consoquencias do Convento do Ti!Ubaté, 
o que é inad111issivel. 

Para a segurança, para a estabilidade das 
finanças minei • as, precisamos considera&~ 

Não havendo mais quem peca a palavra, 
encerra·se a discussão. 

Procedendo·se á votação do art. 4.•, é o 
mesmo approvado e bem assim todas as · 
emendas a olle offerocidas. 

Entra em discussão o art. 5.". 
o sr. Antonio Carlos 1 - O governo 

tem reclamado do poder "legislativo os meios 
precisos psra r<solver a questão de limites 
em quo do longa data nos tomos empenhado 
com o visinho Estado do Espírito Santo. 

o assumpto foi exposto ha pouccs dias. na 
Camara dos srs. Deputados e então se disse 
qual o pensamento do governo. 

Esteve nesta Capital,como sabem todos, um 
representante do Estado do Espirito Santo e 
se considerou que a melhor fórma para a 
liquidação dHse litigio E e ria o ar bltramento. 

Esse arbitramento acarretará, como é bem 
de ver·s~. de~pesas para as qaaes se torna 
ne'oessario fique o governo habilitado a fa· 
zel·as. 

A' vista disto, apresento ao n. V do art •. 
5.•, onde estão o tabelecidaa varias auctori· 
zações, uma emenda pela qual ftoa o governo 
habilitado a fazer as necessarlas despesas. 

-.. 

I 
I 

nesse sentido, ficando ao me~mo tempo au·l No nosso pafz, sr. Presidentl', a proprfa 
ctorlzado a realizar o ll.ccordo stlm de. que jndustria. está por fazer s1.1:a aprendizagem 
es~a questão venba }lo r fim, a ser decrdtda commerctal, o a lavoura vtve tnteir&monto 
por arbitrament<>, antecipsndo·nos deste mo· isolada; entregue á lucta terrível da trans· 
do ao projecto que está na Camara de s srs. tormaçã., do trabalho; no pon•o do vista, 
Deputados e assignando mais promptamente commercial nada têm e lias f, i to para pro· 
a approvação de! s·a medida pelo poder Je corar a expansll.o dos seus productoP, e m'3 
gislativo, medida cuja urgencia o proprio parece que o facto de, em grande tracto do 
governo tem asslgnalado, territorio nacional, Estados ricos impor ta· 

·A (meada é a ~;egointe: (lt) rem q~antidado . colosl ai lo manteig1 'J> 
(Mnito bem! muifô btm!) tr~n~etra, é deprimente par a os fabricante:~-

Emenda addidva 

Ao art. 5:: 
Fica o Presidente do E:stado auctorizado a 

Entrar em accordo, desde já, cem o Estado 
do Espírito Santo para 1 ubmetter ó arbitra 
gem .a questã'l de limites entre os dois Es 
tadcs, nomeando arbitres assignando o r os. 
pcctivo compromisso e abrindo p1ra oese fim 
o neces~ario credito. 

Sela das seseõ : s, 26 ·de agosto do 1908. -
Antonto Carlos. 

mmctr.os e de outrc s l!.:stados quo pro tuzom 
gen)oro SUJ:Oiior ao extrangeiro. · 

A emenda quo tenho a honra do otro.Jrocer 
viza dhpertar a iniciativa dlS nossos indU· 
stríaes para a proiaganda dos seus produ· 
cto&, porque sabo v. exc. que não podendo o· 
consumo, na lu~h da concurrencia, so es· 
tender sem a propaganda, ehta custa muito 
caro; é necossario quo seja r, i ta por meio 
de agen~e'B quo nos mercado9 c;nsumidoros'. 
o~p~nham o genero, mo~trom soa supc· 
rioridad·o o concorram cem os e&tr&ngeircs, 
etc., de sorte que o inlustrial ·entregue ex· 
clusivameate és suas forcas In c te r á com' 

E' apoiada e posta conjonctamento em dis · difliculdades para fuer a propaganda. 
cnssll.o, Parece me quo é uma modii!a int-:-iramen· 

O 1!!11•• Pedro Maíta:- Vou ter a hon· to Util. · ' 
ri', sr. Presidente, de remotter a v. exc. ·ai A outra emenda que •o·fi ,recJ está conce· 
gumes emen·~as, e sobre duas dellas direi bida nos seguintes termo<: (Lê). 
algumas palavral!. Creio bom, sr. Presidente, qn1>, quando fo. 

A pr·imeira é concebida nos seguintes ter· ram eham~-dos para fixar rcsidencia na Ca·· 
n:os: (zt) pihl os cngonheircs quo estavam localiz'l· 

Como v. c·xc. sabP, a industria de l~ctici· dos em diversos pontes do Estado, a medi· 
nios tem tomarto notavel incremento no Es· da foEse util. Entretanto, a pratica de me n· 
tado e seus horizontes sorllo ampllssimos si strou que actualmonte e>sa medida está 
conseguirmos c(lnquistar os mercf dos do sendo desta voravol ao s 3rviço publico. Os 
norte da Rrpublica, aln~a hoje suppridoP, em ellgonheiroE>, tendo residoncia na Capital, di f· 
su~ qmsi totalidade, por rrantei_ga Htrsn · ficilment'l se transportam a pontos longitl· 
geua. quos do Estado afim do examinar as obras. 

Por consequencia, o que nos cumpre faz~r, a r o executarem e, tomando ligeiras m tas e 
para conquistar esses mercados, é a propa· informações, voltam para aqui c0nfeccio 
ganda commercial, vhto ser o nosso prodU· nar orçamentos e plantas. As obr~s medi · 
cto incontestavelmente superior ao cxtran · ante concurrencia publica, são dadas a em . 
geiro. prciteiros cu fll.o feitas por administração. 

Na concurrencia, que é a dominante fatal A fiscalização por par·te do engenheiro, em· 
da lucta pela vida no socnlo insipiente, a in· qualqaor dos casos, é impresoinH vcl, para 
dustria que nllo prooura fazer a propag~nda evitar abusos, e f11zor com quo aR obras se. 
dos seus productos é fatalmente vencida. jam exocutadas oonvenientemente. Entro· 

Assim, a lavoura precisa, por meio das as · tanto, Nsidindo os engenheiros nesta Capi· 
sociaçõeP, das cooperativas, das sociedades tal, torna-se i~to, slnão impossivol, muito 
motuae, lancar as suas vistas para a propa- difdcil. 
ganda commerc'al dos seus productos, sob Creio por conscgointe, sr. Presldfnt!.', qco 
pena do .ser supJ)Iantada. consult'o a interesses do serviço publico pe· 

Mcelino, no sou liv~o notavol, Le Retour ~la dindo ao Eenado para conceder essa aucto· 
Terre, condemna o rsolamento em que v1ve riz!lção ao governo 
a lavoura da Franca o o b~ervava que os in· · ' · dustriees eRtll.o perfeihmente apparelhados H a, & lém dtsso, uma_ on~ra c o n~tdo_raçllo 
para a Jacta da concurrencia; fizeram sua do gran~o n onta .. qu o JUst:tlca a tlxa~ao _dos 
educaçllo forcados na Juch pela vidP · I e!lgonbetros em dtve1sos ro~tos dJ tontto · 

A lavoura. ontreta nto, esU. rompletámento 110 do Estado. 
entregue á rotina com medo d~ se ~s-3ociar, A principal p·eoJcnpa.ãJ dJ gov.)TDO· 
e o resultado é a miseria em que ella se actual é o nosso d senvolvimonta economi·· 
acha. o seu atrazo ag grandEs Juctas em que co, principalmente pol~ transtormaçll.o dos 
se vê. ' . , methodos do trabalho agricola. 

Afftrma entlo aquelle escrJptor quo ·a la· j <'governo procura fazer chagar f o cor. he · 
voura prCBIFa fazer sua aprendizagem indu.s· . cimento d<·s lavradores a ncell.:mcia dos. 
trial, tahir do isolamento 0111 que tem "ivido pr ooessos racionaes do trabalho, fixando om 
e tratar, por meio de associações adeq uadaP, diversos pont< s campc s do demonstra çAo, 
do consumo dos seus productos. sob pena !!o fazendas·modclo e esta belccimentos congo·· 
ser vencida DI conqurrencla mundial. neres. 



Com certeza o governo lactará com diffi · 
cuidado para obter pessoal idonco que so 
incumba desses serviços, porque nessa parte 
está tudo por se fazer. Vamos mon~ar vor· 
dadeiras e·;colas primarias llõ agrtcultura, 
não tomos mest res p:lra ellaR,. .o. governo 
escolllerá. um individuo para dFtgll as, este 
não soado conttnuamoato assistido pelo os-
pirito quo vivifica a alta administração no 
sentido do impulsionar a transrormação da 
lavoura no Estado, com certeza nã~ c11.m· 
prirá bem o sou dever, porque o moto é m· 
gratissimo. · 

Os eogonhciros, localizados. em di-vo:·~os 
p:>ntos, poderão se tornar .optlmos auuha· 
res da administração, cxammando contrnua 
damente squellcs rstabelocimentos, danrlo 
ao govornn informações minuciosas do modo 
norquc as f , zen das estilo sendo tratadas.ctc. 
De sorte que, ainda sob Fsso ponto do vtsta, 
os districtos de engenharia prc·star!o gran· 
de serviço ao Estado. 

Creio to r j ustiftcado as duas f~ond~s a 
quo mo referi, c, pa!sando as mãos . .te v. oxc. 
essas e as o utr.~s, requeiro quo S(>Jam todac:; 
submettidas á discussão. (Muzto bem! .Muí· 
to bem!). 

Emendas 

Onde convier: 
Ao particular ou á Companhia quo ex· 

portar pelo porto d? Rio de J a no ir~ par a c s 
do .norte da Rcpubhca do 100.000 ktlos para 
cima de manteig9, fabricada ~o l.~stado\ fica 
o governo auctorizado a rest1tmr, a tltu'o 
de premio, metade do valor do imposto do 
exportação cobrado pela Eahida do referido 
gencro. 

Sala das sessões, 26 de ago;to do 1908.-
Podro Matta.- Lovindo Lopes.- Antonio c .. rios. 

Onde CODYÍOl' : 
Fica o governo auctorizado a restabelecer 

os antigos districtos de engenharia expo· 
diodo o competente rogulamontl) o podendo 
aproveitar os actuacs ongenbefros do Es· 
tado. 

Sala das sessões, 26 do agosto de 1908.-
Pedro Matta.-Ribeiro do Ollvoira.-Dr. An· 
t(lro Dutra.-Nuno3 Coolho.-Nuno Mdlo. 

Onde convier : 
Artigo. Do registro de títulos do pharma· 

ceutico~, cobrar se á a taxa de 6$00), rovo 
gada a disposição contraria da tabeJh an. 
nexa á lei n. 402, do 12 de setembro de 1908, 

Sala das sesEões, 26 do agosto de l!lJ8.-
?odro Mtltta,- LoYindJ Lopes.- Ant ~ nio 
Carlos. 

Onde con vier : 
Artigo. As certidões passadas para a co · 

brança da divida activa ECrão subscriptas 
pelo cbtfc da secção, cn!le as mesmas forem 
extrahidaa. ficando nessa parto alterada a 
dispoü~ão do art. 11, n. 12 do de~. n. 942 de 
!Ode junho de 1896. 

S:ila d:n sossõJs, 26 de agosto do 1903,-
Pcdro .Matt!l. -Levin:to L'~po~ . -Antooil) Car· 
los. 

Estando apoiadas, Eão postas conjuncta· 
mente em discuulão. 

o sr. Antonio Canlos.-As emenda.s 
apresentadas pelo nosso distincto colle-ga _dt· 
zem respeito, ~omo todos ve~os, a questoes 
de p C~ lpitante lGtoresse publlco. • 

A commissilo as spprova, tanto ma1~ quan· 
to a 3, a discussão é O momento proprlO para 
os pronunciamentos decisivos sobre as !Jia· 
terias ~gora submettidas á nosea constdo· 
ração. t . á d" Ainda outra em onda aprcson 1 re1 s 1spo· 
s:çõcs gcraes do projecto d? orçamento, om~n· 
da quo tem corelação intima com a rece1t11 
do ~stado e por hso não vao de ~nc.ontro ~ 
disposição constitucional, por COJa lD~egn· 
dado nos vamos o~!orçando, a de que so cs 
assumptos relativos á receita e despesa do 
Estado devem ser eubmettidcs á consideração 
do Senado quando se tra~a do orç3:mento. 

Essa emenda viza mata garantia para o 
interesse publico no andamento das causas 
fiscae~, isto é,· daqU!)IJas causas nas. quaes o 
Estado trata da arrecadaçilo dos Impostos, 
parte importante da receita. 

A administração pondrra quo neste me· 
monto, com as disposições vigc_ntes, Creqll?D· 
tos sã·o os casos em quo que~toes ·dessa 1m · 
portancia em muitas das quaes suscintam·s~ 
altas coniroversias juridioas1 ficam. á. merce 
da competoncia ou o o cri tono dos JUIZes po· 
pulares, dos juizes de pu, quo frcqu~nte· 
monte intervêm em taes Mtos substitumdo 
os juizes municipaes. 

A administração tom reclamado o a to.dos 
nós parece de vantagem quo em t~e~ !elt~s 
o juiz que prolato a sentença defiotttva SCJi 
o juiz do direito, moditl.cação da qual su.rge 
uina vantagem extraordinaria-quo a ulttma 
iu stancia a resolver sobro assumptos de tan · 
ta importancia será o Tri?onal da R~l~ção. 

A emenda está concebida nos segumtos 
termos: (lê). (Muito bem; muito bem! ) 

Emenda 

Accrcscentc·so onde convier : 
Artigo. As causas fiscace, qualquo~ ~ue seja 

o seu valor, serão julgadas pelos JUIZes elo 
direito com appellação para a Relação, con· 
tinaando o respectivo preparo a cargo dos 
juizes municipaes. 

< s. R.) Sala das sessões, 2B do agosto de 
1988.-:-Antonio Carlos. 

Apoiada o po ~ta conjunctament~ em dis· 
cussão, é esta encerrada sem ma1s dc b1to. 

Procedendo á votação, é approvado o art. 
5. o com todas as emendas ao mesmo offere· 
cidas. 

o art. 6, o é approvado sem debate. 
Entra em discussão o art. 7. " 
o sr. Gome• Freire (t.o Secretario). 

-Pedi a palavra para offerccer uma emen· 
da a osso artigo do projecto. Essa emenda 
viza m&.ndar llpplicar com relação á Secrc• 
ta ria do Senado o mesmo credito supplemen · 
tar que o art. 7. • do projecto abro para a 
camara dos srs. Deput ~os. . . 

No projecto se diz : •F1oa aborto, dos de Ja, 
o ncc : ssario credito supplementar para pa· 

..._ . .; 

gamento do excesso de despesa que se veri· 
ficai no n. VII, § I. o do art. 3, o da lei n. 470, 
de 14 de setembro de l9ú7 ,, 

A emenda manda aocreEcentar :-ce n. v, 
-que á o quo se refere ao Senado. (.Muito 
õem), 

Emenda 

Ao art. 7 .•- Onde se diz no n. VII- di 
ga se : - nos ns. V o VII - e mais como 
está. 

Sala das sossõ3s, 2~ do agosto de 1908.-Go-
mes Ftoirl.'. 

Apoiada e posta conjunctamento em dis-
cussllo, é e•ta encerrada som mais debate, 
sondo approvado o art. 7. • e bem assim a 
emenda a e !lo o:tferecida, 

Os arta. 8. • a 12. • Eão succossivamonto 
approvados sem debate. 

Adoptado em2.a para passará 3.a discas· 
são, vae o projccto com as emonLtas appro· 
vad!l.s á commis~ão do Fina[jças. 

Projecto n. 14, da Cama1'a 

~rt. .2.° Correrá por conta cxelt1siva dos pro-
prietariOs ou detentores a const rucção e conser-
vação dos 1apumes para conter: aves domesti· 
cus, ca?ritos, cameiros, porcos c outros animaes· 
que ex1ge.m t~pumes especiaes, ficando os allndi-
dos proprwtarws ou detentores responsnvris pe-
los damnos causados :por estes animaes no caso 
de falta ou insufflcienCia dos 1a.pumes. ' 
~rt. ?·· A forma da acção para ob1·igar o pro-

prietarJO confinante a concorrer para a constru-
cção e conservação de tapumes diviso1·ios no caso 
do art. 1'.0, da lei federal n. 1.78i de ÚJOi e' a 
estabelecida nesta lei. ' ' 

§ L• Na peti~ã? inicial o auctor especifica rir. 
os tapumes, sua. dunonsão, pro<,:o por· unidade de 
accordo com as postnras e o costume da terr~ 

§ 2. 0 O pedido será para que o confina nte ti;~:a 
a parte dos tapumes que lhe competir· no praY.o 
qt~o lhe fo1' assignado, ou seja obrigado ás rospe· ctn,as despesas, 

§ 3.:• Havendo no tet·mo l)rocurador· bastante, 
especial ou g~ml, com pcc eres exp1·essos para 
propor ou a~o,~panhar acçõcs durante n ausencia 
d~ s?u. ~onstiturnte, a elle poderú ser feita a ci ta· 
ç:ro lll!CIHI deste ou qualquer outm. 
.~ 4. • Havendo cond:omino ou CO!lfrontante por 

du mto do successão mnda em drvrsa , scr:'r citado 
s6mcntc o cubcoa de casal ou o IH'rdeiro que es-
tJ ver nu posse dos bens. 

E' lido e entra em 2.• discussão, por al ti· 
gos succossivos. o é approvado som debate, 
o projc cb n. 14, da Camara, cstab olocon do 
um systema do mucas a fogo para o gado 
vacoum, cavallar e muar, o qual, não tendo 
Eoffrido altcracões, fi ca sobro a Mem para 
entrar na. ordem dos trabalhos depois de fin · 
do o interstício regimental. 

§ 5. ~ Fallec9ndo alguma das parl rs, no curso 
d~t acçao, ficara suspensa a inst.ancia ato' a cita,. 
çao do . c~th eça de casal ou de cprem estiver 
n:t administração do espolio, dispensada a habi-litação. 

§ 6.• , No prazo ~ssig l!:.tdo pam a contestação, 
que sera o de tres dws, SI o c1tudo comparecer c 
entrar em accordo, que se reduzirá a te•·mo nos 
autqs com. todas as est.ipulações necessa rias, o juiz 
conlil'llH\ra por sentença o que for convericio· nado. 

p,·ojecto n. 27, da Uama1·a 

E' lido o entra em I. "discmsão o projecto 
n. 27, da Camara, sobro contagem de tempo 
ao capitão·cirurgião do I.· batalhão da Bri 
gada Policial, dr. Bo[ljamin Targiny MosP. 

Náe havendo quem poça a palavra, encor. 
ra·so a discussão. 

Procodendo·so á votação, em escrutínio 
secreto, são recolhidas 16 cedulas, é o pro· 
jocto appt•ovado por I I votos contra 5 e ro· 
mottido á commissão do Força Publica. 

Urgencia 

O ar. I. o SECRETARio, obtendo urgencia, 
procedo á leitura de dois o f fi cios do sr. I. · 
secretario da' Camara, enviando os dois se· 
guintes · projcatos : 

Projecto n. 29 

U Congres>o Legislativo do Estado de Minas 
Goi'Ucs decreta : 

Art. 1." Os proprietarios de immoveis ruraes 
cónflnantes silo obrigados a concorrer, em partes 
eguaes, pttra as despesas de construcção e conser-
vação dos tapumes divisorios de suas proprioda· 
des, na conformidade do disposto na lei ledoral 
n.l.i8i, de 28 de setembro de l DOi. 

Parag:rapho unico. Entende-se por tapumes : 
séhes VIvas, cercas de arame ou do madeira vai-
los ou banquetas, ou qualquer outro meio do se-
paração do terrenos, observadas as dimensões es-
tabelecidas em posturas municipaes, contanto que 
obstem a passagem de animaes de grande porto. 
(Art. 2.0 da citada lei). 

8 i.0 Si o cilado não comparecer, 011 contes tar 
a acção, assignar·se-á para a prova uma su di-lação de seis dias. 

§ 8. ° Finda a dilação, depois de arrazoarem ns 
par·tcs, no termo do tres dias, assi <>nado u ca.(h 
Hma, proferira o juiz a sua decisão "no pra:r.o d~ 
Oito dl8s,, ~speci ficand? quaes os tapumes que de-
vem ser leitos, a sua situação, qualidade, dimen-
sões e preço, e condemnando o reu a fawl·o no 
prazo fixado, ou a indemnisar o :Hlctor do que este 
despenda para construil-os. 

Art. 4.0 As excepções ndmissiveis são sómente 
as de suspeição e de incompetencia : todas as ou-
i r·as serão a.llegadas na eonstestação como ma teria de defesa : 
. A1·t. 5.0 Proceder-se·:'L a arbitramento, a reque-

rtm nlo das partes ou por determinação do juiz 
sempre que seja preciso, por meio de peritos pra: 
ticos e residerites no termo, observando·se nrr es-
colha destes o disposto no regul. n 'i3i, de 25 
de novembro de 1850, no que for applicavel. 

Paragrapho unico. O arbitramento será feito 
sem a presença do juizo no Jogar em que t i verem 
de ser teitos os tapumes 

Art. 6.• A appellação da sentença proferida 
na acç~ o terá apenas o efli~ i to devolutivo. 

Art . i 0 As custas, havendo accordo ou não 
sendo contestada a acção, serão pagas proporcional-
mente pelas partes; no caso contr-ario. pelo Yen-cido. · 

Art. 8. • As ca usas de que trata o art. 3 .o se-
rão isentas do imposto de Novos e Velhos Direi-
tos, q nando não houver contestaç:ão, ou celebra-
rem as partes accórdo. 

Art . 9.• Na execução da setença proceder-se·a 
a liquidaç!io, quando a importancia tota l do pedi-
do a que for obrigado o confinante nilo ficar de-
clarado na mesma sentença 

Art. 10 . Sendo incertos on confusos os limites 
entre as p~opriedudes confinantes, ser<10 as par· 
tes remettrdus para os meios ordinarios . 



Art. 11, Fi cão isentos do serviço do jury os 
:professores publicos da instrucçilo primaria , 

Art. 12. Esta lei entrará. em vigor desde a 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrario. Bello Horizonte, 26 de agosto de 1908.-Antonio 
do Prado Lopes Pereira,- presidente, Zoroastro 
Rod riíl'ues de Alvarenga, 1.0 secretario -Ame· 
rico I• erreira Lopes, 2. 0 secretario , 

Projecto n. 30 

O C·Jngreaso L9gislatívo do Estado. de Mi· 
nas Geraes docNta : 

A.rt. l. • Fica. o Presidente do Estádo aucto · 
risado, a entrar em accôrdo com o Estado 
do E~piri to Santo para. submettor á ar.bitra . 
.ga ma questão de limites oatre os dois Esta · 
do.~, nomeando_ arbitro,.assignando o respe· 
cttvo compr.omtsso e abrmdo para esse effoito 
o necassario credit'.l. 

Art. 2. · Esta lei entrará em execução logo 
quo fôr publicada. 

Ar_t. 3: R'lvogam·so a~ disposiçõas em con· 
trar10. ' 

Bello Horizont~. 26 de ago3to de 1908.-An· 
tonio do Prado Lopes Pereira, presidente. 
Z oz·oastN Rodriguo3 d' Alvarenga, 1.· secre· 
b rio.- Ame rico Ferreira L'Jpes, 2. · secreta· 
rio. 

O de n. ~9, fi ca sobro a mesa plra entrar 
na ordem dos trabalhos da sessão seguinte, 
sen.1o plra osso fim dispmsadas I:I'S !ormali· 
dados regimantaos, a roquerimont > do sr, 
L~vinio Lopes o o do n. 30, vao a impri· 
m1r st'. 

N.1da mai3 hnando a tratar·se, o sr. Pre· 
sidente dosign\ para 27 do corrente a se· 
.guiato : 

ORDEMDODIA 

PRU!IURA PARTE 

Até l h >ra da hrde: - Leitura dA a ata, 
expediente, aprasentaç!o de plracero3, pro· 
.j oct'>s, in iicações e roquarimontos. 

SEGUN DA. PA.ltl'E 

Até 4 horas da tarde : 

AOT A D .\. REUNIÃO, AOS 24 DE AGOSTO DE 
1908 

PRESIDENCIA. DO SR. p, DRUMMOND' 
. (1. • secrela.r&o) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham·BO 
presentes os srs. P. Drummond, Gomes Frei· 
re, Nunes Coelho, ·Ferreira Alvo~:~, Antero DU· 
tra, Ribeiro do Oliveira o Nuno Mello, tal· 
tando com causa participada os srs. Gon· 
çalves Chaves, Baptista de Mello, Jcsé Gon· 
çalves e Olytnpio Mourão e, sem ella, os 
mais senhores. o sa. Pa&sxoENTE declara quo nã1 ha ses· 
são por Calta do numero legal e que a ordem 
do dia seguinte é a me3ma que havia sido 
designada para hoje. 

ACTA DA REUNIÃO, AOS 25 DE AGOSTO DE 
1908 

PRl!SlDENCIA DO SR, GoNÇALVES CHAV&S 
Ao meio dia:, feita a chamada, acham·se 

presentes os srs. Gonçalves Chaves, Gomcl 
.trroiro, Nunes Coelho, Farreira AI v e~, Pedro 
Matta, Gomos Lima o Autero Dutra, faltando 
com causa participada os srs. José Gonçal· 
ves, B.1ptish de Mello o Olympio Mourão e, 
sem ella, os mais senhores. 

O I!IP. Prel!lhlente : -Srs., uma dor pun· 
gente o cruciante acaba do confraagor o 
coração amoravel e sampre nobre do nosso 
distincto collega, o digno primeiro secreta· 
rio, s~. dr. José Pedro Drummond, que teve 
a suprema desdita de perder a esposa ado· 
rada. l<.l' natural, é justo quo, por um sentimento 
de solidariedade e do eympathia ao illustro 
collega e por homenagem ás excelsas virtu· 
des da praclara senhora, compartilhemos a 
dôr do dosolado esposo. 

Assim, com quant'.l não haja numero para 
deliberar, eu, interpretando os sentimento9 
do Senado, consigno um voto de profundo 
pezar por tão triste acontecimento o nomeio 
03 srs. senadores Ferreira Alves, Nunes Coe· 
lho o Gomes Freire para darem pczames 6. 
família o acompanharem o sahimento. 

l. • discussão do projacto n. 28, da Camara, 
app rovando as conta~ da receita e desposa 
·do Eshdo, relativas ao ex~rcicio do 1905. 

0 MElMO SENHOR declara qUO não ha BeS• 
eão por falta do numero legal o quo a ordem 
do dia seguinte é a mesma quo h~via sido 
designada para hoje. 

46.• SESSÃO ORDlNARlA, AOS 27 DE AG03TO 
DE Hl08 . 2.' discussão do projecto n. 26, da Camara, 

mterprotando a lei n. 406, de 1905, na parte 
r~foront~ á relevação de pagamento conee· 
·dtda ao m spoctor de F11zen1a, Francis.co S1a· 
res AI vim Macllldo. 

PRE~IDENCIA no sR. BIA!J FoRTES 
(Vice· Presidente) 

1. • discussã'.l do projl)cto n. ~ 9 , d~ Ca 1l!l'ra, .sobro tapumes divisorios. SUMMARIO :-Acta .-Pareceres .-Ordem do dia. 
Lwanta·sO a s JSSã<J. · -Contas do exercício de 1905.-Projecto n. 26, -Tapumes divisorios -Urgencias.-Pareceres. 

-Ordem do dia 28. 
Ao meio dia, Ceita a chamada, acbam·se 

pr€!sentes os srs. Bias Fortes, Nunes· Coelho, 
Nano Mello, Gaspar Lopes, Josino de Brito, 
Antonio Martins, Ribeiro d·e Oliveiro,. Pollro 
Math, Ferreira Alves, Antero Dutra, ·Dclftm 
Moreira, Antonio Carlos, Le~indo L'lpes, Ca· 
millo de Brito o Go11es Lima, faltando com 

_ _ ;,; . 

~~ug~:~:~c~Sa1:sésGsrs. Gonçalves Chaves, 
rAo n Baptist~ de .M ~~çalves, Olympio Mou· 
se~hor es. e 0 e sem e1la os mais 

Abre se a sessão • 
~ cortvite do 11r, President rCira AI ves occupa a d . e, o sr. For· tatio. ca e1ra de 2.• secre· 
E· lid~ e approvada t , tece~ente. a ao a da sessão an· 
Nilo havendo e:rp d' t . . sentbçào de e l~n °! passa·se á apre· 

e re .. J ucrime::;s~cercs, proJectos, indicações 

o 'R RIBEIRO DE OLIYEIR I . tfe ""''Ca t'Uillica off .. A, pe a <'?mmissl'lo 
se o t-eguime ' ~re~:e e vau a lmpl'lo!>ir· 

Parece1· 

A Ct• mmissão de Força Publica . 
prfsrn tl:l 0 pr·ojecto 27 , a que ful 
tanrlo , em pu para n · tJ .• o a Camara, con· 
de d, p <~ sto ao c Pl.'tHa_ e dltos.~o antiguida· 
lb

- ~ o cJrurglao d 1 • b 
au rl' BrHl~ da Polic I d . u : atH· 

giny Moss, já a rov· lb . r. BenJamin Ta r 
mcirH. •tiscussã~p é ~:o pelo Somado om pri. 
m rs mn ~uowettido parecer qu-3 ~ej .. o 
approva to. á segunda. dtscussao 0 

Sala •tas commissões 27 d - fUil •· iro de 01 . . • o ago~to do 1908. lVOlra.-Gomos Ltma. 
o ~H.. AN'l'ONIO CARLOS I . Flllllnças offer ' pe a commJssão do • eco o scgumte 

Pm·ece1· 
A Com missilo de F'in submettido á 3. • discuss~~ças ap.resenta P!lra ser 

mara, orçando a receit o pro,Jecto n, 2<> da Ca-
tado para o exercicio d: r!Ío~ndo a despesa do Es-
emendas já approvadas pel 'scomd as seguint.es cussi'l.o. . o e na o em 2. • diS· 

1,• 

Ao a1·t. 4 .o, § 1 o n v d . d do Senado - accr~;ce~t -. epois e Secretaria 
bibliothoca _ elevada a e-se · e t~:OD0$000 para a 
43:9i0$000. respec Iva ve rba á ,. .. 

2.• 

Ao a 1·t. 4,o, § 1 o n XII d . - acc r·escente-s~ ! · ~ m-: 6fc018 de - Ouro Preto 
cada um dos carc~;;;iros d~s o:o~o ldlor mez para 
.Jui z de Fora Uberabo e 0 .ca ma~ e Barbacena, 

' u lit mant ma. 
3.· 

· Ao a rt . 4 o § 1 o n XXI! d . Pharmacia :_: di "'à:se.. - cRois de Escola de 
scimo de vencimentos' a sg~g.o 1: DJ$000 do accre-
1:200$ de augmento de at"um os lent~s e . .. . 
elevada a verba a 46:DOD$~~~ .1ficaçi'l.o ao director, 

4.• 

Ao · art. 4.• § 1 o XX, -Hospital de' L ' n. X, letra a depois de 
se:- Hospital d:z~~tsei~~l:s~~ato-p ac9rescent~
lhão de tuberculosos e It . , ara e Pavi-
nientemente a respecth!a v&Jubba, elevada conve-er a. 

5. • 

Ao art. 4·0• § 1.o, n. XXX letra /.1 te-se :- Dispensaria da Li a' t - accrescen-
e Instituto vaccinogenico ãe Jc~~ da Fa' tub2erculose 
a .cada um.. • ' e ora, :000$000 

A. S. -1» 

6.· 

Ao art. 4 .o § 1 o n XXX 
scente·se :- á' Pia· un'uio • d S· !erra /.1-,. accer-
Asy1o de Santa Isabel em O~ro apn ot Anltoomo e ao cada um. re o, : 00$000 a. 

7.• 

Ao art. 4.o, § 2.o, n. XXX!l- d . 
bllclls- diga-se :-sendo 15·Doo!88Is de Obras Pu-
tos e melhoramentos do ed·fi . •IP O para concer· o Senado. 1 CIO em que funcciona. 

8.· 

Ao art. 5. • accrescent accordo desde 'á e~se : - 5. ~ A entrar em . 
para submetterJ a' ~~bft~ Estado do Espirito Santo 
tes entre os dois Estad/gem a questão Je limi-. 
signando o respectivo co~~ nom~ando arb.itros, as-
esse fim o necessario credi~~~misso e abrmdo para. 

' ' I 
9." 

Ao art. 7.o :- Onde se d '• nos ns. v e vli ·- . IZ- no n. VII-diga-se: ' o mais como está no artigo . 
10 

Acct·esccnte-se onde convier os s . t . gos : egum es artt-. 

Artigo ... Ao particular 1 . portar pelo porto do Rio oJ' aJ con~panlua que cx-
n?rte da Republica de cem ~. 1 ~n.~Iro , para os do 
Cima de manteirra fabricad I u ogrammas para 
ve!'llo auctoriza'dd a restÍtt~rnoa ~~ta1o,dflca o go-
metade do valor do im t 11 o e premiO· 
do pela sa.hida do' res/e~~i~~~ee~~~~~tação cobra, 

11 

Artigo ... Do refl' istro de n 1 cos! cobrar-se-á a"' taxa de 1 ~1 os ·1e ~harmaceuti..: 
a disposiçã.o contrJ. ria da se~s bmll · r Js , rev~gada. 
n. 462, de 12 de setembro d: l ~Oi~ annexa a lei 

12 

I Artigo .!.. A~ certidões passadas llara a 
Jrança r a diVIda activa à · co-chefe da sec il · ser· 0 subscriptas pelo 
das ficando ç o,, on~e tas mesmas forem extrahi-
art' 11 n li ndssd par e alterada a disposição do 
Ul96. ' • . ' o ec. n. 942, de lO de junho de 

13 
Arti"'O F' , · b elece~ O~· antli~~SO J;~~e.ri~O aductorizado a resta· 

pedindo o con~petenle rJc os I e engenharia, ex-
aproveitar os actuaes en;eenghu ~mendto e podendo ., eiros o Estado. 

14 

Artigo.·· As causas ftsca 1 
~o:~~;~~f~~çs:~ãga~·~lg~da~ft~\~ãsjuu1~~;:ie ~~~e~~~~ 
resp~CtiVO pr 3paro a carfl'o dos' . . ua.n o. ? paes. "' Jmzes mnmci· 

A Sfla. das commissões, 27 de agosto de 1908 
n omo Carlos. - Levindo LOJles P d. -Matta. · - e ro 

O ME~Mo SENHoR. requer dispenRa das for· 
malto~tdtls re.,Jmontaes al1m de que o pro·e· 
c to a. quo filO refe;:od o par·e ·e r que ao• ba ~e 
apresent~tr sej~& oado para a ordem dos tra·. 
balllos a• ses;ão setruinte. 
. Approvado 011te requer1m"otD, fica 0 J)ro-
J c to Hobre a mesa pa.r~& o fim • eq uerido. 

PllSSB•Se á 



SEGUNDA PARTE DA ORD~M 0) Dh 1 sl.o, é de parecer que Feja submettido 6. 2.•, 
redigido como se acha. 

CONTAS DO EJBRCICIO DE 1005 

E' lido e approvado sem debate, ~m- pri· 
meira discussão, o reme:ttido á commtseao do 
Finança!' o projocto n. 28, da Camara, appro· 
vando 11~ contas da receita e despesa doEs· 
tado, relativas ao cxercicio de 1905. 

Projecta n. 26, da Oamara 
E' [Ido e entra em 2.• diEcuseão, por arti· 

gos, o projooto n. 26, da c,mara, interpre· 
tando a lei n. 406, do 1905, na part~ referen· 
to á relovacão do pagamento, concedida ao 
inspector de Fazenda, Francisco Soarea A1· 
vim Machado. 

Não havendo quem pr- ça a palavra sobre o 
art. 1.•, encerra se a discusEà(). . 
Procedendo·~o á. votação, em escr11ttni~ 

secreto, são recolhidas 15 cedulas c é o artl· 
go approvado por 13 votos oo~tra dote. 

Os arts. 2: e 3.· são succosstvamento ap· 
provados sem debate. 

Adaptado em 2.• para palsar á 3.• discos· 
sAo fica o projecto 60 bre a mesa para a 
ord~m dos trabalhos da soseão seguinte, sen· 
do par a osso fim dispensado o intersticio re· 
gimental, a requerimentll do sr. Pedro Matta 

Tapumes divisarias 
Entra em 1. .. discussão, sondo a sua leitura 

dispensada. a requerimento do. s~ . ~unes 
Coelh•· vitlto estar impresso e d1str1bUJdo, é 
appro;ado sem. debate e vue ~ commissão de 
Justiça e Leg1slaçãv, o proJflCto n. 29, da 
Camara, Eobre tapumes divisorios. 

U1·gencias 
0 SR. PEDRO MATTA. obtendo urgoncia, Oflt) · 

roce, pela commissão de Fin1wça~ , o se· 
g11inte 

flala das commissões, 27 de agosto de 1008. 
-C. do Brito.-Delfim .Moreira.- Gomlls Li· 
ma. • . . 

o IIIESJ\10 PENlloR requer e obtem dtsponsa 
das tormalidaades regimentaES, atlm do que o 
projecto a que se r e tere o parecer que aca· 
ba. ae apresentar, FOja d11do para. a ordem dos 
trabHlhos da. s.essão seguinte. 

l"lada mais h a. vendo a tratar se, o sr. Pre· 
sidentc designa para 28 do corre ato a se· 
guillt~ 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até I hora da tarde: 
Leitura da acta, eJpediente, aprese~'açl.o 

de pareceres, projectos, indicações e roque· 
rimentos. 

SEGUNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde: 
3.• discusfão do pr~jccto n. 25, da Camara, 

orçando a receita e fixando a d€spesa do Esta· 
do, para o exercicio de 1909. 

2.• discusFií.o du prr jecto n. 28, da Camara, 
approvando as cont<Js da receita e despesa do 
Estado, relativas ao 'Jorcicio de HK5. 

2 • discussão do projecto n. 29, da Cemara, 
sobro tapun es diviso rios. 

3.• discus~ão do projecto n. 26, lia Camara, 
inte,·pretando a lei n. 406, do l\105, na parte 
referente á relevação de pagamento concedi· 
da ao inspector de Fazenda, Francisco Soares 
Alvim Machalio. 

3 • discussão do projocto ~· 240, do Senad~, 
auctorizando concessão de hcença ao escrt· 
vão do orphãos do termo de Piumhy, Francis· 
co Alves do Couto. 

3. • discmsão do proi ecto n. 14, da Camara, 
estabalocendo om 11ystema de marcas a fogo 

Pa~·ece1• para o gado va ccum, cavallar e muar. 
. _ d F' 8 apresenta para Levanta-se a seEsllo. A commHsao o w ança 

a 2.' discussão o prC~jocto u. 28, _da Cama· --
ra, app1 o v~ nclo 1:. s co~tas di roc,e1t~ ~ des· 147.• SESSÃO ORDIN i,RH. AOS 28 DE AGOS· 
pesa uo Est~ do, 1 olatiVIIS ao exerc1c1o do TO DE 1908 
1905, o é seu p11recer que seja o l!Jesmo ap 
provado. I PRESIDENCIA no ER. BIAS FoRTES 

Sala das commiE sõ e~, 27 do agosto ~e 1908. ( v ,:cepresidente) 
Pedro Matta.- Levin do Lo pes.-Antomo C ar· 
1 JS S'Ulll!IIARJO: Acta.- Expedicnte. - Parecer .. - Or· 

' . · d f dcm do dia.-Orçamento do Estado.--:- D1scurso 
O MESMO SENHOlt requer d1spema as ~r· do sr Antonio Carlos e emendas.- D1scurso e 

malidades rcg1meotaes afim de QUO o proJe· ' emendas do sr. Pedro 1\latta.-:- Discurso do sr. 
cto a quo se refere o parecer que acaba de I Delfim 1\loreira .-Discnrso e emenda do sr. A':J· 
aprmentar srja dado. par a a o roem dos tra· 1onio Carlos.-Declaração. ~e voto do sr .. Antomo 
balhos da sessão Eegu10te. Carlos. -Contas do exerCI CIO de 1905.-Discu_r~o o 

Approvado este r·equorimonto, fica o pro· emend a do sr. Pedro JVlatta. - T~pumes ~!VISO· 
· , fi e ien · rios.-Discurso do sr. Delfim Mormra. -ProJectos Jecto sob1 o a mesa p1u a O:o DB co o v n ns. 26, 2~0 c 14.- Urgencia.-Redacçl!es flnaes.-
tos • 1 Ordem do dia 29. 0 m . (' AMILLO DE BRITO, obtendo egua · 
mente urgenci~, tdfercco, p~la commis~ão de 
Justiça o Legislação, o segu1nte 

Parecer 
A commhsão de Justiça e Legislacio, ten· 

do examinado o projocto n. 29, sobre .ta pu · 
mos di viso rios, já approvado em 1. • dlt cus· 

Ao meio dia, feita a chamada, aebam·se 
presentes es srs. Bias Fo1 tt s, Gomes Freire, 
Nunes Coelho, Ferreira Ahes, Levindo Lopes, 
rtuno Mello, Ribeiro de Oliveira. Antonio Mar· 
tias, Rocha Lagôa, ADloro Dutra, Camillo do 
Bl'ito Pedro M~>tta, Oa~par Lopes, Delfim Mo· 
reira: Gomes Lime, Antonio Carlo~ o Josino 

.. 
.:·'9f 

de Britl!l, faltando com CIU8a participada OS APRESENTAÇÃO DE PARI!!C_aRES, PROJBCTOS1 IN• 
sra. Gonçalves Chaves, P. Drummond, Baptfs·l DICAÇÕBB E REQUERIMBNTos 
ta cte Mello, 01ympio Mourlo e José Gonçal· . 
ves e sem ella oa mais senhores. O sn. RIBBIR? DB OLIVEIRA, pela ?ommtssih 

· ~ ·bre se a sesslo. . , ; de Força Pub11ca, ofrereoe o sego10te 
E' li-ta e approvada a aota da sesslo an· ! Parecer n. 4 

tecedente. 1 

O sR. J.• SBOR'ITARIO dá conta do seguinte i . A commls~lo d~ Forç\ Publica a que. foi 
• 1 presente o requer1mcnto em que o capitão 

1 da Brigada Plllicial, Gaspa• in o de Vascon. 
1 cellos Brandão. pede a . decretaçl.o de uma 

u 'T1 officio do sr. 1. • secrehrio da cama· ' lei qpe ·a uctoriza o governo a roformal·o 

BXPEDIR!'iTI!: 

ra, ~"nvlando 0 seguinte / com todos os vencimentos, visto tor so inuti· 
I lisado no ~erviço publieo, é ae parecor que 
' sejam ~ re~peito ~;olicitadas informações do 

governo, o que zeqUOI'. 
Prajecta n. 31 

O CnngreRso Legi~lativo do Estado de Mi· 8ala das commis~ões, 28 de agosto de 1908. 
nas Oeraes decreta: -.R.1bairo d:J Oliveira.-Gomes Lima. 

Ar't. 1.• As despallas rto exernicio de 1906, Concluindo .este parecer em roquorimen· 
con~tantes das cont~s verificadas na sacro · to, é submetttdo á d1seuss_ão e approva~o 
taria rt11s 'Finanças, conrorme 0 balanço 0 ta· sem deb~te, sondo .remotttdo á Socretarta 
bella" apreseotad•s ao Congresso. são fixadas 

1 

para os tln.a coovemente~. 
em 26.832,894$383, inclusivé o supplomento Passa·f!e á 
que osso exorcicio foz ao de 190fi .. 

Art.. 2: Os credito~ ao mesmo exeroinio I SEGUNDA PARTI<.: DA ORDEM DO DIA 
~ão definitivamente tlxados ern 26.832:894$383, 
eguao~ aos pagamentos rr·alizados pel»~ di· ORÇAMENTO DO ESTADO 

ver ' a~ rubricas e títulos de deRpmms fio or· E' lido e entr.t. em 3.• discussão, conjun· 
çamr>nto o constantes dos referidos balanços ctam!lnte com as emendall já approvadas 
o ta bel! ar., om 2 a, o p •0jecto o. 25, da ..;amara, orç~An-

Art. 3: Ficam approvados oR croditos sup· do a receita n tix~ndo a despesa do t:<:sttAdo 
pl e montar~>s extraortfinarios. constantes doN para o oxercicio do 1909. 
drc r• PtOil do poder· executivo do os. 1.837 e o sr. Antonio Carlos : _ Em poU· 
1.857, do 22 tte julho e lO . do novembro cas pala vrall trarei ao Urçamen to, nost:t. ter· 
1905; 1.897. UJ07 u 1.95Z, de 23 de abril. 26 ceira discu88ão, u colltAboraçil.o da eom· 
de rnaio e 30 de outubro do 1906 o 2.0H, mislliio do Finanças. Variall as rubricas e 
de 28 do junho d 'l 1907, todo~ na imcortan · disposiçõe3 em 'quo no~sa~ emendas seriam 

.cia •1o 2.25 ·~ :835$696, abertos pRnl aupprir a proveitutiaS. MaH, com ~:! 1 :.~, iria mos procras . 
drficiencia do creditos orçamentarios e occor· tinar• a approvação do projecto, om cuja 
ror despesas < uctorizadas em disposiçõas execução, confiada ao criterio do poder exe· 
e~>peciaes. cu ti v o, serão, c r. rtamente. corrigido~ os de· 

Art. 4: A receita o r9cursos do menciona· feitos d at~ dotaçõ os or·camen tarh s em ex· 
rlo exercício do 1906 fào tlxados definitiva cesso o evitados os j) Origos dos culculos vi· 
ment i! om 27.406:438$4~9, inclusivé a quantia ziooarios da l'Ocoita. · 
qu o e~te exercício recebeu de 1907 de sup· A pr·incipal fonte das rendas do l<:stado o 
primentos e o saldo que passo u do oxorcicto imposto de export.ção- figura, neste proje· 
do 1905, na fórma do resp ectivo balanço. oto, com previtlão pur domais (•ptimlsta. t:<:m 

Par·11grapho unioo. Do total da som ma dos · pha~ o de ugu~a crise economica como a que 
te >H'tigo é tr1m~oortado para o oxorcicio de or•a iurelizmonto !lt ra vess . mol , é Rempre, 
1907 o !la Ido de 573:544$046, para a baixa a tendencia dos imposto!1 quo 

Art. 5: As ronr1as do oxercicio, que não so fundam na base oscdlanto do valor dos 
tenham sido ar recadada~. farão parto da di · productos sobro quo r ocá.em. 
vi.1a activa do Estad.,, que sorfl. escrioturada A o .-~a rubr1ca, poi~, dirige se uma das 
no r~ xercicia em que fô" roaliz tda a cobrança. emendas ar:toptadas pel~:t commissll.o. 

Art. 6: OA Ferviços não pagos no exercício Lastimo, sr. Pro, idente, que o ImpoRto do 
coo!<tituirão divida pasRiva e a d ·' spe ~a SArá rxportação. aoto·economino e compromette· 
eFMipturada no cxercicio oro qUI'l se dfa· dor do equillbrio orçamentario, pa~so este 
ctu ~ r o pagamento, pela verba- exercícios anno sem um novo retoque que v1tlhd pela 
findos-,salvoo caso da prescripçllo. nossa afrlrmMção de que se torna mi~tor oli· 

A•t. 7: Revogam·se atl disposições em con· mina l-o· ' 
trario. O esforço pelo desenvolvimento da nossa 

Rala das commisFõas, em 27 de agosto de producção pouco prortcuo será e mqu11nto n~s 
1908. -Antonio do Prado L'lpes Pereira, pro· mesmos entorpe 10rcnos sua t~a!lida com os pe 
Rilionte.-ZoroastN Rodri~ues 11o Alvarenga. sados tributos que oneram a exportaçli.\J. O 
l: 11ecretario.-Americo Ferreira Lopes, 2: t)quilibrio dos nossos orçamentos serfl nm 
secretario. mytho omquanto os baPoarmos F.obre os fun · 

d · d' t 'b · ~ ti b da.mentos otJcillaotes variaveis de tão incerto Estan o unpre~~~o e IB rt ut .. o, ca so re tributo. · 
a mesa para a ordem dos trabalhos. I Persistir na política ba to~pos inioia~a, 

Passa se á de eliminai-o p!lulatinamanh, substitnind~·O 



·-por ·outras :mais : raciooaes e menos insta· 
vais, é serviço relevante prestado, jà. á nossa 
produccão agrícola o pastoril, já. a ordem 
que ao vu dominar o nos; o regim on ti aan· 
ceiro. 

Sobro tal assumpto pe rsis t o, cada voz mais 
convicto, nas (J piniões que ex:poatli em meus 
relatorios t1 e Socretario das Ftnancas o tra· 

•duztdas em rofor·mas das quae3 fui modesto 
mas si ncero co llabor·ador. 

A roduccão de impostos do oxportacão ro · 
flocto promplamanto ou a.ugmento oosta : 
notei o accrcscimo h"vido na do coroaos 
apÓS ás rc du cçÕOS Sl;.lUd V OiS operadas e m 
1903. Crescendo o volume da export ~ ção, 
reduzidas, embora, ~H tax as do imposto. o 
~sco nàu perde, ao co ntrario lucra. E' o que 
tem acontecido, em regra, a partir daquolla 
data. 

Além da emenda fixando em 8 . 700:000.;000 
a arrecadação desse imposto para o auno 
proximo, outras a comm1s~ão apresenta, don · 
tre e lias algumas rola t i v as á despesa, sem 
que, quanto a estas, haj a tido a inici tiva rlo 
uma só. Não portoriamoP, em caso a lgum, 
ter r:ssa iniciativa. desde qu:J somos ad ver· 
surios do augmento de desposas o opinamos, 
em rc gra, pela rcducção de lias, como ~:>endo, 
neste momento. o mats seguro pr·ocrsso para 
conseguirmos situação tlnanceira bôa e per· 
manente. 

o congresso votou, recentAmentd, o au -
mento rt os vencimentos rlo s juizes munici· 
paes e promoto res. E:s Rc augmento cro~ ce om 
mais 160 cont03 annuaE's a dc ; pe s::~ ralativa 
á magisrratura o justiça. um ~ das emendas 
cons•gna. po•s, a eleva;A:> aessa verba a .... 
1.558:560$000. . 

Ao cap1tulo da s diBposicõE s geraos apro· 
sento, egualmontc, varias cm eodbs, dentro 
as quaos urna ha- relativa ao café -quo 
de mim reclama consiúorações mais extoo 
sas... não se assusto o Senado; apezar do 
mais Pxtonsas olla.s não mo f,uão abusar do 
sua precios rl o benovch. attonção .. 

O sn. . PEDR1 MA'I'TA :- v. oxc. é ouvido 
sempre com mmto prazot· (Apoiados). 

0 SR. ANTONIO CAHLOS : - ~Sabe O Senado, 
pelas illfvrm bçõos oftl c iao~. qul:l o ca fé pr~ · 
duzia. no anuo plissado, para o thcsou ro mJ · 
neiro, mais do metade da ronda do impostos 
arrecadada. O imposto de exportação sobre 
essoproctucto rondou, 5.613.000$000; a sobrota 
xa, 5.169:00$000. Genero tão onerado, trazendo 
ao oraria, apchr da cl'isc quo o estiola. tão 
oxtraordinaria somma, recl-.ma do tien<~diJ o 
dos podaras publicas a adopçào, na ordem 
tributaria, do provided.:ia que o allivie, o a 
classe producto r a quo dollo vivo e qu.., em 
sua cultura consumiu grandes riq U(· zas, do~ 
muitos encargoR qoo sobre dle pe~a m. 

A mim, o pecJalmonto, ~r. Presidente, impll· 
nha ·Se O dever de tentar esforços r- m f<~vor 
dessa classe, d(l prop fJr medidbS em prol do 
café, cujos prodUclOres empobrecidos e 
amargurados, não cessam de reclamar. 

Residente na zona da matta. a cujos habi· 
tantas. hnto devo, presidente, immeroci-
damenta embora da e~clarecida municipali 
dado de Juiz do Fóra. eu sinto, toda hora, não 
só a intensidade das queixas e roclamHçõos 
da lavoura de café, como, a certos respei· 

tos, a justiça doss·as moEmas queixas, a pro· 
cedencili do taes reclama~ ões. 

Dependesse de mim, sr. Presidente, a ado· 
pção da medidas protectoras do caTé e eu 
iria mu;to além daquella ··o qce a ~tnenda 
cogita, auxilio pPqueno deaate daquello quo 
a la•oura precisa e reclam~. 

Dapent1esso de mim o ou remodelaria os 
impostos qno oneram o café de modo a am· 
pHral o no meio dos males quo affi igem o la· 
vrador desanimado, sem quo comprometesse, 
porém, é ·claro, os interoosos do thosouro mi· 
noiro. . 

Não occorressom circumstancias ospo Jiaos, 
mot'IVos respeitaveis, razõ es poder·osas, BU· 
periores to<tas a nossa vun~ado o aos nossos 
desejos. outro não ser·ia o pensamento dos 
podere s publicas do Estado. 

O assumpto já nos preoccupou o anuo pas· 
sado, quando legislámos a nspoito do em· 
prego da sobretaxa, cuja arrecadação, com· 
binada com S. Paulo, já. estava sondo feita. 

Si no funcciouamento das coopera ti v as, com 
CIB premias a· olla contor1dos pelo rebenell· 
eiamento e propaganda, si com a organiza· 
cão o l'uncciouamonto do crodtto agrícola, 
não fô r pos~ivel operar 8e para a lavoura a 
rowrsã.o da sobret~xa que se arrecada, será 
dever sagrado, a que. som duvida, não fugi· 
rão oH ·poderos do Est-.do, a rover8ão por OU· 
tra qualquer rorma, mas do modo quo ellase 
opera effectivamente o com proveito seguro 
para o~; la v r a to ros do café. . 

-\. suppressão do imposto de 8 1/2 °/ 0 , eqUI· 
valente á sobretaxa terá, evidentemente, de 
ser adoptada, o quo é um pouco mais do quo 
u plano já exposto por outrlls o consistente 
na substituição da taxa e sobretaxa vigentes 
pelo unico imposto do 5 fcancos por sacca de 
ca ré exportado. 

0 SR. CAMILLO DE BRITO:-Não SO póde 
por ca usa de S. Paulo. _ . 

0 ~' R . ANTONIO CARL08:-EsPa razao, CUJ!l 
rolevanoia o dolica<teza são notarias, não de· 
mora r á, fel• zmente. a dcsapp!Hocor. Consoli· 
dada que seja a situação paulista com o em· 
prosticoo plane j ~ do de 15 milhões esterlinos, 
~ ssegurad<J, por· essa f ; rma o pelo conjuncto 
de out ras a. e di das lá. adaptadas, a venda 
methodica, paulatioa, do stock de 8 1/2 mi· 
lbõoM do saccas, ra:rão não ba p<tl a que S. 
Paulo insis ta na consorvacão do tão fortes 
encargos ~flhre o café mineiro, cujo custo 
d n pr·oduc ção ê bom maior do quo o dos ca· 
fe s~ r· s pa ulistas, exhuber·antes do seiva, de 
producção barata, o, p oi~ , de cJmpensações 
maioretl. 

Contra a providencia que venho reclamar 
do Cungresoo, porém, não ha motivos, nem 
cir cum sraocias oppondo se á SU!i adopção e 
exocuçào prompta. 

Eu desejo, e. commigo. os interessados na 
lavoura de café, quo o imposto do exporta· 
çi!.o sobre esse producto seja arrecadado, não 
a chegada dolle nas estações da Central e 
Leopoldina no Rio de Janeiro, mas no acto 
da exportação do genoro, no momento da 
~abida dcll d do vovto da Capital Federal-
mutalis, mutandls, é o quo se dá com o ca-
fé produzido no Sul de Minas e c:~portado 
por Santos. 

f I 
\ 

Creio dispensavel demonstrar ao Senado 
qee dessa medida provirão va·ntagons para 
a lavoura de café na matta. E' assumpto as· 
cbreoido: eu mesmo, nas sessões do anno 
passado, a elle me referi longamente. 

Claro está, porém, quo taes vantagens bem 
pouco representarão p·ara aB muitas noces · 
&idades da lavoura do café, d.eanto da qual, 
fonte quo tem sido e é de rendas avultadas 
para o Estado, justitlcam·f O os maiores des · 
veios por parte dos poderes publicos. 

Estando apoiada~, são posta1 conjoncta-
mento em dtscussão. 

O sr. Pedro Matta :-Sr. Pre~idente, 
rabe·mo o doloroso dever de, em nome da 
comm,issão de Finanças, pedir ao Senado a 
rejeição de alguwas das t!mendas approva-
das em 2,& discus ~ ão. . . 

Certo de que o Senado approvará a medida 
por mim pr·oposta, rrstar-me á csper·ar do 
patriotismo do h onrado Presidente do Esta · 
do quo· a ello dê prompta e acertada execu 
ção. 

Vimos, sr. PresidentP, o modo por quo bs 
nossos coliPgas, residentes nesta Cupital e 
em Santa Rita do Sapucahy. justificaram as 
suaR emendas. As palavras por alies prore-
ridas, inteiramentu justas, não podfam dei-
xar do calat· no nosso espir·ito, o a~im foram 
o~sas emendas, relativas a u:ma pequena sub · 
venção para o tr·atllmento da tuberculose, 
acceitas pela c~sa. em 2.& diseussão. 

VozEs:-Muitt> bem! .. Muito bem! .. 

Emendas 

N. l 

Reunida a commisFão de Finanças pata 
ponderar o a>~:>umpto, chegou a conclusão, 
sr. Presidente, do que é inoppor tuna a sub· 
vonçào, p Lt r parto dos cofres 110 E;;tado para 
o tr· .. tament.o do tuberculoeos . 

Ao a•t. 1.·- onde se Jê-21.216:865$000~ Uma das considerações mais importantes 
digafc : 22.166:865$000. que actu~r:.a m IJO e;pil"ito da corn mis$ão foi 

N. 2 
o perigo quo re~nltaria para os pobres in-
formos recolhidos ao~ hospitaos, I· O abi fos· 
sem admittidos doente de tuberculose. mo-

Ao art. I.·, § L·, n. 1-onlie se 
9.000:000$000-diga se-8.700:000$000. 

lê-,Jcstia que, COIDO V. (' XC. DãO ignora, é O mo · 
doroo flligello da hnmamdade. 

I Admittir· se, som ~ s rm:erv11s convenientes, 
Fom o isolamento adequado, nos bospitaos 

Ao art. !.·, § 2.·, n. 23-Eleve-se de .... do molestias commun~. do r n1os tuberculo · 
N. 3 

4 100:000$000 a 5.250:000$000. sos. seria nma falta do caridt~de para com 
e~ses infermos; e aquelles quo conhece~sem 
os graves perigos a quo ~o iam oxpôr, ou 
rejeitariam a car·idade public11, ou, só quan-

N. 4 
Ao art. 3. ·-Supprima-se a palavr• - in· do não pudessem absolutamente e vitai · ~<, ~o 

solva vais. sujeitariam a ser recolhido~ em um hospital 
N.5 

Ao art . 4. ·-onde se lê- 21.631!:451$344-
diga-se-22. 146:891$000. 

N. 6 

para conviver na compahia do tHbcrculo· 
sos. 

O sR. NuNo MELL'l :- Os apr~s-entantos dos· 
sas omeud~:~s naturalmente oxigirã:o das di· 
roctorias desFE'S estabelecimentos ·um pavi· 
!hão scpar ado para o uatamento dos tuber 

Ao art. 4. ·. § I.·, n. 10-Eleva·ii;O a vor·ba cuu10,,~1 ° .. ~R . . SENADOR ·.-Com t .. · 
I 558 5 $00 · n ' COr oza ]a OXIS· 

a · :. ~O 0• tem o~seR pavilhões. 
() S:rt. DELFIM MORElH.A. :-Exi~torn, O com· 

Ao art. 4.·, § 2.·, n. 27 _E:Iove·se a verba plet ··,~ento separados. Pelo monos no hos· o $ pitbl de ltajubá. existf'. 

N. 7 

a 3.240:0 O 000. O sn.. PEDRO MATTA :-0 nobre senador, 
N. 8 

Ao art. 9. ·-Depois da palavra- peeua-
ria- accrescente se : correndo as despesas 
pela verbadon. 27doart.4.·, §2.·. 

N. 9 

Ao art. ll-Accrescente·se no fim : cor· 
rondo a despeEa pela verba do art. 4. ·, § 
1. ·, n. 14. 

N. 10 

Onde convier : 
E' auctorizado o governo a modificar o 

regulamento da cobrança do impo~to do café 
de modo quo elle venh!l a ser pago no acto 
da exportação. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1908.-
Antonio Carlos. - Lovindo Lopes.-Podro 
Matta. · 

residente (•m Ara ~Hn&by,não devia~snc·undar 
os illust radol' collegas com o sou apHrte, 
porque R. oxc. sabe que a tubercl.\loso é uma 
molestia imi dio~a. quo soa prophylaxia de· 
pondo do uma in stalloção custosa, o que no 
Estado não existo hoRpitalalgum q.oo possa 
offorecer as con 1hões do um pavilhão de 
isolamento, já no caso de ser ~tbvonciona· 
do. 

O aparto do men illu~trado colleg·a vem 
fazer lembr·ar· quo r xtsto apenas no Estado 
de Minas uma cid,do quo poderia talvez ser 
subvencionada nesse sentido-a ci"dade de 
Juiz do Fóra ..• 

o SR. Oo;vgs li'REJRE :-Perfeitamenbe; mui· 
to ms condições. 

0 SR. ANTONIO CARLOo:- Apoiado. . 
0 m. PEDRO MATTA:- .•• onde O serviço 

so acna por·f01tamento organizado. 
O SR. OoMEs FRI!IRE:.!... Apoiado; perfeita· 

mente organizado. 



O sa. PBDRO MATTA:- Em rolaçAo a Juiz de Fóra. p~rque o aasumpto não está em dia· 
do Fóra, portll.nto, tiolla inteiro cabimento a ouRsão. (Riao1). 
s bvonção. Entretant.o, . a oommissAo, que· O sR. PIIDRO MATTA;- AI f~&zendas-mo~e· 
renda adoptar um só medida, julgou que lo o institutos zootecbnicos Eão jüstamente 
não devia a•1co•tar· tombem a emenda rola· croado~ par~ abrir novos campos á .Mothida-
tiva a Juiz de Fó!'d, 11pezar de ter informa· de nacional. para moRtrar á mocidade que 
ções de quo o •tl~pensario daquolla cidade P?· nã J .é só estudando· m13dioina. engenbaria, 
dorta . ser subveneton11do. A ctd:ane de Jutz dtretto o outr~s carretros t<cientitloo·litterll· 
do Fóra, importante, tn~llstrial. de gr&.nde \l'iaR quil os individnoR podem viver. , 
mov11neoto commerctal, s1tuada em uma zona O sR ANTONIO CARLos:- Ma11, ba. nada mais 
ag.racola. quo con flo rre com motarte d• re· , precioso do quo a !lauda do llomem ~ 
ceata para as rondas. do Estado, o m mo~octli . o SR. PEDRO MATTA:- Por f>SSO motivo é 
esse pequeno ~ux1ho rtos ~o~os pubhc >~ • que deve moR tonitlcar o flrganismo pal'a evi· 
En.tretonto,_ roplt~. a commlst!!l.n, para !?ao 1ar as mole~tia.P, por:que· é ·bem ll81bido que as 
d~txa_r mot1vo" a reparos, adoptou o crtte · molostias appareoom quando o individuo está 
r1o g~ral do, por ··mquanto, n!!.o vot·!ir subvon· l docadentl', 11 V~tria~o, contamina•fO da fraqae· 
ção . para ? t ·atamonto do tuborculosoli · za geral, decorrente da lucta acerba peh. vida 
(Multo bem .) mesquinha; é então quo apparocem a artorio· 

Otfer·ec r egualm f3 nto, em nomíl rtll commis · I Reloroso, a tuborculo.o u tantaR outras mo· 
são da ~'inauças. uma outra omend'!l. de ~im· l ie ~< tias quo invadem os or~anismos ostr11ga· 
pl eH redacçàu. Raror·A se ao o. 27, § 2.• do dos; o a vida mofina acanh:tda q.ue levam s 
art. 4.", qu <J está redigido de modo muito · ni\o é vida. ' ' 
sy nthetico. Entendo até quo os medicas fazem mal em 

Abi sa diz : cPrJ paganda do café, subvon· tratar do certoH doentes · é uma falta de ca· 
çüo o premi os a cooperativas a~ rico! as, publi· ri dado ; antes deixai · O~ dtorrer da molflsti~, 
cação uu roimprrs . ão tio obras do propagao · qua das pcnurias, oftlicções o amllt'guras da 
da ou provei~osas ao Estado -::1.010:000$000.• vida ing r·ata quo os anniquila. 

A e cn rl ~ modifica u rol1acção para a se· O SR. NuNo MFJLLO:- A e ' perança é a ui· 
guinto. (l6) tima causa que ac~ba . 

E' applicação do pro luct) da sobretaxa, O SR. BEDRO MATTA: -Por isso cu entendo 
quo. como v. ex c. subo, st'. Pres1donte, deve q ur, muito tlc prefcrencia a n ma escola de 
r·overtor todo par·a a propria l~voura, para medicina, •iovomo~ crea r· em .Juiz de Fóra 
o notlso incr·emento oconomico. E é de justi · uma fazonrt,. ·modelo, como merece aquolla 
ça, nr. r'rcsidcntc, qu o so fa C'i essa hu•ga . zona, onde se ~ratom do todas as questões 
util e fecu nrla a pplic~tção da ~o o reta xa, p ~r · conccmontcs á. ugt'ic ultura e á industria pas· 
quo ti S rcgiõe~ do Estado quo mai~ co ., t ri toril . 
bllcm para os cofres publieus, si não vão, ~c O ~n .. GoMEs LIMA: -E' muito j •ssto. 
momento, gozar de t'Oam; vanta~tens. todavia, O SR. PEDRo MATTA: - A commissão dr~ Or· 
con. o doso nvolviroont o qu o a·J vao operando camonto julgou tambem convcntonto mandar 
na lJgricultu ra, o cst !i baleei monto de fazen· uma o monda ~ o bstitlli ndo-100 .000 kilo ~ram· 
das -m odrlos, ca ·•,pos do demonstração c in· mo~ da manteiga po r· 50.000. De~sP modo, f ll· 
s titlliçõos cong•?n et•es, as classes prodnctoras ci litar·emoH aos parti culares a acquisicão dcs· 
colttorão grandes va nt agens do que neste se pr·omio rio propal{aoda commor eis!. 
momo o to pagam doloro;;a.mrnto. E já. q no me Silo essas as em en lat> que passo 111:1 mãos 
re fl3ri à cirt ad.c do Jlliz da Fóra, que iocon· àe v. oxc., para que sejam s uhmottidas á 
testavel mcn :c é a p ri mei ra do Estado, tamhom <liscos ' ào . (Muito bem: muito bem !) 
devo d zor· que é de inteiraju ti;a q.uo des· 
sa rilbrica. do orça mento sata uma fazenda· 
mo 1elo p mr. aqllci la ri ca região (multo bem 
do sr. Antünio Cat·los ), onde se tratem os 
as~u mpto s eunccrnontes á agricn lt nr·a, á in · 
dus tria past •dl. etc., do modo que po; sa a 
cidad e ri o .Juiz do Fóra se habilitar par·a dar 
maio r i.ocr·emont '> a sua industria ugri co la 
e pH.8toril .. 

Essa ncc u~s id ad r, sr. Pr·osidente, ou cr oiu 
quo a cidade do Juiz de Fót'a t enha do prefe 
rencia a uma escola do medi cina. 

u m. GoMES FREIRE: - Apoiado. 
0 ~R . -'INTONIO CARLOS:- Mas porqUO OS 

dois proveito:s não po11om caber no mesmo 
3aCCO ~ 

O SR. PEDRO MA'I'TA:- Os dois proveitos 
nã1 podem caber no mesmo sacco, porque, 
a admit.tirmos uma escola . do medicina em 
Juiz d·l Fóra, a escola agrieola·pocuaria qtae 
lá se croasse ficaria completamente vazia ; 
ninguom iria para olla, havendo n~ Jogar 
uma escola do medicina. 

0 SR ANTONIO CA.RLOB:- V. OXC. não pódo 
discutir sobre a escola de medicina de Juiz 

Emimrlas 

N. 11 

Suppri ruam ·!"O ns omond l.S ro(or mtos ás 
.subvcnçõ as n. Liga ~ontra a Tuborc lllose e a 
hospitacs no tubér culoRo, t.• parto da omon· 
da n. 5 e to llaso h n . 4. 

Sala ri as sessõ es. 28 do ago~to.- Pedro 
Matta.-Lovi11do Lopes. 

N. 12 

N" emen da sob n. 6, onde se diz 1:000$, 
di~a. so-500$000 a cada um. 

Sala das sessões. 28 de agosto do 1908.-Le· 
vindo Lopos.-Antonio Carlo~.-Podro Matta. 

N. 13 

O art. 4. · § 2. • X.XVII, redija-se pela fórma 
seguinte: 

Propaganda do café, subvenção e premias 
agrícolas e p<istori ~. introducção do repro· 
ductoros, ensino agrícola e zoote ~hnico, fa· 
zendas-modelo, publi':!açl.o de obras do pro-

.. .; 

.... 
p~ga~da .on pfoveitosas ao Estado, e mais 
serv1ços oo~cernentea ao seu desenvolvi · 
ment:> economioo. 

Sala 1das t~esPões, 28 de agosto do 1908 -
Pedro IMatta.-Levindo Lopes. · 

N. 14 

Na emenda n. lO. dhra FO 50.000 kilogram· 
mas, cw vez de 100.000. 

Sala das oommissõos, 28 de agostP de 1908. 
-Pedro Matta.-Leviodo Lopes.- Antonio 
Carlos. 

. Apoiadas, são postas conjunctamcnte em 
dlSCUSSãO. 

O l!lr. Delftm Morelra:-(Não devol· 
veu o scn discurso,. 

O sr. Antonio Cal'los:-(NAo devol-
T8u o seu discurso). 

N. 15 

Ao Instituto Vaccinogenico de Juiz de Fóra 
4:00~$000, dAsdo que se obrigue a fornece; 
~o E~tado 15.000 tubos de lympb.a anti-vario· 
hca, correndo a despo,a pel11. verba-S.Jccor-
ros publicas . 

Sala. d11s sessões, 28 do ago>to do 1908.-
Antomo Carlo~. 

Apoiada o posta conjnnctamente om dis · 
CllS8ão, é esta encerrada sem mais debato 
P~ocedendu·sa á vota .;:ão das emendas otre: 

recJda~, sA.o todail appr·ovadas e bem assim 
o. projacto .qut>, depois do adaptado em 3. & 
d1scussão, e remettido á c mmis;ão do Re · 
dacção. 

O sr. ~ntonio Carlos:- (Pol' or· 
dam).-Ped1 a p111avra, sr·. Presidente, para 
fazer a seguinte daclllucão: Eu, muito colle · 
rentemento, votei contra a emenda suppres· 
BiVII, da commissão d? Finauças, apez11r de 
~ombro des ,a comm.tRsão. p orque não ~s · 
s1gnot o sou parecer, manrtando supprimir a 
!1ubv:encão ás liga-3 contra a tuberculoso. 
(.Murto bem!) 

Oontas do exercicio de 1905 

. E' lido o outra em 2 .~ discussão, por ar· 
t1go~, o projecto n. 28, da Camllra, appro· 
vando as co~tas da receita e desposa do 
Estado, !el11t1V11s ao exercício de 1905. 

Os arttgos 1: a 6:, sãD succcs9ivamente 
approvados sem debate. 

Entra om discussão o artigo 7: 

Sala das commisaões, 28 de agosto de 1908. 
- Pedro Matta.- Levin4o Lopes. - Antonio 
Carlos. 

Estando apoiada e · sendo posta oonjuncta· 
mente em discussão, por• artigas, é esta en- · 
cerrada som mais debate, sendo apl?rovados 
o art. 7: do projocto c os do additivo. 

Adoptado em 2: para passar á 3: discussão, 
1l.ca o projocto ~obre a mesa para a ordem 
dos trabal~os da sessA~ seguinte, sendo para 
esse fim .dtspensado o mtorsticio regimental, 
a requer1.mento do sr. Pedro Matta visto 
nAo t,er sotrrido modificações. ' 

Tapumes divi&orios 

E' lido C: entra em 2: diReosslo, por arti-
gos, o p~oJ_ect<? n. 29, da Camar11, s obre ta· 
pumes dt v11:;or10s. 

Os artigos· 1.· e 2: são succcssivamonto ap· 
provados· Fem debate. 
E~tra e~ discussão o art. 3: 
O st•. D':Ulm ~loreJraz - (Não devo!· 

veu o seu dJScur·so). 
Não biiVendo t"ais quem peca a palavra 

~-~~erra-se a dtscussão e é 11pprova1o o art: 

0!1 art~. 4: a 7: Rão successi vamento ap· 
provadus sem debato. 

Adoptad? em 2: para passar á 3: discussão, 
fica O prOJCCtO sobre,. mesa para entrar na 
or·dom do ~ trab;Jbos da ~>ossão seguinte sen· 
d? para osso fim dispensado o intorsti01'o re-
gtme ot!l l, a requeri .Lento do SI'. Levindo Lo-
pes. 

Projecto n. 26, da Cama1·a 

. E' lido c approvado, sem debato em 3 . 
dtscussão, em o~crutinio secreto, p~r 10 vd. 
tos con tra. 4. o . r am ottido á commissão de 
Rodacção, o pr·oJocto n. 26, da. Camara inter· 
pretand<? a !oi n. 406, do 1905, na pa~ te re· 
for~nte a rol ovação dA pagamento concedida 
a? m~pector de Fazoo.da Francisco Soares AI· 
vtm Machado. 

Projecto n. 240, do Senado 

E' tambem lido e approvado, sem deb&te 
em 3: n1sc ussão, em escrutínio Focroto po; 
so~o _votos contra sois. e remettido á ~om· . 
~tssao do H.o~acção, o projeoto n. 240, do 
Sena.do, au l}tunzando conc rssão do licença. ao 
escr1v_ão de or·phãos do termo do Piumby, 
Franc1"co Al~es do Couto, o ao t'Scrivào do 
segundo offic10 de Uberaba, Tobias Antonio 
Rosa. 

Projecto n. 14, da Oamara 

_Osa• . P,edro Matta, obtendo a palavra, 
dt_z Que, tendo da outr~~o C11sa do Con~otro~so 
vmdo o proj ecto n. 31, s'bre approvaçã o das 
co~tas da receita o despeRa do Estado ro · 
l~t1vas 100 f'Xorcicio do 1906, a commissão fie 
FJnliiJ~~<s o apre~enta como a.>iditivo a csto 
qu e está Rondo disc1ftido, referente ás con· E' cgualmen_to lido o approvado, sem de-
tas de 1905, para que sE'jam ambos dtscuti· bate, _em 3.· dlscus. são. e rtmettt'do .~ mesma 
d 03 e votlldos conjunctamente. ã •• comm1ss o, o proJecto n. 14, oa Camara de 

Emenda additiva 1907, estabelecendo um systema do IIJa~cas 
. a fogo para o gado vaccuw, cavallar e muar. 

A comm1ssão de Finanças offerece como ' 
additivo ao projccto n. 28, da camara, 0 de Urgencía 
n . 31, da melima Camara,approvando as con· O sa LEV INDO LoPBS obt d · 
tas da re?e.ib o de•pesa do Estado, relativas I race pela commi-sa.o de R~~a~ç~~gencJa, o~e· 
ao exorcJcJo de 1906. tes ' · , as segu•n· 



Redacções flnaes 

A. commissão de Redacção o1fdreco para a 
discussão e oomo tinal &. me~ma redacção 
com q11e foi approvado em 3.· discussão o pro · 
jacto o. 14, dii CamarH, estabelecendo um 
systoma do marcas a fogo para o gailo vac· 
cum, cavallar o muar. 

Sala daR commissões, 28 de .agos ·o do 1908. 
-Lovindo Lopes.-Forroira AlveF.· 

mez para cada um . dos carcereiros das ca· 
deias de Barbacena, Juiz de F'óra, Uberaba. 
o Diamantina. 

N. 9 

Ao art. 4.' § 1:, n. XXII..:...depois de-Es· 
cola de Pbarmacia-diga·~<e : sendo 1:200$000 
de accres.:Jimo "e venCimentos a cada um 
dos lenteE< e 1:200$000 de augmento de gra· 
tificação ao directvr, eleVbda a 46:000$000 a · 
verba. 

N. 10 
A commissão do Redacção offercce, como 

final, a mesma rodac cão com quo foi appro· 
vado em 3: discu~Fão o projecto n. 26, 1111. 
Camara, refel ente á releva. ão de pagamento Ao art. 4:. § 2:. n. XXVII-E'ovo se a ver· 
concedida ~>o imp ector de F!!zenda Fruncisco ba a 3.240:000$000. 
Soares AI vim Machado . 

Sala das com ~ is>ões, 28do ;~ g o~to do 1908. N. 11 
-Levin·do Lopo~.-Ferroira AI vos. Ao art. 4:, § 1:, n. XXX. lettra b, accresc·en· 

A commi~sào de Redacção oftarecC', como te-~o :-á Pia União do Ssnto Antonio o ao · 
final. a mr sm a redacção com que fui aopro · i Asylo de Sttuta Isabel em Ouro Preto, 500$ 
vado em 3: o iscusFão o projecto n. 240. do 1 a cada um. 
Senad o, so br·o conc ~s são de licença a servcn· · N. 12 tuar10s dejustiça. 

Sala d8S commissões, 28 de ag osto do 1908. 
-Lo vindo Lopf:1S.- Ferr'oira Alvos. 

A commi t< •Ao do Redacção off<> roco para a 
discussAo a seguinte redacção tlnal d~s emon· 
das otJerocidaR pelo Senado ao projecto n. 
25, de or·çamento da receita e fixação da 
despesa para o exercício de 1909: 

N. I 
Ao art. 1. o 

.Onde sr> lê 21.216:865$000, diga se- ....... 
22 .166:885$000. 

N. 2 
Ao art. l. ·, § 1:. lottra-a - : 
Ontlo so lê IJ.000:000$000, diga -se- ........ 

8. 700:000$000. 
N. 3 

Ao art. 1:, § 2:, n. 23: 
Eleve ·E e a verba de 4.100:000$000 a ..... . • 

i.250:000$000. 
N. 4 

Ao art. 3: 
Supprima-•o na segunda linha a palavra 

-insolvavois - . 
N. 5 

Ao art : 4: 
Onde se lê 21.639:451$344, diga se- ....... 

22.146:89 I $000. 
N. 6 

Ao art . 4:. § 1:, n. V -depois do Secreta· 
ria do Senado-accrescontc-se :- o 5:000$000 
para a bibliotheca-elevada a respectiva 
verba a 43:970$000. 

Ao art. 4:, § :.>;, n. XXXII. depois de Obras 
Publicas diga so :-sen~o 15:000$000 para co o· 
certos e melhoramentos do oditlcio em que 
funcciona o Se v ado. 

N. 13 

Ao art. 4. ·. § I.·, n . X Vl, accrcscente-se :-
sendo 4:000s;Ou0 llO la~tituto Vaceinogenico 
de Juiz de Fóra, dosdo quo se obrigue a for· 
nocor ao Estado quinze mil tubos de lympha 
anti ·variolica. 

N. 14 

Ao art. 4:, § 2:, n. XXVII-suhstitaa·se 
polo seguinte :-Propaganda do café, subvon· 
ção o premio~> á coopOl'lltivas agrícolas, ex· 
posições, premias agrícolas, e pastoris. intro•· 
ducção de roproductorr s, ensino agrico1a, e 
zootochnico, fazendas modelo, publicação de 
obras do propaganda ou proveitosas ao Esta-
do o mais serviços concernonteR ao sou des · 
envolvimento oconomico-3.340:0005000. 

N. 15 

Ao art . 5: accroscento-so-5: A entrar 
em accordo, do ,do já. com o Estado do Espi· 
rito Santo para subrnottor a arbit ragem a 
quostlto do limites entro os dois Estados, no· 
moando arbitres. aN:;ignaodo o re~peat1vo 
comprnmi8so o abrindo para esEO fim o ne· 
cessario credito. 

N. 16 

Ao art. 7:, onde se diz -no n. VII, tliga-
so: -nos ns. V e VII; o mais como está no 
artigo. 

N. 17 

N. 7 Ao art. 9:, depois da palavra-peauaria-
accrescente -~o:- correndo as despesas pela 

Ao art . 4:. § 1:, n. lO-Eleve se a verba verba do n. XXV[( r o art. 4.', § 2." 
a 1.558:560$000. 

N. 8 
N·. 18 

Ao art. 11 aocresconte.se '"fine :-correo· 
Ao art. 4.·, § 1:, n. XII-de:{lois de-Ouro do a despesa pela verba do art. 4.·, § 1:, n. 

Proto-accresoonte se :-e mats 30$000 por XIV. 

.. 

I I 
I 

N •• o r .. 
Accreacentem·ae onde convier os BOIOintes 

artigos: 

ORDEM DO DIA. 

Artigo. Ao particular ou á companhia que 
exportar pelo porto do Rio de Janeiro, para 
os do norte da Republioa, de 50.000 kilo· 
grammas para cima de manteiga, fabricada 
no Estado, fica o governo auctorizado a re· 
stitu1r, a titulo de premio, ml!ltade do valor 
do imposto de exportação cobrado pela e~· 
hida do respectivo genero. 

N. 20 

Ar-tigo. Do registro de titulo de pharma· 
ceutrco, oobrar·se·á á taxa de seis mil réis, 
rovo~ada a dispoRiçllo contr11ria da tabella 

.ano, xa a lei n. 46t, de i2 do setembro de 
1907. 

N. 21 

. Arti o{ O. Aq cert.idões passadas para a co· 
hraoça tfa div1da activa serll.o l!:ubscriptas 
oelo ct•ete da secção, onde as mEsmas foram 
oxtr a h idas, ficando no~sa parto ~Iterada a 
dispo si~ão do art. ll. n. 17, do dec. n. 942, 
do 10 de junho de 1896. 

N. 22 

A.r·tigo. Fica o 'tOVcJroo auctorizado a 
restabelecer os antig.os districtos de enge· 
nhar-i~, expedindo o competente regulamento 
o po<hmdo ~provoitar· Otl actulles engenhei· 
ros do Estado. 

P RUIBIRA. PARTB 

Até I hora da tarde: - Leitura da aota, êx· 
pedi.Jnte, apresentação de pareceres, proje-
ctos, indicações e requerimentoa. 

SEGUNDA PAR~JI! 

Até 4 horas da tarde : 
3.• dlsau •slo do projecto n. 28, da C.tmara, 

approva)ldo as contas da receita e despesa 
do Rstlido, relativas ao exercicio de 1905. 

3.• discussão do projecto n. 29, da Camara 
sobra tapumeR di vi~ o rios. ' 

Levanta-se a se~sllo. 

48.• SESSÃO ORDIN ARL\, AOS 29 DE AOOS· 
TO DE 1908 

PR&S!DENCIA. DO SR. BIA.S FORTES 

(Vice-Presidente) 

SUMMA.RIO :.- Acta -Expedrente .-Observações 
do sr. P.rcsrd ent•!.-Ordem do dia.-Contas dos 
e .x e ~cicios de 1905 o 1906. -Requ erimento do sr . 
Lenndo Lopes.-Tapumes tlivisorios .-Discuso 
e emenda do sr . Ped1·o 1\Iatta -Urgoncia.-Re-
dações flnaes.-Ordem do dia 3L. 

Ao meio dia, fPita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Bias Fortes. Gomos l"reire 
Ferreira Alvos, Lo vindo Lopo~, Pedro Math' 
Antonio Martins, Ribo1ro d'e OJivoir·a, Nund 
Mello, Dolflm Moreira, .losino do Brito, An· 
toro Dutra, Ao tomo Carlos, G~ spar LopEs Ro· 

N. 23 cha L~t~oa o Gomos Lim11, fatt.ndo com can· 
Artigo. As causas tlscaos, qualquer que sa. p~trticipacla os srs . . Gonçavos ~havos, P. 

seja o seu valor, serão julgadas pelos juizes . Dcum~o~a , Jmé Gonçal veM, Olymp10 M?Ul ão 
de direito oom appollaçào para a Relacão 8 l:iapnsta do Mello e soro ella os mars se· 

. ' . ' • oh ores . cont•nuando o respectrvo preparo a cariZO 
dos juizes municipaes. Abre so ~ sessão. 

1 A convite do sr. Presidente, o sr. ll'rrrci· 
N~ 2-t I ra Alv~s occupa a \lUd Bira do 2. 0 secretctrio. 

. . . E' lida e approvada a a c ta da sessão ao. 
Ar·trgo. E' auotor1zado o govorno a mod1·1 tocodcnte. 

ficar o regulamrnto do cobraoça do imposto o , , 
do café, o o modo q a e oito venha a ser pago u~nt~R. 1· Si!uRETAH.lO da conta do se· 
no acto da exportação. , g 

: EXPEDIENTE 
N. 25 

Corrijam-se as sommss de accordo 
emendas. 

I Um oft1cio do sr. 1. 0 soc•otario da Cama-
com as . ra. devn1 vonilo, ~:.com panllado do emondt~s, 

o seguinte 
Rala das commissõ<'lR, 28 de ·agosto de 1908. 

-Lovindo Lopes.-Ferreira Alves. 
O ME>Mo SENHOR requer dispensa das for · 

malirtades regimontaes, afim t1e que as re-
dacçõ ~s quo acab11 de apresentar sejam dis· 
cutidas o votadas immcdiatamente. 

Aporovado este requerimento, entram sue. 
cessivamente em discussão e são approva. 
das ~ss referidas redacçõos flnaes, as quaes 
vão a copiar.se para serem remettidas: as 
dos projoctos os. 14 e 26, á sanação presi-
dencud, e BR do projocto n. 240 e emt"ndas 
do oro:amento, á Camara dos srs. Deputados. 

Nada rqais havendo a tratar-se. o sr. Pre· 
sidente desigDa para 29 do corrente a se· 
guio te 

A. s.-13 

P1·ojecto n. 156, do Senado 
O Congresso do E>tado do Minas Goraes 

decreta: 
Art. 1.° Ficam substituídos os arh. 104 e 

106 da ConRtituicão do Est~do pi)Jo seguinte: 
I. Os fllncci onarios publ1cos que contarem 

mais de qninzo annos de serviços poderão 
se r aposentados pel J Pre!lidento do ~stado, si 
o requer~rom, no ca~o de invalidez provada 
ou presumida. 

li. Provu se· á a invalidez em enme me· 
di co feito perante o j rlizo de direito da' 00· 
marca da Capital do Estado, ou de outra, a 
juizo do g~verno, quo nomeará. para perlt~a. 
dois protlssronaes. . 



m. Presomirlllé·ã. a inválid~z. provando o 
tunccionario, pelos meios de direito, edade 
maior de sessenta e cinco annoP. 

IV. Não poderão ser aposentados .os func· 
cionarios qu·~ não tiverem as8entalricn~o ~m 
folha. os quo exercerem cargos transitorlOs 
do commLsão e os quo só mente receberem 
sala rios, ve ncimentos dilll'ic sou gratificações. 

V. Computar·Hl á p~ra aposentadoria: 
a) O tomp'> de serviço prestado n ·1 exerci· 

cio do cargoR provinci~tes ou estadoaes, da 
pro vinma e E~tado de Minas Ge.raeP, exclui· 
dos os mencionados no numero antecottente; 

b) O tempo do serviço prestado por func · 
cionar ios de 0 1 dcm judiciaria, no cxercicio 
de cargos gera o ~; , antes da promulgação da 
Constituição do Estado, que par~~o out!'oS tlns 
lhes tenha sido ou deva ser contalill (fi vir· 
tu 10 do lei anterior a esta. 

VI. Na liquida~:ão ao tempo de servi co dos · 
contlir se-ão as interrupções de exercício, 
om vir·tudo de licon;a, uu por outro motivo, 
por mais da seis mezes em cada qoatrienni o. 

VIl. A apo.ontadoria será conce lida com 
o ordonad " (dois terco~ dos vencimentos) ao 
funccional'io que tiver trinta ou mais annos 
de ~erv iço ; com o ordcoado p roporcional ao 
que tiver ll!enor· tempo. 

VIII. Ao fllnc cionario que tiver mais de 
sessent~ o cinco annos ao cdade e contu 
mais do quarcntll do se rviços , poderá o Pro· 
sidcnta d~ Estarto concdder a aposentadoria 
com t 0dos os ve ncimentos . 

IX. Os vencimento~ da aposentartoria, que 
não poderão se t• melhof'ados, serão os do 
cargo quo o funccionario estiver exercen~o 
ao 1empo om quo a r o~uer· e r· , si udlo tiver 
tres an o os de ser viços líquidos (VI); no caso 
contrario, os do cargo anwr·iormeoto occu · 
pacto. 

X. A accci tacão de commissão ou empre· 
go muni ci p~ I, estadoal ou f<.J dera I remunera· 
do impo 1 tará. a renuncia d .• s vantagens da 
aposoutad or·ia. 

X I. As disposições dest ,.l le i, seja quanto 
aos requ i> itos pa ra a a pos·ont.ado!'ia, sPj a 
quanto ao t ow po de so t"' iç s !iJ. natt.lrf Za dos 
tos o b Os vencimentos ;ó poderão 601' alterli· 
das, observt~udo s ·• o ~ nos arts . 121 da Con 
stituição do E• tart o o 4 . o da lei addicciomd 
n. 6, de 27 de j uoh J do 1905 

Art. 2.• Fica revogada a lei addicional n. 
4, de 16 de setomhro do 11102. 

Paco do S ena~o do Estado de Minas Geraes, 
Bello HrJrizont ~ . 2) no junho do 1908.-José 
Pedro Drummond .-Gomes Freire de Aodra· 
do. -Dr. F. Nunes Coelho. 
Emendas offereciclas e approvadas pela Oo. · 

mara dos Deputados á proposição n. 156, 
do Senado, (ref'orma da Constituição). 

I. · 
J.o art. l •n. 1. 
Em vez de-.,poderão seu-iliga se «>Or ão. 

2." 

Ao. n. 8, do citado artigo : 
Em vez do-cpoderá o Presidente conce · 

den-diga se :- ((concederá o Presidente do 
Estadot. 

AccreJcente-se .onde con-vier: . -
Artigo. O tonccionario que reunir as con· 

dições de que tr,ata o n·. 8, do art. r-.. de~ta 
lei. poderá. ser aoosent·ado pelo Pre~idente do 
Estado, ainda que o n~oTequoira, desde qoe 
baja conventrncia do serviço publlico. ,. 

Sala d11s sessões da Carqara dos Deput!ldos 
em BeiJa Hnrizont", 11011 28 de agosto de 1008. 
. -Antonio Prado LopPS Pereira, presidente.-
Zoroastro Rodrigues de Alvarenga, 1.0 secre· 
tari,.-Americo Ferreira Lopet:~, 2.• secreta· 
rio. 

'• SR. PRESIDENTE diz qUe a proposição D, 
156. qae acaba de ser devolvida pela Cama· 
ra. dos sr~. Deputadot! com emend11s ; llt otle· 
recida~, fica sobre a mes~~o para ser 11ubmet· 
tid11 á discussão em tempo opportuno, visto 
como o project() de rororma da Coostituk!o 
deve passar sempro por dois turnos em duas 
sessões consecutiva~. não podendo por isso 
a m,csma p·roposição ~e r dada p~r a a discus· 
são do sPgunclo 1urno na propnct sessão em 
quo foi apresentada. 

Não bavendo parec erPF. JHl'jrctos, indica 
qões o requerimentos, passa·se á. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

i ONTAS DOS EXERCICIOS DE 1905 E 1906 

Entra em 3.a discusfão, conjunctamente 
com o additivo já ap!Jl'ovado eu. 2.•, sendo a 
sua leitura dispeMada, a requerimento do 
8r. Gomes Freire, v1sto l'star Impresso o dis· 
tribuid o, o pfl jacto n. 2B, d~o. Cümara, appro· 
vando llB contas da receita o despesa doEs· 
tado, relativ 11 s aos exercicios de l\J05 e 1906. 

Não havendo quem peça a palavra, oncer· 
ra·se a düc usFão , sendo app • ovados o proje· 
cto e o additivt•, o!' quae~, .depois de attopta· 
dos em 3.• discm.são, vão á commissão de 
Redacçiio. 

Requerimento 
O ~ .R. LEv lN DO LoPES, obtendo a palavra 

pela O!'dem. requer quo o projocto e o addi· 
tivo, quo acabam de ser approvados. sejam 
ro u·etti i os á sa ncção oro duas proposiçõeS' 
di stinetaR . 

Subm ettido a votos osto requerimento, é 
approvado. 

Tapumes divisorios 

Enl:.#a em 3.a .disc u F ~ão, sendo a sua leitura 
disp ' mad<J , a requer i monto do sr·, Gorn os Froi· 
re, vtsto e.tar· imore~~o., dbtribmdo, o pro· 
jecto n. 29, da Camarll, so bre t ;, pu :r os di vi· 
sorios. 

O sr. Pc,lro !\latt.a :-Sr. Presidente, 
o projecto que discutimos, 1 e lati vo a ta pu 
mes divhorio~, contPm nm ar·tigo sobro ma-
teri~ do iucompat1 b liclado, pois estabelece 
a isenção do~ pr. tessor·es para o Ferviço do 
jury. dec larao to -os, por consequencia, in· 
compativei3 pura eB Hll me~mo ~erviço. 

Sendo assim. eu me animo a offorecer a 
esse projocto uma emenda, que trlita de ma· 
teria connexa, c tem por tlm dt::ftllir mais 
claramente os casos de incompatibilidade j&. 
existentEs no nosso direito. 

~ e.mcnda .,a segolnte: (U). Jff,fíto bem l 49.• SII:SSÃO QR.DIN4&1A, AOS 31 DE AGOST~ . ~~8 ., 
Emendas ao projecto n. 29 

Nilo ' poderio servir conjonotamente no 
mesmo tribunal ·ou comarca, por motivo de 
sqspeie,ão, nlo só os conhados, ca~ados om 
oq,m . a. rrm~ do outro, como ~mbeÍD os ca· 
s~iío 1 co~ du11s irmil.s, no,s termos da Ord. 
~WJ~. 1. ·, Tit. 79 § 45 e do art. 192 da lei 
3,76, .te i9 de setembro de 1903 • 

Sala das sessões, 29 dd agosto de 1908.-
Pedro Mat,a. 

O !IR. PRBBIDBNTB diz qne, á vista dos ter· 
. mos d~t emenda, quo acaba de ser apresen· 
tadt~ pelo nobre senador, estft convencido de 
que a mataria da mesma Á homogent'a com 
a do ar·t. ll do projecto. podendo por isso ser 
acceita pela Mesa, in.tependentemonte de 
coii11u lta ao Senado. 

Ap~i11da'a emenda o posta coojonctamente 
em dtRcuss!o, é approvada ~em m11is debate 
o bem llBBim o projecto, sondo ambos remet· 
tidos á. commis~!o de Redacção. 

Urgencia 
0 ~R. LBVINOO LOPES, obtendo urgeocia,.olfe· 

re~e. pela commtsslo de Redacção, as se-
gutntes 

Redacções ~naes 

. A c• mmissão de RodacçAo off.!rece para a 
dtscus~lo, como .tln11es, as mesmas rodacções 
com que foram approvadoR em 3.• discussão 
os· projectos ns. 28 e 31! da Camara, appro· 
vando as contas da rece1ta o despesa do Es-
tado, relativas aos exercioios de 1905 e 1906 
devendo as mesmas ser remettidas á sancoA~ 
em proposições distinctas, de accordo com o 
l.'equerimento approvado pe!J Senado. ' 

Sala das commiB11ões, 29 de a~osto de 1908. 
-Lavindo L'lpes.-trerreira Alvos. 

A commissAo de Redacção offarece como 
final a mesma Ie~acç!o com que foi adaptada 
pelo Senado a emenda otferecida a1 projecto 
n. 29, da Camara. 

Sala das commissões, 29 de agosto de 1908. 
-Lo vindo Lopes.- Ferreira AI ves. 

O ME MO SBNH -R r~:quPr dispensa das for· 
m~htt•fies reg•mentae~:~, afim do que as red.a· 
cçoes quo acab~t de apresentar sejam discu-
tidlls e votadas immediatamente. 1 

Approvado'este requerimento, entram em 
discu~~a.o e s~o approvadas, sem debate, as 
rereridas rcdacções ftnae~. as quaes v!o a CD· 
piar·se para serem romettidas :-~As dos pro-
jectos os. 28 e 31, á sancção presidencial, e 
a da e !llenda ao projoct J n. 29, á Camara dos 
sr!l. D lpntado~. 
· Niida mais havendo a tratar·se, o sr. Pre· 
sidcnttJ designa para 13 do corrente a se· 
~Qinto 

ORDEM DO DIA 

A:té 4 horas da tarde : 
Leitura da aota, expediente. apresentaçilo 

de pareceres, projectos, indioaçGea e reqneri. 
•entoa· 

Levanta-se a seaslo. 

P&aiDBNCIA. DO SR. GOMBB FRBlRB 
(2.• 1ecretarlo) 

SUMMARIO :-Acta.-Representaçllo.-Ordem do 
dia i. • de setembro 

' Ao meio dia, feita a cham1da, acbam·ee 
presentes os srs. Gomes Freire, Ferreira AI-' 
vet:~, Le~intto Lopes, PMro Ma.tta, Josino de 
·Brito, .Antero Du.tra. Gaspar Lopes, Camillo 
de B'r1to, Antonio Carlos, Deltlm Moreira 
Nono Mello e GomeR Lim11, faltantto com cau: 
sa participada os srs. Gonçalves ChaveB. P. 
Drummond. olympio Mourão, JoFé Gonçal· 
ves e B~ptista de Mello e sem ella Gs mais 
senhores. 

Abre·se a sessão . 
A convi'te do sr. Pre!lidente. os !lrs. Fer· 

reira Alva~ e Antero Dutra oocupam respe-
ctivamente as radeira~ de 1. • e 2. • secreta· 
rios. 

Lida a acta da sessão antecedente e pos· 
ta em discussão, é esh encerrada sem de· 
bate e adiada a vot11çAo par~~o quando hou· 
ver numero legal. 

Sobre a mesa não ha expediente. 
0 .sR. DELFIM MoREIRA, obtendo a p~Javra 

env1a á Meu e -pede seja publicada no jor· 
nal da Ca~a a seguinte 

Representação 

c~xmos srs. Representantes do Povo Mi· 
neiro: 

Nos remotos e homcricos tempos da In· 
contldencia já. era idéa aFsentada a transfd· 
rencia da séde do governo para out ra loca· 
!idade que não Villa Rica; c essa idéa se 
arraigou de tal modo que mais tarde se 
crystalizou em nossa Con~<tituição, Rendo lo· 
vada a atreito com a mtuança. para Bailo Ho-
rizonte. Como sabeiR. nA.o fot a vaidade de se 
construir uma cidade nova que levou o le· 
gislador con.tituinto a incluir em nossa Car· 
ta Politica tal doterminllcAo. foi antes a ne-
cessidade do d<:tar o gigantes JO Estado do 
Mioas com uma Capit~tl digna, que fo~se 
Fempro um modelo pr·oposto as outras cida· 
des mineiras atlm dtJ ser rmit~sdo. 

Modelo no plano do construcoãJ, modelo 
na architflctura. na bygieno. n~s mdu~tria!l, 
oo af~tn do progresso, modelo no civi.mo. Si 
f··i procil'~ o cereoro f~cuodo que planej11sse 
tão audacioso commetnmunto, !oi e ba de ser 
tambem sempre preciso o br·aoo opPrario 
que o executas•e o continuo em escala ascen-
dente a exocutal·o e amplial ·o. O legislador 
provendo as innumeras diffl.culdades com 
que em uma citlade nova luotaria o opera-
riado e mais que isFo,queren1o quo a Capi· 
tal to~se tambem um m"d"lo de ~tmparo 
áquellas de cujos bracos depende o pro~rasso 
material dos Estados, sabtameota decretou· 

·em o artigo segundo, § 6 o, in dne, da lei 
n. 3, addioional á Constituiçilo, que o go-
verno-cegualmente promove886 a conltru-
cção de casas em condit,õea hygrenica1 t ' de 
aluguel barato para operarlo•• . 

Ensretanto, cxmoB. tll'B .. essa eabia e pre· 
vidente determinaçlo até hoje ainda nlo 



•• 
te v o cilmpri'men:to·, co 'ntinua~ndo ó operaria- 50.• SESSÃO· ORDINAR:lA, EM 1 DE SETEMBRO 
do a dar seu esforço titanico para o progres· DE 1Q08 
~o destl!- .capital o não .t ~ ~do um toc~u mo~eo~· 
tO e bygiODJCO ondcl rostda. COW llUil famtha, PRESIDENCIA DO SR. P. q~:ttJMMOND . . 
mediamo modico aluguel. · 1: ·Secretario 
. Nem se diga quo 0 cumprimento do dis· SUMMARIO :-Actas.-Agradecimento.- Expedi· 

positivo constitucional virá. onerosamente . ente -Emendas ao projecto de reforma ~a Con-
pezar sobro os ctfres publicos, pois que a stituição.-- Discursos dos srs. Gomes Freue,A.n.· 
oon~trucção do t~~.es casas poderá. ser levada tonio Carlos, Pedro Matta e Camillo .de Brito, 
a effeito por par·ticUI!Iros ou companhias a -:- Urgencia.-Redacção .linal.-Ordem do dia 2. 
quo o governo garanta juros sobro o capi 
tal emprega(! o, t:l a PrlfeitUJ a uonoeda ter· Ao meio dia. feita a chama da, acham·se 
renos e hen~ão de impostLs durante deter· presentes os srs. P DrummonrJ, Gomes Freire, 
minado periodo. l"erreira Alve~:~. Pedro Matta, Nono Mello, 

· t Gaspar Lope~, Josino do Brito,. Delfim Mo· 
A construccão de trezentas e cmcoen a r·eira. Antero Dutr11, Levindo Lopes, Antonio 

casas (350) ser á o bastante para o momt)uto Carlos, Camillo do Brito e Gomes ,Lima, fal· 
actual, o nisto tii3rão empregados mil contos, tando com causa pl1rticipada OR srs. Gonçal· 
no maximo. vos ChaveF, Olympio Mourão. Jo•é Gonçal· 

As directori as das associações operarias, vos 0 Baptista do MalJo c sem olla os mais 
infra mencionadas, em nome de souM asso· senhoras. · 
c1ados o do operariado da Capital, cujo nu- Abro·se a sessão 
moro monta a. mois !lo tres mil, convictas A convite rlÓ ~r. Pr~8idontt>, o sr. Ferreira 
do vosso amor o dedicaçã·) pela causa pu· Alves accupa a cadPira do 2: secretario. 
blica, orlo cspirito 11e oquidade quo vos E' lida 0 approntda a acta da seesão an· 
anima, vêm pedir vos armeis o governo do tooedente. 
Estlldo do meios com quo pos>a dar cumpri· Submettida a votos a aeta da 48.• sessão 
monto ao dispositivo do art. 2 ·, § 6.· in· ordinarut, cuja discussão se acha eacerrada, 
fine, da lei n. 3, addicional á Con~~ituição, é llpprovada. 

Bello Horizonte, 31 de agosto de Hl08. Agradedmento 

A .directoria da ". ~~iga . ~pcr.aria Mineira,: I O sio. Presldentt>:-Aproveito a oppor· 
pre~ldo~te, E .. Guartagnm, YIC.e·pr<.sJdontl', tonidade para agr·a!lecor ao illustro Senado 
BenJamm Flores; J. · secretano mtenn(l , An· M' . . ~ d Deputados as pro . 2 t lhes ureiro Guido tnelro e a camara os • tomo; ; . secre arw. • .; 0 ' vas de considcraçãr, de bondade e lle fineza 
Fracc_aroh. . . . quo tiveram par'l commigo no .momento 

A d1re~tor1a da SocJCdade lt~hana de B~ · que tanto me custou pasRar na v1da. 
ncficenct~ o .M. Socc.orro: pre~Idente, A. t-~- Posso assegurar aos meus illustrados colle· 
anc!lstel~'i v~ce-pr~s1dentr, Gmd_o Fraccar~h ; gas que o meu reconhecimento acompanhar· 
sccrotarto, ':'Ictlormo Fraccaroh; thesouro1ro me á cmquanto 0 meu cerebro reflectir. 
DaoU Sorolma. 0 ER. I; SECRETARIO DÁ CONTA DO SHGUINTK 

A dircctoria da Confederação Operaria: 
presidente, A ugosto R ora r do Nunan; vice· 
pre~idente, .Antonio D_ovsl Gomes; L·. secro· 
tario, Joaqmm Magalbacs; 2.: socrotarw, ~er
nardino Senna Co~ta Jumor; thesouretro, 
José da Silva Ferreira. 

Directoria da Socieda de Beneficente ~?ar· 
tempo~»: presidente. Allestio F11lci; v.ico pro· 
sidcnte, Egydio lntoterc; 1: scurot!il'lo, Saul· 
les Piló; 2; secrot!JI io, Victor Purri; tho· 
sourciro, Felico Rosso. 

EXPEDIENTE 

Um otficio do sr. I; secretario da Camara, 
cümmunict.ndo ter sido remettido á sancçilo 
sob n. 9, o pr ojecto n. 157, do Senado, esta· 
belecenoo rcllra!!' par a os processos da com· 
pet('nCJa do Tribunal gspecial de quo trata 
o paragraphu unico do Ht. i2 da Comtitui-
çi'lo do Estado.-0 Senado fica inteirado. 

Pasea-se á. 

PabJiquc .. se O SOja r•omettida á com missão APRBfENTAÇÃO DE PARECERES, PR(lJt!CTOS, IN• 
de Finanças. DICAÇÕES E Iti!QUERIMEN'fOS 

Não havendo pareceres. projccto~, indica· 
çõos e r Pquerimentos. o nad!i mois havendo 
a tratano, o sr. Presidente designa para I; 
do setembro a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Até 4 horas da tarde:- Leitura da acta, 
e:~pedientr, apresentac;ão de paroreres, pro· 

'jectos, indica-.õol! o rcquelimcntCll.i. 
Levanta·so a sessão. 

,,.-... , .. 

Emendas ao p1·ojec1.o de rt(orma da Con· 
.stituíção na parte que restabelece a& apo· 
.sentadorfas. 

O sr. Gmnes Fr~ire (t.• Sec1·eta1·ío).-
Sr. Presidente, acham so t ob!'o a mr sa : as 
cmendls llpprovadati pda c~mara dos srs. 
Deputados rül!ltivas á propo~kAo n. 156, que 
reforma a Constituhão do Estado nos a1·ts. 
104 o 106. 

Variando as opiniões sobre fi estas emen· 
das devtim ser t!Ubmettida& á discussão o á 
votaçll.o ~ainda na pruente sesEAo legislati-
va para se complctbr o· turno regimental, 
c con-vindo ao Sen11do agir ccn. segur~>nva 
e prudencia na pre"isAo de futur~s contro· 
ver~ias e até possíveis pendenclas judtcia-

., . .,· . 

. . ·IOt .. 

rias, eu venho ·requerer a v. ex c. que se 
consulte •á Casa a respeito. 

Trata-se, é certo, de emendas com o oa 
ractor do disposições principaEs. bffO !tando 
viscoralmenta a · e8tructura intima do pro· 
jecto, não tendo dell~s tomado ainda co· 
ohectmento o Senado, com rnaniresta pro· 
tericAo dos tramites regimentlfos porque 
passam todos os prrjectos de Jd até S!ID· 
O!,'io final. 

E tal omissão suggere o bem justificado 
receio de ver se protelada. pelo menos, a 
reforma, sobre cuja u lilidade o oppot'tUni 
dado , se mamfestar11m do ~ccor·do esta o a 
outra Casa do C. ngresso. 

Não se tendo completado o turno regi 
mental, opinam algum•, o rssa opinião pa· 
r 'oce-mo a mais segura. seria mister, do 
conformidade com o dit;pr si ti v o constitucio· 
nal reiniciar-se o proj c to na Se f são do an· 
no -vindouro, o tudo at é lá ficaria como na 
primitiva, o que do cOrto convem evitar. 
bast~ ndo para isFo quo as emenaas vindas 
da Cllmara sejam ain~a na presente scsFão 
dadas para a dit~cus : ãc, o votadas pelo So· 
nado. 

Dcslippareceria dest'arte a possibili'dade 
de futuras duvidas sobre o modo porque 
vao sendo reformada a Constituição na p!lr· 
to referente aos citados arts. 104 Q 106, 
de sorte a poder dcsdobrar-!le em uma loi 
de providencia e até do humanidade. em 
certos casos, . e que a exporiencia aconso 
lhou o os factos impõem como solução uni 
ca, ao cabo do 17 aunos do regimeu ccn· 
stitucional. 

Requeiro, pois, H. Prosidonto. quo 
v. exo. consulte ao Senado si ll.t-1 emendas 
otrorecidas pela Camara dos Rrs. Deputaflos 
á proposição iniciada nesta Casa sob o. 155, 
devem ainda na presente sessão ser sob · 
mottidas á c1iscu~são e votados em seguida. 
(Jfuito bem! Muitc, bem !) 

Consultada a C11sa, resolvo afflrmativa-
rnente o á. vista di~so o sr. Presidente do· 
clara que as emendas tlcam sobre a mesa 
para a ordem do~ trabalhm:. 

0 fR. GOMES FREIRE, obtendo do novo a 
palavJa, requer urgencia afim de que as 
emendas seJam discutidas o votadas imme-
diatamentf:'. 

u f R. PREHDENTB diz que o ! Regimento 
do Senado auctoriza a Mtlsa a acueiLar es•o 
segu·ndo requerimento do nobre seoad(\r, 
por isso submette-o á approvação do Sena· 
do. 

Approvado o requerimento, entram as 
emend11s em disousslo que é encerrada som 
debate. 

Procedendo se á votação, sã'l approvadas 
snccessiv~tmente por mais do dois terço3 
dos votos presentes as oo.enda11 n. 1 e 2. 

ProcE:dendo-se à votação da emenda n. 3. 
o sr. Pretiidente declara ter sido a mesma 
regeitada. 

0 FR . GOMIB 'FRKIRE, obtendo a palavra 
pela ordem, requer rectiftcaçâp da vota· 

•Çio. 
· O sr~ A:ntOnlo Carlos (pela ordem) 
(I)-Peço a v. ex c , ar. Presidente, se digo o 

· 4e reme\tor ·me as emendas o1rereoidas pela 
(1) Sem a revisão do orador. 

Camara dos srs. Deputados a e se projecto. 
(E' satisfeito). 

Urna dessas emendas, se. Presidente, esh· 
belece os casos tlm quo o fuucCJonario publi· 
co, ainda quo não roqueir11, isto é, contra a 
vont.sde desse meFmo funccionario, póde ser 
aposenta!to pelo poder oxecuttvo. 

-Restr·ingindo as palavJ as que devo pronun-
ciar perante o senado ao caso da magistra· 
tur11, eu opinarei pelll inconstitucionalida~ o 
dessa emenda, visto que o poder judil'.iario, 
pdii Cimst. Federal o pela Const. do Estado, 
gosa do absoluta -vitaliciedade, n dosdo que 
se confere ao poder executivo a r~ cuidado o e 
aposentar até me~mo juizes contra a vonta· 
de deUeF, o priocipio da vitaliciedade cáo por 
terra. Assim já tem se pronunciado o Su· 
premo Tdbunbl por mai11 de uma. vez. (Apoia-
do do sr. Camtllo ae Brito). 

Sou , pois, oontruio, a OSB!l ('monda da Ca· 
mara. 

Não incorzoorei em incoherencla, concor· 
rendo agora com o meu voto para quo se 
complete o primeiro turno desse projocto 
do ror• H ma da Constituhiio, pois deixar·el para 
emittir· no proximo anno no 2.· turno p nr· 
tanto, como o Rr gimento pormitte, ~ s coe. · 
sideraçõeH quo tenho do pNnunuiar contra 
a emenda da Camara dos llrs. Deputados e 01 
meu voto definitivo Eobre o a~sumpto. 

A attitude, poit~, quo assumo neste momon· 
to, não levantando embarltços a que o Sona· 
do approvo em I.· turno tod~s as emendas 
eprosentadaN ao pr oj r cto, longo está de ser 
a minha 11ttitudo det1n1tiva no;sa questão; 
esta será, como disFe, tomada na proxima 
F08São. quando o CongreEso t•vor do delibe-
rar, no 2 . • turno, sobre a mataria do proje· 
cto, em quo me pronunciarei, em definitiva, 
contra es ' e ca~o ptlrt'oito do Bposent~ção com· 
pulsoria. (Muzto bem!) 

O sr. Pedro Mat.ta (pela ordem) : - Sr. 
Pros1donto, para ~;xplicar o voto quo vou dar 
a respeito deFS I! emenda da Camara rtos srs. 
DeputadoP, f~ço mi nhas at! considerações do 
nobre ~emtdor· residente em Juiz de Fo ra. 

Sou tbmbem, em principio, eontrario á 
aposont~clol'i" r. r mpohoria, mas darei o meo 
voto á emenda nesta sossào, reserv11ndo me 
par~> opportonamento manirc•tar· a minha 
.. pinião detlnitiva sobre o assumpto. 

O s... Camillo de Brito (pela or· 
dem) : -Sr. Prcsid<ntc. ou f11ço irtontica de· 
cl11raçã () não só em relação a esta nomo ás 
outr11s nmendas apresentadas ao projocto, h 
qu"es sou t11mhcm contrario . 

Aguardo a sessão seguinte para nessa. occa· 
eiãn rx por o meu ponstimento 11. respmto do 
todo o p · ojecto. 

Doret indo o requerimento. do sr. Goro~~> 
Freire, o 11r. Pro•1dento rettfica a votaçao · 
o de•lara tor sido a emenda n. 3 approvada 
por mais de dois terços dos votos do!l sena· 
dores presPntes o manda quo o projocto e as 
emendaR Eejam rc-mottidos á commissão dCl 
RedacçAo. 

Urgencia 

0 SR. LBVINDO LOPES, obt~ndo urgencia, 
o1rerece, pela commisFAo de RedacçAo, a se· 
guinte 

8 taLIOTECA I AROutvo PUaL1co .... ...tNEIRO 



Redacvão final 

A rommis~ão de Rotlaccão ' tferocn para 
a llil'cus~Ao, ronfo""'e o vencil1o em pri 
meiro tur·no em ~;~.mha~ as n.s .~;do r.onlfrP.N· 
No. a SOI(IIÍUtll re .la r çà<~ Onb I do pr·ojPcto n. 
15ti dtl rPI'o rm~~o c1a ~ooRtrtuiçRo rto E•tado, 
n~A p>trto 4 ue a boliu as aposent!ldo• ia11 : 

O Congresso do Estado de Minas Ge raes de-
crota: 

Nada mais havendo a tratar.-se, o ar·. Pre• 
sidente dcsign\\ para 2 .do cLrrentQ ~ s.~· 
guinto 

ORDEM DO DIA 
Até <t horaN ~" tardo : - Leitura d1t. ar.ta, 

oxpodionto, apre~entação de parl'cHes, pro· 
jectos. indicaçõeN e requerlmentod. · 

Levant&·SO a ses!'ão. 

Art . 1.0 Ficam substituidos os ar·ts. 104 e 106 
da Constituição do Estado pelo seg uinte: ACTA DA R~UNlÃ '· AOi=: 2 DE, SETEMBRO 

I. Os funcciona rios publicos que contarem DE 1908 
mais de qninz ll a nnos de serviços ser·ão aposentados 
pelo Pr·csident.e do Estarto, si o r equer·ercm, no 
caso de invallidez prova da ou presumida . 

!I. Provar-se- à iL in vallidez em exam' medico 
feito perante o juiz de direito da comnrca •.la 
Ca pital do E~1ado, o n de outra, a juizo do gol'c r-
nú, q ue nom eara para peritos dois pr·oflssionaes . 

m. Presu rnir-se-á a invalidez, provando o func· 
ciona rio, pelos meios de direito , edade nta ior do 
sesseuta e cinco an nos. 

IV. Não poderiio se r aposentados os fun cciona-
rios que não tiv erem asscntnmento em folh a , os 
que exercerem cargos transit orioR de com missão 
e os qu r. sómente r·eceberem salarios, vencimen-
t os dja r·ios ou gratifi cações. 

V. Colll pu btr-sc-á para aposentador ia : 
u.) O tempo de se rviço prcsta.rlo no exercicio 

de ca r~os pro vinciaes ou es1a doaes, rb provincia 
e Est.aoo de Minas Gemes. excluidos os menc iona-
dos n11 numero anteceden'te : 

PRU!DENCIA DO SR. P. ORUP4~0ND 
(f.· Secretario) 

Ao meio ctia, feita a chama 1a, acham se 
presentes os sr~>. P Drnmmond, ll'erreir!f. 
Alvos, Lovindo Lope!', Pedro Matts. Oelth._ 
Moreira, Nuno Mello o Camillo de Brito, 
fc~ltando com causa ptrticipada o~ sr.~. Gon· 
çalvos Chtve~. Jo ;;é '*onçalvlls. Olympio Mo~· 
rão e Bapti~ta de Mollll o s~m ella os ma1s 
senhores. 

A convite do sr. Pr'i!Sideu•o, oR t~rs. Nuno 
Mello o Pedro Matt<! occuoam ret~poctiv~A
mente llS e!ideiraR do I: e 2: socrotarios. 

0 m PRESIDENT& ticclal'll quo não ha SI'B· 
são por falt~ de n•lM"<'U legal o que a. OI'· 
dom do dia 1. eguinto é a regimental. 

b) O tempo de se rviço prestado por funcciona-
rios de ordem j udi ciaria, no exercicio de cargos 
~eracs. antes da pro. mulgação da Constituição do ACTA DA R. lWNIÃO. AOS 3 DE S~TI!;MBR.O 
llistado, que para outros fins lhes t enha stdo ou DE: 1908 
de V<\ se r· co nta do em vi rtnde de lei ante rioJ · · 
a I'Sta PRESIDE~DIA UO m. P . DRUMMOND 

(t: Secretario) 
VI. Naliquidaçilo do tcn1po de servi ços descon-

ta r-sc-ã o as interrupções de exercicio , em vir·tudc 
de li crnça, ou por· o ntr·o motiv o. por ma is de 6 
mezes em cada qm1triennio Ao m eio dia, filita a chamada, acham-so 

VIl. A aposent.ador·ia se rá conced ida com o presentes os • r.i. P. Dt•ummond, Ferreira AI· 
or·denado (do is terços dos vencim entos) ao f'unc- vos, Po~ro Mat ta, Loviudo LopoR, Gomos 
cionari o que tiv CJ' t l'in t~. ou mais a.nnos de se r·- Lima Deltlm Moreira 0 Camillt} do B"ito, 
viço ; com o ord enado p roporcion a l ao fJUe tiver faltao' do com causa nartieipada oR srs. G'ci'ti· 
menor tempo. " 

VIl! . Ao funcciona r·io que t ive r· ma is de sessen- c;a 1 ve~ Ch :ives, .losé Gonçalves, Olympio Mou· 
ta c cinco a nnos de edude e contar ma is de fJUa- rãn o BaptistA d e Mollo, o som o lia os mats 
renta de S!I I'Viços concede rá o Presid ente do Esta- sou h u rcs. 
do a a posentadoria com todos os v encim entos . A convite do s r. Presidente, os srF. Ferrei· 

IX. Os vencim entos da aposentadoria, qu e não r·a Alvos e Pedr·o M:ltt.,. occupam respecti· 
poderfío ser· melhorados, sC' rão os do ca rgo que o . . .... · d 1 . 2 · Secreta 
funccionario es tiver e xe r·ce ndo ao tempo em que v_am e nto GS C!lnOiri.IH e · e • · 
a requere r, si ncll e tive r t res annos do serviços I riO<. . 
liqui .l os (VJ ) : no caso contrario os do cargo an te· O SR. PRESIDENTE ti1z quo, nã~ obshnte 
riorm ente occupado. não t~a ver numero Jogai p~Ara 11 bnr-se a ~es-

x .. A acceitnção de ~ommissão ou e mprr;go ~il.o, vae mandar· proce der• á leitnr>~. 11o ox· 
muntc~_pa l : e_s tadoai. 0 ~1 lc·.der.al , r~rnun ~rad? t ~l- p odiClnto que so acha sobro. a mo~~~. adlm de 
por!.a11a a r enunc~<t das ,,tnt.tgens da aposont,L- dar-lho 0 convcnionto desttno. 
dorra. · t X f.' As disposições dcsla lei, seja quanto ~ os 0 SR. 1: SECRETARIO dá C<>ntii do sogmn O 
requisitos para a aposentadoria, seja quanto ao 
tempo de sen iços, a natureza destes e :;.os venc i-
mentos só poderão ser alte radas, observa ndo-se as 
dos a rts. 121, da Co nstituição do Estado e 4.0 da 

EIPEDIBNTB 

Olficios 
lei a ddiccional n . li , de 2i de julho de 1907i . um do sr. l: socretsrio da Ctmara, com · 

Art .. 2.C O funccion a rio que reunir as condicções municand<> quo as disposições isentando do 
de que trata o n . 8, do art . 1. 0 desta lei, poderá sorvi"O do JUry 08 professoroa de instrU· 
ser aposentado pelo Presidente do Estado, ainda v 
que o nào req ueira, desde que haja conveniencia ceio primaria e incompatibilizando os CU· 
do serviço publico. nbados de servirem conjunctamente no mos· 

Art. 3.° Fica revogada a lei addicional n. · 4, mo tribunal ou comarc~t, foram destacadas 
de 16 de setembro de 1902. do projeeto n. 29 diA mesma Camal!'a, sobre 

Sala das commis~ões, 1.0 de setembro de 1908, tapumes divisorios, a romettidas á sanc~o 
- Levindo Lopes.- Ferreira Alves. (-M proposição distincta, sob n. 10.-0 Se-

V ao a impr·i11ir·se. afim dP, em tempo op· nado fica tntoira4o. · 
11ortu1o, s ~r d1d11. para a ordem dos tr11ba· Outro do mesmo senhor, enviandQ o 'se-
1 h os. . guinto 

.. . .. t0,3 .. 

' Projecto n. 32 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas Ge-
t•aes decrpta : 

Art. 1.° Fica concedido ao dr. Fernando Ale-
xandre Villela de Andrad e, ou á, empresa que or-
!fanizar, privilegio pelo espaço de 25 annos para 
exploração, uso e goso de uma linha de auto-
moveis para cargas e passageiros, Ji o-ando um 
ponto que for pelos concessionarios jufgado con-
veniente entre Uberabinha e !rara, na Estrada 
de Ferro Mogyana a cida de de Monte Al egre, 
partindo desta dois ramos, um para Abbadia de 
Bom Successo e outro para Villa Platina. 

Art. 2.0 Fica concedido o privilegio para esta 
concP.Ssão em uma faixa de terreno de 20 kilome-
tros para cada lado do eixo da estrada, depois 
de construída. 

Art. 3.0 O governo do Estado fará contracto 
com os concessionarios dentro de seis mezes 
da promulgação desta lei, de m(ldO a estabelecer 
JPrazos fixos para ina urr lll'ação do t rafeo-o e con-
dições de funccioname~to do mesmo. "' 

Art. 4. o Os concessiona. rios gosarão do direit o 
de desapropriação por utilidade publica, confor·me 
a legislação vigente. 

Art. 5.• Este privilegio é in t ransferív el a se· 
gundo antes de te rem os co ncessionarios in a.ul!u· 
rado o trafego, de accor·do com o contracto feito 
com o o-overno do Estado. 

Art. g_ 0 Revogam-se as disposições em con-
trario . 

Bello I-'l'orizonte, 3 de setembro ri o 1908 .- An-
tonio do Prado Lopes Pe1·eira, presid ente.- Am e-
rico Ferreira Lopes, 1.0 secre tario. -A r·gemiro de 
Resende Costa, 2.• secretario. 

A impr1mrr sa pHa a ordem d os t raba· 
lhos. 

0 SR. PRE ' lDENTE d •c la r a q UC não h li t,:P S 
são por falta dl} nurno r o lr gal c d c::;ignu 
para 4 du corr·cnte a sog nintu 

ORDEM DO DIA 

mente roram do~tacidB~ o remcttidas á Ran· 
cçàu ona P" poRiçl!.o distioctli tio h 'rl. 11. -
O N•mulo fica intt.:iradu. 

Outro do mesmo 8r .. communic•llldo P~u al· 
rhout • ter sidt1 remcttidu á sanccã o, sob o. 
12, o pr·"joc:to n. 29. dt!. Camura, sobn· 1upn· 
m• · ~ divisorlos.-0 Seuaoo tlc a egualmente 
iutei rcl•1o. 
. Outro d o mesmo sr. eoviando <> sr guinte 

Projecto n. 33 

O Çon_gresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes aecreta: 

Art. 1. 0 Nos conr-licto s <\e juris•li.;>ão entre au-
cloridades judiciarias ou entl-e estas e as admi-
nist ru tiva~. serão obse r·vadas as disposições do 
Cap. 2.·, parte 2." ri o dec . 1.937, de 1!J06, com 
as seg uintes alterações: 

1. • Distribuido o feito, o r elator m11ndará 
imm ediatamente passar ordens para qu e as au-
ctoridades em conlhto sobrcatejam no . andamento 
do respec tivo processo ; 

2." Ex.peditla a ordem ou sem ella, o relator 
Jllandará o·,1Yir o Pr·ocurador Geral e com o pa.-
r ece r· des t e levarÍL o processo á primeim sessão , 
afi.m de qu ~ se resolva sobre a necessidad e de se-
rem ouvidos os juizes em conflicto dentro de 
certo prazo, si não houvere m dado os motivos 
porque se julgam ou não competentes, ou si !'o-
rem in suf'flci entes os esclarec.imentos e documen-
tos <.Lp resentados ; 

3.• Findo o p1·aw marcado para as respostas 
dos juizes c a ucto l'idades ou lo oo que o processo 
estiver sul'flcicntemente inst ruido, será o contli-
cto julgado na forma do a rt. 6i ~, do doc. n . 
1.937 . 

Art . 2.0 · E' dispensada nas queixas dos ollen-
<lidos o u seus J·epresentantes lPgaes e nas denun-
cias, em crim es de responsttbilidade a for·malidade 
de jumrnento, antes ou depois, do recebim ento de 
umas e out ras . . 

Art. 3 .0 A sentenç<L de pronuncia, desde a 
Ar é 4 h oraR da tarJo : - Lo it.Ul'tl. da aeta, ! data de s ua intimaç~? c nilo obstante o rcc ur·so 

expediente. apresentação de purcccreF pru- ! do r ou, prod uz o etl e1t? de suspende!-o do exer· 
j . . ,- .. . . . . ' CI CIO das JJJncções publicas e do <hrerto de ser 
octoF, IndiCIIÇOCs o nquerunonto o . votado paru c:u gos quo exige m a qualidade de 

eleitor (dec. u. l. !l37, art . 876, lei n. 2.033, de 
ACTA D.-\ P..I<.:UNIÃO, AOS 4 DE S~TI<~MB.RO 1871, art. 2!J). 

DE 1908 Art . 4. 0 A di posição do art. 192, da loi 375, 
de l !J03, não comprehende os jurados, cujos im· 

PRERIDENCIA DO ~R . P. DRUI...l\'IOND I !J~d i n~e r,' tos_ se. limi tam a os casos declar~ulos no 
,ut . 93 1, § 1. , do dec. n. 1937. 

(1: secretario ) · Art. 5. n Revog~tm-se as disposições em con-
!\ e· d ' ~ ·t· 1 d h I tra rio. · o m lO la, OI a a c lamu a . a; am_ se I Bell o Jl o rizonte. 3 de setembro de 1908.- An-

presentos OH R•S. r- . Dr·ummund, F e rrmra ton io do Prado Lopes Pereira, pr·esidente.-
Alves, Pedro .M~tta, Deltlm Mor•e1rs_, Cam1llo Arnerico Ferreira Lopes, 1 . • sec retario. - Arge-
de .t:k1to, Lcvwdo Lopes c G Jm es Lim a , fal - nmo de Rezend e Costa., 2. 0 sec retal'io.-A im-
tando com · c~usa participada os Rr!'. Gonçal· primir-se para a ordem dos trabalhos. 
ves Ch~ves, Olympto Mourão .. José Go nç_alvm; O m. P rtE< JoENTE declara quo não ha !1 ' A· 
e Baptista de .Mello e 80ill ella os mais se · são por fa lta do "' :mer·o lPgal o qu o a. or· 
nhores. . dem do d1~;~. r,og uintc é a rcg1m cn tu! . 

A conv1te do sr. Pre~identP, os srs. Fer· 
re~ra Alves e Pedro Matta occ upam rPspo · " , - . • 
ctlvameote as cadcir11 s do J. · o 2: secreta· AC In. DA REUNJAO, A OS 5 DE SE fEMBh.O DE 
rios. 1 1908 

0 ~R. PRESIDENTE declara qUe, apezar de ~~ PRESJOENClA DO SR. P . DJWM MOND 
não bavor numero legal para a susão, vae- · 
~e proceder il. leitura do eipediente que ~e (1 .• Secretm·io) 
acha sobre a mesa. 

O ~R. I.· fRCRETARio dá conta do seguinte Ao rne 'o dia, f ita a cbam<Hill, a cham-se 

ElPEDIENTE 

O/fi cios 
'Um do sr. 1: Se·crctario da Camara, com· 

muniC111bdo qo•· lS emendas ns. 21 e 23 otlo· 
rocidas pelo Senado ao projocto de orça· 

presente~; os 81'.•. P Dr·ummond, Forre11'a AI · 
VfS . Podi'O Matta, Lovintlo Lro pos, Cau.irlo do 
Br1to, Gomes Lima o Delfim Moreir 11, f11ltando 
com c11osa p . rtieipaoa os ~rti.• G nçalves 
Cbavos, Ulyr11pio l\1'our·ão, José Gonçalves e 
B p1ista do Mello e sem olla os w11is sonho· 
r e~. 
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· CTA DA REUNIÃO. AO~ 11 DE SET~MBRO O SR. PaBSIDBNTE _convida os ~rs. FerrOlr!' I A DE 1908 
AlvoR e Pedro Mtttt' ~& ocouparem raspe7tt· 
VliiDOnto liS cadeiras do 1.• e 2.• tl~cr~tarlOS. PRBSIDENCIA. DO SR. GONQALVBS CRAVB8 

0 ME1MO SENHOR declara que nao ha SOS· 
são P•·r falta do numor o ll'gal e quo a o~: 
dom do dia para 9 do cor·ccnte e a rogt· 
ment al. 

Ao mr.io dia, feita 11 cha'Dada, acham se 
presentes oR srs . Gooçal ves .l"::b.avo~. P: Drllm· 
mond Ferreira Alves, Camdlo de Brat11• Le· 
vindo' Lopes, GJmP. R Lim~a o Padro Matta, 

ACTA DA REUNIÃO. AO ;; 9 DE SETEMBRO f,l tanrto com causa particilJlida OR Hr~ . José 
0~ 1908 Gonç~l~es, Olympio Mouri1o o B1pttsh de 

PRESIDENClA 00 SR. ll'ERB.Elrl A. ALVES 
(f • sec~·etario inte1·ino) 

Mello e sem ella o f; ma·s senhJros . . 
A convite do sr. Presidente. o B". fl'~rretra 

Al vos occupa a caoeira do 2: secretario. 
O 11r. Presidente do clo ra que nlo ha sessii11 

por fc~.lta de numero l_egal o que a ordem do' 
Ao meio rt ia. feita a chamHc\a. acham se dia seguinte é a regtmental. 

presentes o !' St'S . Fo"r<Ji!·a Alvos. ~ed ro Mbt- _ 
~a. L.cvindo L11 pes. C11 mtllo de Brtto. Delfi m _ . 
Moreira 0 Gomes Lima, faltando com cauEa I ACTA DA REUNIAO, AC\S 12 DE SE:TEMBRO 
partic ipada os srs . Go nçalves Chaves_, Olym· DE 1908 
pio Muurão. Joié Go nçalves e Baptista do 
Mello, e sem olla os mais senhores. 

A convite do s r. Pr esidente, os srR. P~dro 
Mat.ta o Gnmcs Lima occup ; m res p e ct~':" a· 
mente as cadei ras da 1." e 2.• Hecretartos . 

0 SR. PRESIDENTE declara qUe não h !-1. ses · 
<'ão por f, lta. do numero legal o quo a ord em 
tio dia s :> gui nto é a 1 ogimcnt~ J. 

ACTA D:\ REU NI ÃO. AO~ 10 DE SETEMBRO 
Df': 1908 

PRESI.DENCIA 00 Slt . G ONÇ<~.LVE:S CHAVES 

Ao meio d i ~ . roita a chamada, ac ham - ~e 
prcsont C!I os s r·~ . Go ncalveA Chaves . p . . 
Ocnmmood, Forroi r•a Al vos, Pedf'o Mat ra! Lo· 
vindo Lopes, Cam ill o do ~ r~ to o Gomes L1ma, 
fa lt <> ndo com c: ausa par ttclp ada os s rs. Jose'\ 

onçalvcs. Olympio Mou rão e Baptista, do 
Mello o sem olla os mais oonll oros. 

A convite rios . Prosirlonto, o sr . Ferreira 
Alvo~ occupa a cadoir"' de 2.• secrotarw. 

o m . PREHDENTE: declara q~e, apezar d? 
ã o h«Vér nu mero legal, VII O·S EJ pt'oce ri or· a 

leitura do cx pod ionto que se acha ~obro a 
mosr. 

O sR 1.• sECRRTARlO dá conta · do seguint e 

EXPEDIENTE 

0/ficios 

Um do r, r. I . " secr·ctario da Ca ml:'. ra, com · 
mu n1cando v r sido re rn otrido á sancçào, sob 
n . 13, u pt·ojecto n. 25. que orça a re ~e!h o 
tl xa a desposa do Estado par a o oxorclcto do 
!909.-0 Senado fie 1~ intou·ado. 

Outro rio vigario Luiz Go~zag .~ ~a Silva _o 
Sousa comm unicando rer stdo eletto p roRI· 
dente' o agente exo o:lti vo do município do 
Dores do Indayá.-0 Sena<to fica cgualmo nt o 
intoi1 ado. 

0 SR. PRESIDENTE doclara qUO nãO ha 80SSãO 
por falta do nu met·o legal o que a ordem do 
dia segui nte é a regimental. 

PRESlDENCIA 0) SR. P. DRU~f~fOND 
(f.' Sec1·etario) 

Ao meio dia ,"feita a chama~ a. acb ~m se pre· 
sentes os srs. P. Dra mm ond. Ferretra Alvos, 
Pedro Matta, G ome~ Lima, Camil lo do Brit? ~ 
Lcvindo Lopc,. fa l t~n do com " IIU Sll ~a· ttct
pada os sr·s Gooç:~ lv os Chaves, Olympto Mou-
rão Baptista de ME- llo o José uonçalves e 
se~ ella os mais reohoros . 

A convite do s r·. Presidente, os sr·s. For· 
rei.ra Alves o Peá ro Matta occupam respe?ti· 
vamente as cadeiras de 1: e 2 . · secretartos. 

o sr. Pr m-idooto dec lara quo nã ) tia sessão 
por falta rlo num ero Jog~ l e quo a ordem do 
dia para 14 do corrente é a regimenta l. 

ACT A DA REUNI ÃO. A03 14 DE SETE MBRO 
DE 1908 

PRE31DENCIA DO SR. GONÇALVL;3 CH AVES 

Ao meio di::~ . faita a chamada. acham se 
prcsl'nt eR os srs. 8onçsl v o~ Cha VN1, P. D ~um · 
mond, Ferrei ra A l ve~ . l>o dro M~ttH, Le vmdo 
Lopes, .José Gonça lves o Gomos LHTHt, f~1 ta udo 
com cnusa part\cip 9d>l os ~;rs. Bapt1 sta ~e 
Mello t.! Olym pio Moerão u sem ell ~i os maas 
senhores. . 

A. eonvite do sr. Presid ente. o !lr. Fer_ro1ra 
AI v~s l•ccupa a cadeira ti o 2: s~cre ta r· I o . 

o s r . Pres idente tiec,lara que nào ba ~;;oss ão 
por r .. lta do numero Ioga! tJ rle s i gn~ para a 
ordem do dia do amanhã oucer-ramonto dos 
tl'aba lbos do Senado. 

ACTA DA SESSÃO DO ENCfm~AMENTO, AOS 
15 DE SET E:Mt:sRO DE 1908 

PREFIDENCIA DO Fll. . P. ORUMMOND 
(1 . ~ Sec1·etario) 

SUMMARIO:-Actas.-Voto do pcsa.r .-Discurso 
do sr . Camillo de Brito.- Resumo dos Traba.· 
lhos do Senado.-Encerramcnto . 
Ao meio dia. feita a chamad~, acham-se 

presentes os srs. P. Drummond, Ferreira AI· 
vos Pedro Ma~ta . José GonçalvoR. Levindo 
Lopes, Go mos' Lima o ~amillo do Brito, fal· 
tando com causa partictpada os srs. Gonçal· 

"-
ves Chave11, Olympio Mourih e B~&ptista de 
ldeUo e sem ella os · mai.s senhores. 

Abre-se a sessi J. 
A convite do sr,. Presidente, os sra. Ferreira 

Alves e Pedro Mlltta occupam respectiv•· 
~,l)nte as cadeiras .de I: e 2: secreta rios. 

São lidas e postas em diseussão, que se 
encerra sr m de bate, ficando a votação adiada 
por falta de numero legal, a acta da 5o.a 
ses~ão ordinaria e as das reuniões dos dias 
2,3,4,5, 9, 10,11,12 e 14 do corrente. 

Voto de pesa1· 
O sr. CumUlo de Brltro :-Sr. Presi · 

dente, acaba de ser communicado ao Sê nado 
o passamento d1 dr. Bernardo Cysneiros da 
Costa Rcfs. A emocão produzida nesta Casa 
corresponde a manifestaçDes de todo o E<ta · 
do para com elle, durante o periodo de 
sua vida publica quo dedic t u a aos serviços 
inestimavels do bem publico. 

Medico distin ~to, deu sempre provas da sua 
grande alma na protls~ão quo mui to di~o i· 
ttcava; fOn ador, na tribuoa o nos .trabalhos 
parlamentares, empenhou o seu talento e 
patriotismo pelas meiidas que oonstam do~ 
~rab, lhos legislatiT. s. 

Todos nos lembramos da lhaneza de trato. 
da dedicação pelos amigos, da firmaza rl. t.l 
convicções que tornavam n'o um modelo da 
cordura e de virtudes ci vicas. (Ap01ados). 

0 SR. F.BRREIRA ALVES :-Desdo a propa· 
ganda foi sempre um companheiro disttnctis· 
sim o. ( .4poiado&). 

0 fR. CAMILL1 DE BRITO :-Sr. Presidente, 
entre os intimo~ , no selo da f11mili ' • junto 
aos correligionarios e aos seus comunicipes, 
tece111 se as m~ is significativas apologias ao 
illustro Qidadll.o, que p1ssou se a melhor vida. 
Entro os Feus collegas de parlamento. poré iD, 
a manifestaçã' desses fontimentos dirigem 
se cordialmente ao representante quo foi 
sempre digno do voto nas urnas, desempe · 
nhaodo so dos seus arduos de veres sem des· 
falleicmon tos. 

Na Constituinte, nos dias que seguiram·se 
ainda perturbados pela revolução, o sou 
e!lpirito revelou se resoluto o esdarccido. 

Desistindo da reeleição, para entregar-se a 
out·as actividados na agricultura e na medi· 
cina, deixou nost<t Ca ~a lembranças carissi 
mas. (Apolatlos). R JSh ·nos agora a saudado 
de sua convi vencia e o cumprimento do um 
dever, prestando homenagem á sua memor it. 

Mais uma fatalidade regi1:1tra-se nos an· 
naes do Congresso e desta voz recabiu sobre 
o joven o querido mineiro dr. Estavam Lo · 
bo Leito Pereira. Estava ainda em meio da 
brilbant~ carreira, laureada de applausos o 
da estima publica, quando a morte o colheu 
nas vagas do oceano. 

Ainda era cedo para terminarem se os dias 
de tanto trabalho pela patria o de assíduos 
estudos, que lhe deram o posto de juriscon· 
solt~ exímio o de professor emerito. (Apo i a 
dos). 

Na Camara Federal, aos seus pareceres 
eruditos e aos seus bellos discursos se fa 
zem as mais lisonjeiras referencias ; nas 
suas obras litterarias e juridicatl, deh:ou o 
nosso amigo e collega traços luminosos da 
sua curta passagem. 

A, S.-14 

O Es.tado de Minas considera·o um iucta· 
dor indere.ao, cuja memoria será sempre sau· 
dosamente venerada. (Apo!ado1). 

Teve o noseo presado collcga a sua ho.ra 
solemnemente assignalada pelas bencllos e 
votos da familia mineira e das populações 
em cojo seio imprimiu os traços de tua gra.n· 
~o alma (apoiado•). · 

E' certo que muito havia ainda a esperar· 
Eo do seu talento o da sua peregri·nt illus · 
tração, mas o que deixou é ba· tanto para ser 
collocado no P.wtheon dos beaomeritos que 
têm na terra uma immortalidado, tenue r.e· 
fle1o da que vão gosir no infinito. (Muito 
bem !) • 

Requeiro que sa insira na acta as home· 
nagens do Senado aos dois i !lu · tres mortos 
dr. Bernardo Cysnoiros o dr. Estovam Lobo 
o quo por dospacb.o telegraphico sejam com· 
municadas os condolencias do Senado ás 
ex mas. f~tm ilias onluctad~ s. 

O sr. Pr e··idento declara quo não ba nume· 
ro para deliborar·so. mas qUE', interp retando 
oR sentimentos unanimes da Casa, mandava 
que so inserisse na acta a.; homenagens do 
Senado á memorla dos illustres mortos o que 
se tel r g i' ~ phas :;o ás familias enluctadas, apre· 
sontaudo IIS condolencias do Senado. 

O ~!EsMo SENHOR procedo á feitura do se· 
guia to 

llesumo dos trabalhos do Senaio Mineiro, de 16 
de junho de 1908 a 16 de setembro de 1908, 
apresentado á !haa d' Senado pelo respectivo 
director, It. Edmundo Benau.lt. 
PROJECTC3 INICIAD:lS NO SENADO E~f 1908 

N. 236, auctorizando a Mesa do Senado a 
reformar a respectiva Secretaria. 

Approvado em 1.• discussão ao ~ 27 do j U· 
lho de HJ08. Em 2.•, a 31 do jalbo do 1908. 
Em 3.•, aos 18 do agos to do 1908. Ro dacção 
tlml em 19 de agosto de 1908. - Publicada 
como resolução sob n. 12 em 19 de agosto de 
1908. 

N. 237, sobro rororma dos arts. 104 o 106, 
da Constituição do l!:stado rel11tivamento á 
aposontação dos funcciona· i os publiccs do 
Estado. 

Approvado em 1.• difcussllo aos 22 de j alho 
do 19C8. Em 2 •, ac s 23 de julho do 1908. Em 
3.•, aos 24 de joloo de 1908. Red•cção final 
em 25 do julho do 1908. Enviado á C11mara 
dos frs. Deputados em 25 de julho de 1908 
sob n. 156 Voltou da .Camara em 1: de se-
tembro rom emenda~ , sendo estas approva· 
das em I.· rotombro para ent rar o projecto 
em 2: turno na sPguinte sessão. 

N. 238. sobre moditlcaçõel na formacão da 
culpa. erimes communs e do responsabilida 
de relativas ao julgamento desses crimes no 
Tribunal da Relação. 

Approvado em 1.• discus•ão a 1: de agos · 
to do 1908 . Em 2.&, ao3 3 do agosto do 1908. 
Em 3.•, aos 19 de agosto do 1908. Rometti· 
do á Camars dos srs. Daputados em 21 de 
agosto de 1908, sob n. 157.- Subiu á san· 
cção pela Camara em 31 de ago3to de 1008', 
sob n. 9, lei n. 478 de 31 de agosto do 1008·. 

N. 239, auct 1rinndo o ~overno do Estado 
a m9ndar construir na Capital do Esta-do, 
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uma casa de residenáa para o dr. Cypriimo 
de Carvalho, de accordo com o emprt'go que 
exercia a 17 de dezembro de 1893. 
· Approvado em 1.• discussão aos 6 de agos· 

to de 1908. Rejeitado em 2.a discussão aos 17 
de agosto do 1908.-Foi archivado. 

N. 240, auctorizando o governo do Estado 
a conceder ao cidadão Francisco Alvos do 
Couto, escrivão do orphãos do Piumhy e. a 
Tobias Antonio Rosa, escrivão do 2.' offic1o 
de Uberaba, licença para tratamento de 
saudo. 

Approvado em L" discusEão aos 6 do ages· 
to da 1908. Etn2.", aos 17 do agosto do 1908. 
Em 3.', aos 28 do agost~ do 1908. ttodacção 
final aos 29 do ago,to do 1908.- Remottido á. 
Cam~ra em 29 de ago~to do 1908, sob n . 
158. 

PARECERE ! NUMERADOS 
N. 1, da commissão do Cons:ituição o Po· 

deres sobro a eleição de 26 do jan ei ~ o do cor· 
rente anno pelo qual roi eleito soaador pelo 
Eshdo o dr. Antero Dutra do Moraes, na 
vag ~ do cir. João Bawdoll.-Approv11do om 
15 do junho, f.J i reconhecido u proclamado 
sena ri.or o qual t omou pnso em ·lO do julho 
do 1908 . 

N. 2. da cC> mruis, ão do Finanç ~ s sobro o 
requerimen to. do alguns ~mpr <: gado s da S_o· 
cre raria de Frnancas pedmd l ruterpretaçao 
da lei n . 425, do 19 do agosto du HI06, c~ 
quo ampliou o dispositivo do art. 256 da le1 
n. 375, do 19 do setemb ro do I 903, para o fim 
do se lllos abonar a gratificação de 10 o;. so · 
br·o se us venci .c ontos á partir da da h da 
lei n 35, opinando pelo ~cu archivam euto_. 
Appro vado em 24 do jlllho do 1908.-Archl· 
vada. 

N. 3, da com 1 issão de Camaras Munici · 
paes sob ro um~ r<' prcsentaçã 1 d~ . ca~1 ara 
do FL"UotHl as ~ i aoa da por .50 con ,nbUJntes 
o aprmontada á

0 

a:scmbléa munic1pal om 10 
do roveroi l'o do corrente aonfl sobr·o OR actos 
da presidente qu ~ exerce as funcçõ es rl_~ 
agento executi vo durante o nono de 19ú l, 
aJ:Im do qu o o Congresso delibe ro sohra a 
resti tuição da quantia de 4:065$150 illogal-
mento des penaida pelo mesmo, opiallnd, 
pala quo so archivo a prrdita r eprosentaçã?. 
Approvado rm 21 do julho do 1908.-Ar cht· 
vado. 

N. 4, da coinmissã.o do Força Publica so-
bro o requerimento do capitão da Brigada 
Políci3l Gaspllrino de Vasconcellos Brandão 
quo podo a decretação do uma lei para qu_e 
o governo o reformo com t odos os vel_lcl-
montos. Opinando para que o governo ornltta 
seu parecer eobro os seus pspPis que lhe fo 
ram enviados em 0fficio. Apprc.vada om 29 
do agosto do 1908.- Ofllciou-se ao governo na 
mesma data. 

PROJECTOS DA CAJIIAR.Â. DE J90fl 
N. 18, relevando do pagamento da quantia 

de 3:500$000 importanci• de sou debite para 
c:m os cofres do E~tado o cidadão lldefonso 
José Teixeira ox-collector das rondas OS · 
tadoaos do n. unlcipio do Tres Corações do Rio 
Verde. Ap.provado em 1.• difcusslo em 31 
de julho de 1908. Em 2.• aos 4 do agosto de 

HlOB. Em 3.• aos 6 do agostl de 1908.. Reda· 
cção final aos 7 de agosto de 1908. Sub~u á 
f ancção sob n . 23 J, n i mas ma d :1. ta. ---!:.et n. 
476, de 16 de agosto do 1908. 

N. 19, auctorizando o governo do EstadJ a 
conceder a subvenção annual de 25:000$ du-
rante 4 annos ao primeiro estabelecimento 
que se fundar dentro dolle para o fabrico e 
preparo de productos do milho, a~roz, desti· 
nados a fins alimenticios, industrlaes e the o 

rapouticos. Em 31 de julho do 1908, foi re· 
joitado om 1.• discussão. 
· N. 20, relevando os juros do 9 •;. ao anno 
eobre o alcance de 290$274 verificados nas 
contas do ex-collector de Santa Luzia do Rio 
das Velhas, Francisco do Paula Oliveira e 
sobro o blcance do 48Z$394, .nas do ex·the· 
soureiro do Estado Antonio Dias Duarte.-
Approvado c:n l.a discus8ão a 31 de julho de 
1908. Em 2.• aos 4 de agosto do 190t!. Em 3.• 
aos 6 de agosto de 1908. Redacção om 7 de 
agosto de 1908. Subiu á sancçAo sob n. 240 
na mesma data. Lei n. 475, dil 16 de agosto 
do 1908 

N. 21, fixando a força publica dl Brigaia 
Policial de Minas para o exercicio da 1909. 
-Aoprovado om 1.• discussã•J a 1 do julho 
do 1908 . ~m 2.• a I.· do ago.~to do 1908. Em 
3.• a 3 do agosto do 1908. Redacção em 4 de 
agosto de 1908. Subiu á saoccão sob ns. 237 
o 238, por ter sido . destacada uma emenda 
para const1tuir proJecto em separado a qusl 
croava o cargo de auditor da Brigada. Lei 
n. 472, de 5 de agosto do 1908. Lei n. 473, 
dtl 5 do agosto do 1908. Croacdo o cargo de 
auditor da Brigada. 

N. 22, uuctorizando o governo a conceder 
liconca, em prorogação, para trahr da ~audo 
ao cs ~ rivão do of'ficial o notas e o(tlCial do 
regist ~o do hypothecas da ~om!lrca de Pas· 
s e ~ · ao oscr·ivão de paz do d1strrcto do Saba· 
ra· 'a João Luiz VoNiani, escrivão de paz da 
~ il!10 do S. Manoel. o a Josias Baptish Lo i to, 
oscJi vão do I.· c·fficio do judicial o not!ls 
do Estr.lla do Sui.-Approvado om 1.•· d1s· 
cusFão aos 4 do agosto do 1908. Em 2 • aos 
9 do agosto de 1908. Em 3.• aos 17 de ag(lsto 
do 1908. Redacção em 18 de ag.Jsto do 1908. 
Subiu f1 sancçã9 soh n. 242. em 19 do agosto 
do I 908. Lei n. 477, do 26 de agosto de 1908. 

N 23, marcH ndo vencimentos annuaes aos 
jllizos municipa(s do Estado o .promotores 
do ju;tiça.-AppN vado rm J.• drscussão aos 
6 do ~ gosto do 1908. Em 2.• aos 7 do agosto 
do 1908. Ern 3.• aos 8 do agosto do 1908. Ro· 
dacção em 9 de agosto de 1908. Subiu á san · 
I'Ção sob n. 241, em lO de agosto do 1908. 
Lei n. 474, do 10 do age sto de 1908. 

N. 24, auctorizando o governo do Estado 
a mandar pajlar ao actual porteiro. da lm· 
preusa Cfficial, Amorico Vieira de Brito, a 
di1ferença de vencimentos dos cargos de con· 
tinuo o porteiro, durante o tempo em que, 
sendo continuo, exerceu cumuhtivamente as 
funcções do porteiro.-Pende de parecer para 
terceira discmsão. 

N. 25, orça a receita o fixa a despesa do 
J<.;gtado para o oxercicio de 1909.-Approvado 
em 1.• discussão aos 12 do agosto de 1908. 
Em 2.• aos 24 do agosto. Em 3.• aos 28 de 
agosto de 1908. Remettiio á camara com 
emendas aos 28 do agosto. Approvadaa as 
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emendas pela Camar.~, subiu á sancção pela 
mesma em 4 de setembro de 1908, sendo 
destacadas as emendas ns. 21 e 23 para con· 
stituirem projectos Eeparados rererontes aos 
julgamentos das ·causas fiscaes e certidrJes 
passadas para cobrança da divida activa. 
Subiu ê. sancção pela Camara sob n. 11. 

N. 26, a relevaçllo de pagamento concedido 
ao actual inspector de fiiZenda Francisco 
Soares Alvim Machado pelo artigo I.· da 
lei n. 406 de 1905, comprehende todas as 
responsabilidades do sua gestão como admi· 
nistrador da Recebedoria de Po~ãosinho, 
apuradas nas contas julgadas om 8 do 
maio de 1903 e nas que o forem posterior· 
mente.-Approvado em J.& discussão aos 18 
de agosto de 1908. Em 2.• aos 19 de agosto 
do 1908. Em 3 ... aos 28 de agosto de 1908. Re· 
dacção final na mos ma data. Subiu á sancção 
em 29 de agosto do 1908 sob n. 243. - Lei 
n. 480 do 2 do setembro do 1908. 

N. 27, para os atreitos de antiguidade de 
posto, fica contado ao capitão cirurgião do 
1..• batalhão da brigada policial, dr. Benja· 
min Moss, o período de tempo de 25 de jU· 
nho do 1895 a 2 dojanoiro de 1897, om que 
exerceu interinamente aquollas funccões.-
Approvado om I. a discussão aos 2! do agos· 
to do 1908.-Pende do 2.• discussão. 

N. 28, approva as contas do governo do 
Estado do exorcicio de 1905. -Approvado om 
1.• dis cussão aos 27 do agosto de 1908. Em 
2.• aos 28 do agosto de 1908. Em 3.~ aos 29 
de agosto do 1908. Rodacção aos 29 do agosto 
de 1908. Subiu á sancçã.o sob n. 246 em 29 do 
agosto de 1908.-Loi n. 482 de 2 da setembro 
de 190H. 

N. 29, sobre tapu mes divisorios entre pro· 
prietarios do immoveis ruraes o contlnan-
tes.-Approvado em 1.• discussão em 27 do 
agosto. Em 2.• aos 28 do agosto do 1908. Em 
3.• aos 29 do agosto. R9dacç!o Jinal em 29 
de agosto do 1908. Devolvido a Cama ra dos 
srs deputados na mesma data. Em 3 da se· 
tembro do 1908 é remettido a sancção pela 
Camara sob n. 12.-Foi dast!lcado do mesmo 
para CQ.nstituir projecto distincto a parte re-
ferente as disposições quo isentam do sor-
vico de jury os pNfossores do instrucção 
primaria o interpretando as disposições do 
art. 192 da lei n. 375. Subiu á. sancção pela 
Camar& sob n. 10. 

N. 30, àutoriu o govern1 do Estado a on· 
trAr em accordo com o do Egtado do Espí-
rito S~nto para submatter a arbitragem a 
questão de limites entro os dois Estados.-
Pende do 1.• diecussão. 

N. 31, appron as contas do governo do 
Estado no ezercicio do 1906.- O:fi'Greoido 
como additivo ao projecto n. 29 e approvado, 
sendo destacado para sublr a sancção. Subiu 
a sancção sob n. 245 em 29 de agosto de 
1908. Lei n. 481 de 2 de setembro de 1908. 
· N. 32, concede ao dr. Fernando Aleun· 

dre Villela de Andrade ou á empresa que 
organizar privilegio por 25 annos, :para uso 
e goso de uma linha de automove1s entre 
Uberàbiliha o Irara, na Estrada Mogyana t 
cidade do Monte Alegre. --Pende de 1.• dis· 
cussão. 

N. 33, nos contlictos de jurisdioção, entre 
auctorid!ldes judiciarias ou er:1tre estas e 
as administrativas, serão observadas as dis· 
posições do cap. 2 •• ' parte 2 a do de c, 1.937. 
de Hl06, com modificações.-Pendo de l.' 
discussão, hdo a imprimir-se em 2 do se· 
tembro de 1908. 

PR"JECTOS DA CAMARA, DO ANNO DE 1907 

N. 9, auctoriza o g•Jvorno do Estado a ga. 
rantir os juros annuaes do 6 o;., ouro, até o 
capital de dois milhões esterlino), durante 
o prazo do 20 annos, a um banco quo se fUn · 
dar no Estado para operar sabre cradito 
a gricola, nos ter mos da prosen to !oi.-R a. 
jeitado Qm 1.• discussã(), aos 24 do julho 
do 1908. 

N. 14, manda adoptar no territorio do Es· 
tado um systema do marca~ a fogo, para o 
gado vaccum, caval11r o mu!lr.-Approvado 
em 1.• discussão, aos 5 de sctambro do.l907. 
Em 2. a aos 26 de agosto de 1908. Em 3.• aos 
29 do agosto de 1908. Redaoçllo final aos 28 
do agosto de 1908. Subiu á sanc;ão na mos· 
ma data. sob n. 244. Lei n. 479, de 2 de se· 
tembro do 1908, 

Se~retaria do Senado do Estaofo do Minas 
Geraes. Bello Horizontg, 15 de setembro de 
1908.-0 diroctor, H. Edmundo Renault. 

Finda a leitura, o mesmo senhor convida 
os srs. senadores a comparoJeram amanhA, 
a uma hora da tarde, no edificio em que 
funcciooa a Camara dos srs. Deputados, afim 
de agsistirom ao encerramento da 2. a sessão 
ordinaria da 5. • legislatura do Congresso 
Mineiro a, aproTeitando se da opportunidade, 
agradece ao3 seus illustrados colle~u o at· 
xilio e o concurso prestados á Meaa para o 
desempenho da honrosa missão que lhe foi 
confiada pelo Senado Mineiro. · 

Lida o approvada a presente acta, depJis 
de assignada. o sr. Presidente declara em 
voz alta :-cE,tAo encerrados os trabalhos 
do Sanado Mineiro,. 
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