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ESSÃO D Á 10.a LEGIS~ATUR.A-1927 

r 

AN NAES 
DO 

SE .N A-DO .MINEIRO 
1 .• SESSÃO PREPARATOHIA, AOS 

9 DE J LHO DE 1927 nadares Jli'Cscntcs a co mpnJ·ccercm 
n111anh:i ú hora rrgimcnlal. I 

Prt·s denci tt <l u lsr. Gabriel Santos 

(2." sect•clario) 

A' hora rcgimcntnl, felln n r.ha-
mnda, acham-se presentes os ~rs. 
Ga~1 r·jel S anto..:~• Xnvic1· R<j lim, \ 'a l-
l!ldar;es Htneiro c Pedro Mflt·:ruc!;, 
faltando, sem causa justificada, os 
demais senhores . 

Ahre-sc n sessão. 
Sol~re a mesa não lw expediente. 
Não se vcrificnndo numero legal, 

o senhor Presidente convida os se-
nadores presentes a co mparecerem 
amanhã, á l10ra regimenta l, e 

Levanta-se a sessão. 

2. • SESSÃO PREPAHATORJA, AOS 
10 DE J ULHO DE 1927 

I'rcsidencia do sr. Gabriel Santos 
(2. o sccrctm·io) 

Leva nla -sc· n sc:sãn . 

3. • SESSÃO PTIEP ABATORIA, A-..~J 
11 DE .JULHO DE 1927 

Prcsidencia do SI' . (;a hri cl Santos 

SUMMAf\IO : - Acta- Expediente I A' hora regimental, feita a cha-
madn, acl!am-sc prescnte_s os s~nho
rrs Gabrwl Santos, Lutz Ltshoa, 

I Valla.dm·es Ribeit·o, Enéas Carnera 
c Pedro Marques, faltando com 

1 causa justificada os demais senho. res . 
Ah t·e-sc a sessão. 

· Lida, fica sobre a mesa para sei' 
OJlPOJ'tunamcnte votada n acta de 
antecedente. 

O SH. J. o SECHETAIUO pr·ocede 
i1 leitu1·n elo seguinte 

EXPEDI!i:~TE. ·':-. -. ·-

. , ·:·: 
Do s etÍh~i· Xnvicr Holim, co~mu.'· 

nicando .que, por motivo justo, fnl- ·.\ 
t nrú ,'a .: ·n lgnmas sessões:.:_ Inteirâ• ·. '~; 
do. . · · ~ 

" A' lwt·n regimentnl, feita a cha-
. mada, acham-se presentes os senho-

res Gabt•ei! Santos, Xaviet· fiolim, 
Vnlladnres Ribeiro c Pedro i\Tat·qucs, 
faltando sem causa justificada os 
dr mais senhores . 

Abre-se a sessão. 
. Lida, fica sobre a mesa para ser 
oppoz·tuuamcntc votada n neta da 
anterior. 

Do. SC!lltor Alfr'CCio Sú, procc~len- :;) I t~ do Rio, pnrticipandn 9~J~Il· em : }' 
vtaf(Gin- ·promplo ]>ara os .fi'nbnlhos ·' · 
lcgislat)vos. - Sci.cnte. 

Sobre a mesa não bn expediente. 
N:io se vcrificnndo numero legal 

o senhor Presidente convida os se~ 
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Não . se verificando llll111ero legnl · 
para os fins a que se destina .n ·ses-
são, c nada ma·is 1wvcndo a trntm·--
se, o senlwr . Presidente éonvidá os 
scnndores presentes · a . comparece-
rem amanl1ã i1 Jwra regimentnl c 

Levanta-se n sessã'O, · 

•, 



' I Communicação 

• O SR. ALFREDO SA', 
Presidcncia do sr. Gab riel Santos palavra, communicn que o 
UMMARIO: ..., Acla - Expedien- • r cira da Rocha, prompto 
te. - Commi~são de Con~liluição t rahnlhos, cltrgarú hoje a c~ 

4.• SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
12 ~E JULHO DE 1927 

c Poderes. - Communicaçõcs 
pita!. - Scicnlc. 

A' hora rc<~ i;n e ntal, feita a cba- . Nfio se verificando ainda nuipN'O " -l ega l c nada mais havendo a '.tl' ll~ 
mada, acham-se presentes os scnlw- ' tnr-sc, o sr. Presidente convid'· os 
rcs Gabriel Sa nlos, Luiz "Lisboa, AI- scnatlot·cs tJrcscnlc~ a comparqcc-
vcs de Lemos, Vallatlarcs ltiuciro, rem hoj e, ú hora regimental c 
Pedro Marque~. Enéas Camera, 1\i- J..eva nla-sc a sessão. 
beiro de Olivci l·a, Alr1·cdo Sú, 1\lo-
deslino Gonçalves, c All"rcdo 13acla, 
faltando som causa justificada o 
sr. Xavier Rolim , c sem cll n, os dc-
)11ni S SCll]lOl'CS. 

Abre-se a sessão. 
A convite do sr. ]'rps id unlo, occu· 

pnm as cadeira s de 1. • c 2. o secre-
ta rios os srs . Algrcdo llacta c Luiz 
Li sboa . 

Lida, é approvada a nela da a n-
terior, ass im como as das anlcrio-
rcs que estavam sobre a mesa pcn-
dclltc dessa fobmili dnde. 

O sr . 1. o Secretario procede a lei· 
tura do seguinte 

EX~1EDIENTE 

Officio 
Do sr . Presidente do Cousclho 

Deliberativo da Capital, r cmetlendo 
cotJia aulhcntica da acta tia npura-

. ção geral da clciçfto realizada a 17 
de abril, para renovação 'da mctntlc 
dos membros "do Senado. 

Diplomas 
Expedidos pc1a Junta Apuradora, 

nos scuhore Alfredo Sú, .João Pio, 
Hibciro de Oliveira, Olegario Mncicl, 
Enéas Camcr;:>., Olympio · Mourão, 
Motlcstino Gonçalves, Simão da 
Cunha, Camil\o Chaves, Valladm·cs 
Hibciro, Pcriclcs de .Mendonça c Pe-
dro Marqu'.!s. 

Para n commissão de Constitui-
ção c Poderes, o sr. Presidente no-
meia interinnncnlc os SI'S. Luiz 
Lisboa, Alfr do llaeta e Alves de 
Lc:mos c I1Jal1éb. !JUC ú mesma sejam 
cnvindos os apcis c documentos 
que acaham de ser lidos c hem as-
sim o mn p , sobre o assumpto, 
organizado Jlela Secretaria . 

Tel<'!(ramma 
Oo sr . Alfredo Catão, communi-

dando, cst"al'• de viagem, prompto 
para os trabalhos. - Inteirado. 

5 ." SESSr'\0 PTIEPAHATO!HA, 1\ 0. 
J:l DE JULHO DE 1!l27 

Prcsidencia, do sr . Gabriel Sanl• ·"' 

SUl\!i\fAIHO: - Acla . ......:. Expedi 1•· 
te. - l'arcccr n. 1, da commis~ii o 
tle Consl.ituição e Poderes . - "h· 
con hecimento c posse de senad rc., 
-Vcrifi cnção de numero pnra a· in-
:.tnllação do Congresso. - Ord t• • 
do di11. 
;\' hora rcgimc nl al, fe ita a clw -

mad:t ac luu n ~e presentes os srs. 
GalH·i'cl Sn nlo!;, Alfredo Bacla, Luiz 
Li sboa, 1\lorcim da Hoclta, Alves. ele 
Lemos, Ali:rctl<l Catãd, TIIbeii·o le 
Olivcl1·H, Alfredo S{J, Valladare. Hi ~ 
heiro, Mnd i.!s llno btH.Jçalvcs, ;lliÍ:!.S 
Camcrn, Ol yzn plo Mbh rfto, c Pen· 
eles de 1\le nd onça, faltando com ,;a-
sa jus li fi cada o st·. Xaviel' Holim, 
c sem cl ln , os dema is scnhore3. 

A hre-sc a sessão. 
E' litla e npprovada a neta dll :l.ll• 

tcccdcnle. 
A convite do s t· . Prcsicicnte, nccn 

pam ns cadeiras de 1. o c 2. o ~·ccrl! · 
tnri os, rcspcdivnmcnte, ds srs . J · 
frcdo 13acla c Luiz Lisboa. 

0 SR. 1. o SECHETARIO . prut~edo 
ú leitura (lo seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio 

Do pres idente do Instituto Ar< ,•~·J 
logico, lli storico c Gcographit.:' <! 
Pernambuco, commnnical)dO i" · ~ ~ · 
do :Jjlj)I'O VHdO Jlelo tiiCSlllO UID I \J! O 
de pesat' pelo fnll ccimcnto •,u ~\)" 
Jtad nr Diôgo de Vasconcellos ; - SJi· 
cnlc, a!(rntleça-sc . 

'felegranilnu 
Dq sr. .T. Montandon, communi 

camlo que por motivo de forç 1 

maior niio poderá compareçcr á, 
mciras sessões. - Inteirado , 

' Passa-se á 

AJirescntação de parece ctos · 1• N .rcs, proj<>-
. ' In! tcaçocs, moções · rtmentos c rcq uc-

ELEIÇÃO DE SENADOHES 
O sn . ALFREDO BAFT a pala\'ra ot'f , ~ ~. obtendo 
I 

' czecc c CIIVIn : 1\1 }Jc a commissfío de C '. '' J csa, 
Puderes, o seguinte: onshttuiç:io e 

5 

Reis, 336 . em X • 
Sebastião' Au~~~ro tlVlc~ Rolim 312; 
F1·n ucisco ' '[c . 1 de Lzmn, 249· ·'r· 

• li nc cs p· ' "' • Ado lpho Euzc)J' 1 mJCntel, 24!J·· 
I I, • 10 <c Cnr 11 ' < 1'· •rnneiseo A t . ' va 10, 238· 

Tzidoro n 1· ~s I n °1110 de Sa11es 207! 
I " .o pcs 162 1 ' ' · a no Ccsm· Per . .' i c .r. Hercu-
.Tosé Rezende rCI~~ . da Szivn, 159 j 
Tos ' AI cunz 136· T 'J. ' e vcs, 10G. dr ~ , Ul'J 110 
i\Inchado, 106, '0 : l edro da Matta 
men ores su!'f . !linda outros com 

E' di. ~ · ':a!(IOS. 
PAHECEI1 N 1 m cir~ g _o de nota se r esta a . A · " vez que se . . • prr-

com mi ssão de c , . . N de krem sido · ,-, 
1 C{j l s ~ra o facto 

P~lClen!s a que f " ons tztul çao c copia~ de .. , ~ li\ ,,,da s a Secreta ri ~liplon as c d ocu~~~~::z J~l·c se ~ttcs os dos os J 'lu ;~f~i's. de apuração de to~ 
:~ :l.ciç:io realizada a ~~s Irclci·.~ nles )JCI'llliititl elal~~~.s .do Estado, o que 
eullentc anno .... cc llllld do eumplcto d 

1 ·~1-sc um 111111 • 
lllcladc dos Jl' Jl,JII .t I enovaçiio de A 0l cz" ~ o pleJto realizado· I P·l. • lCIIl Jros cJ '-' C,JO COI'l'Cl ' apus detido c minuci . o .,cnndo, lodo o Eshd . t ll OI'lllalmentc em 
scs y:lpeis, assim coso exa me des- to ~ ú S t'C I' :! ta~.'·. scl;i~'nd o .os documcn-
' o l~·ldo mappa clabo,?mo dn dcscn- vendo rcc lrun·'·l.:l enwltJdos, não ha-
i:l l'la, VC I'ificou o s ~d? pela Secrc- :'tquellc resuu:'çl,w alguma quanto 
do : Alfredo s: ~gu lu tc rcsulla- r ,,c o. 
em SCJl'll"id •l>' 1JO.t1D votos c 4il1 Nestas condições é 
45U Clll ' . , o; Joao l'io, 1~" Mi ll de parecer rJuc . ! a commiss'io sepal"tdo · 1'"1 . , ~. c c . SeJa m rc I , ' ra, 15' 287 ' -12' '' Jczro de O!,·,,c· fll oclanwdos "el·,. I con lcctdos ... c () ,_ I:P'C L , " .H ores 
gal'io l\lal'!tel 1"3 em separado; Olc- , sso cgislali vo de i\[". ao Cou-
pm·ado j EnÓ·ls '\ ;'lD!J c r!l7 Clll se- I o; doze primeiros vot· I ll~a s Gcraes 
iJ72 em sepa l:'ldO aQ1era, }5;J, 27!) . C S,lO OS segui nl.cs : - ci:.< OJ;Jt?S (jllaCs 
140.0!JG c 27r' ; YllliJÍo Mnu;·1u C,'lllC!i~l .Toãu Pio de . rcdo Sú, 
tino Gonç·a l v~s CJ;~l8s~~·7' 1rad.o,;, Mod;!s ~ ~~,"~',I.CI.~co ~{ihcit·o de ~~lzz~. Reis, 

. Jlal'ttdo · Sim1o' d' c" c .lb.l em se- J tfO:.iliO Dia s Maciel dt• ~cu.a, d!', 
358 CJJ; se J, a unha, l:l!i 'J7i IICra , Olympio JuJi . ·ucas Ca-

·~·,. 1:14A!l!J c ~~;·ado; Camillo ci;avcsc ~~ou.:·:io, Modcs tino z d~ 1 Oliveira 
dares H i beiro f3~ ;;t"'ado; Valia~ R~::·~? da Cunha, Per~:~,~~ vCs, ~~~·. 
}Jat·ado. Peri~J , i c 5:l8 em se l"ugucs Chnves dr A' t anullo 
132.Dlo' c r. o- cs (c i\IcndoiJI"J - n_cc IClo Valladarcs' R"l .. 11 onio lle-
' D i.l Clll ~·' "· · · J'JcJcs y· ' I JCli'O d • p 
"!arques ;!J5 6c6 ~e parado ; l'cdro I. ~ Jczra de i\fcndo . ' I. e-~o uto 0 '~ii~a,<.l 3 !J~!J~i2 em separado; czSnh~HIJ~u.cs de A.hnci~~~ c dr. Pc-
l ,Jdo. Alem eles c 29 em SC[l 'l- 1\'f ' . olS COII!IIltssõcs d scs ·!lc· ' 'nc1ro ao 1" o Scn d no· numero de vot'' .tnçarmn me- Alfr I 'n s ... de julho de 192 a o os os srs . L· cr 0 acta rei t 7.-. · .mro Lemos I '. 11 01'· - Alves 1 . - .tuz Lisboa. c c 
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Quadro geral da apuração ·da eleição de Senadores ao Congresso de Minas Geraes, a que se retere o parecer supra 

CIROUMSORIPÇÕES 

Primeira: 

Antonio Dias....................................... 251 
Bello Horizonte ••.. .;................ . . . . . . . . . . . . . . . . 817 
Bom fim., ...... ;..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 830 2 
Oaeté..................... ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 

g~~f:i~~::: ·. ·. ·.: '.':::::::::::::::::::::::::::.::::::: 2 -~~~ 7 
Oorintho............. ... . . . .. . . . . . . . . . .. .. ... . . . ... .. 163 50 
Curvello.. ... .... . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . . .... . .. .. .. . .. . 068 62 
Ferros............................................... 53 
Itabira.............................................. 1.8W 
Mesquita............................................. 368 
Nova Lima ............. :............................ 267 
Paraopeba............... ... .. ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. 188 
Pedro Leopoldo.. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. .. 666 
Pirapor:> ............. :.............. .......... ....... 342 
Rio Piracicaba..................................... 140 
Sabará............................................... 318 
S::tnta Barbara.. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 960 
Santa.Luzia ......................................... 1.493 
Santa Qui teria...................................... 718 
Sete Lagoas ...................................... ~.. 835 

· SPgunda: 

Abre Campo ....................................... . 
Alvinopolis ......................................... . 
Aymorés ........................................... . 
Caratinga .......................................... . 

'Itttbirito. ""' ............. , ......................... . 
Itanhomim ........................................ .. 
Jequery ............................................ . 
José Pedro .......................................... . 
Mauhnassú ......................................... . 
Manhumirim ................... .- ................... . 
Marianna ......................................... .. 
Ouro Preto ........................................ . 
Piranga ............................................ . 
Ponte Nova ....................................... .. 
Raul Soares ....................................... .. 
Rio Oaeca ........ , ............................... .. 
S. Domingos do Prata . ............................ . 
S. Manoel do Mutum .............................. . 

Terceira : 

Além Parabyba .................................... . 
Carangoln. .......................... ............... . 
Leopoldina ....................................... .. 
Muriahé ........................................... .. 
Palma ........... , .................................. . 
Tombos ............................................ . 
S. Manoel. ......................................... . 
Vi~osn ............................................. .. 

Quarta: 

,16.677 1Ft 

2.997 
671 

1. 255 4 
3 .3!1 3 

608 
585 

1.283 
1.035 
2.766 . 

692 
900 
619 

1.304 
2.413 

812 45 
1.010 
1.974 233 

422 
24.717 285 

440 
3 6H 
1..998 
3.875 

42.'; 
. 257 

1.067 
1.278 

Bicas ....................................... .,........ 331 
Catu.guazes .................................... ,... 1.879 
Gnarará............................................. 616 
Juiz de Fór::t., .. : .................................. , L1R4 
Mar de He~r~nha .................. , .. .. .. .. .. .. . .. l. 056 
M~t~.iJ.lt:.:: uarbosn. ...........•......... ,.............. 100 
Mirahy.............. .... ............ ............ .... 780 

~:~ ~~~~~~:: :::::::::::::: ::::.:·.:·:::::: :::::::::::: u~~ 
Rio Preto............................................ 1.488 
S. Joilo Nepomuceno..... ... .. • ...... .. . .. .. .... . .. . 2.013 2 
Ubá....... .... ..................................... 1.752 

13.562-9 

Quinta : 

Alto Rio Doee...................................... ü5ü 
Barbacena........................................... 2.652 
Carandahy ..................................... , .. .. . 612 
Entre Rios.......................................... 705 
Guarauy.... . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . 421 
Lagôa Dourada .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . 252 
Uma Duarte......................................... 837 
!..~ • ...:___................ .... • .. . . . . .. .. • .. . .. .. . .. .. 444 

~~~rr:;:~.·::::::::::::::::::: ::·:::::::::: ::::::::::::: ,.m 
Prados............................................... 562 
Quelnz. ... .......... ... ... .. . . .... .. . . .. .. .. . . . .. .. .. 2.411 
Rezende Costa .............. , . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 231 

_Rio Espera........................................... 416 
Tiradentes ...................... ,................... 230 

12.554-= 

·sexta : 

Bom Despacho................... .. ... . .... . .... .... 176 
Bom Successo . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. 784 -
Campo Bello. ..... ... .... •• .. . .. .. .... .... . ... .... .. 27i~ Claudio ........................................... .. 
Divinopolis.... ... ..... ... • .. . . .... • ... . ... .. . .. . .... 817 5 
Formiga............................................. 805 

jt~~~~e~~~~.' .' .'.' .'.'.'.'.".'.'.'.'. '.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.".'.".'.".: ...... :::: :: 1. ~~~ 3 
Lavras .............................. :................ L779 
Nepomuceno........... ... . . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . ... . 687 
Oliveira ....... ,·,.................................... 1.359 
Pará de Minas....................................... 2.079 
Passa Tempo........................................ 173 
Pequy .......... ·........ ..... ........ .... .... .... .... 191 
Perdões............................................. 429 
Pitanguy.................... . .. . . . . .. .. . . .. ... . . .. .. .. 1. 474 
S. Antonio do Monte................................ 69õ 
S. João d'El·Rey.................................... 2.027 
Turvo............ .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. 1. 443 

Setima : 

18.026-8 

730 
257 
281 
405 
162 
343 
737 
253 
357 

99 
541 
413 
378 

!.475 
547 

2.008 
1.445 
1.026 

215 
575 
922 
131 
169 

o 
~ 
o 
"' o ..., 

251 
822 

1. 840 2 
862 

3.282 7 
257 

õ 

. 251 
798 

1. 746 
673 

1.930 
241 

155 50 
628 20 
651 

157 50 
657 57 
683 

1. 637 1.718 
365 
256 
187 
626 
345 
14·1 
393 

368 3 

1.035 
1.293 

488 
572 

290 
106 
626 
341 
145 
414 
996 

1.013 
740 
494 

1. 714 
450 

2.966 
681 

1.274 
3.169 

612 
488 

1.300 

T.218 4 
3.155 3 

LOCO 
3.075 

754 
B99 
658 

1.283 
2.408 1 

48 
464 

1 084 
1.036 
2.518 

542 
898 
572 

1.283 
2.080 

729 24 
911 

1.470 336 
463 

879 45 
839 

2.216 321 
403 

560 
3.520 
1.995 
3.902 

27 
257 

1.063 
1.336 

586 
3 584 
1. 999 
2.993 

400 
235 

1.061 
1.143 

360 286 
1.843 1.690 

646 71~ 
1.158 1.505 
1.011 1.005 

31.2 • 100 
780 780 

1. 362 1.278 

5 

1.121 4 1.040 5 
830 1.206 

1.348 1.2 7 
1. 749 1. 739 

12.520 -8 !.2.561 9 

676 647 
2.721 2.62Ü 

667 r.l2 
1.143 1.413 

307 421 
242 243 
847 809 
426 4:l6 
972 859 

1.101 1.147 
576 583 

1.799 1.809 
219 242 
424 415 
229 218 

~-"""i'2":5'õ-

',go 
1. 095 

715 
113 
611 
816 
857 
846 

2.033 
685 

1.489 
2.559 

173 
191 
459 

1.480 
732 

1.986 
1.591 

1'8.6ii-5 

730 
253 
215 
608 
161 
357 
296 
237 
349 
196 
532 
289 
361 

1.463 
630 

2.012 
1.429 
1.072 

276 
662 

1.196 
116 
129 

153 
1.158 

610 
249 
806 
741 

1. 452 3 
630 

2.029 
687 

1,502 
1.911 

173 
103 
294 

1.032 
692 

1.969 
1.125 

'l'7.3üi 5 

730 
253 
211 
€03 
162 
332 
737 
253 
226 
140 
296 
309 
384 

1.4'3 
603 

1.869 
1.444 
1.272 

125 
298 

1.196 
122 
222 

167 
794 

1.542 2 
984 

2.1083 7 
287 
165 50 
663 63 
590 

3 
257 20 
267 
78 

622 
343 
142 
358 
899 

1.298 
3U7 
8!8 

13.367lli 

2.999 
580 

1.014 3 
1.973 2 

607 
568 

1.290 
1.031 
2.085 

698 
853 
626 

1.304 
2.405 1 

639 10 
1.007 
2.017 229 

410 

447 
2.264 
1.998 
3.40õ 

425-
235 

1.061 
1.330 

251 223 
858 757 

1.160 2 1. 511 
983 673 

3.160 7 3.290 7 
275 237 
154 50 170 50 
690 22 7 96 62 
692 404 

1.637 1.819 
270 15 294 2 

. 281 288 
151 104 
612 562 
343 342 
141 144 
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Nn forma do ·nrt. 36 do Regimen-
to Interno, entra innnediatamentc 
em discussão esse parece1·, sendo a 
discussão cnccrrnda sem dehnte . 

Procedendo-se, em seguida c por 
partes, ú votação do pa1·cce1·, ó o 
mesmo approvado, tendo os SI'S. se-
nadores )JI'cscntcs c ncllc menciona-
dos se abstido de votm· á mcditla 
que emm enunciados seus nomes . 

Em vista do resultado da votação, 
o SI'. presidente proclamn eleitos e 
reconhecidos senadores os alludidos 
senhores. 

Achando-se no recinto, p1·estam 
1 compromisso regimental os s1·s. 
Alfredo Sá, Ribeiro de Oliveim, 
Olympio Mourão, Enéas Camera, Mo-
destino Gonçalves, Valladarcs Hibci-
ro c Pcriclcs de Mendonça. 

Verificação de numero 

O SR. 1 . o SECRETAR 10, obtendo 
urgcncia, procede ú leitura de um 
officio do SI'. 1." secretario da Ca-
mara dos srs. Dcputndos, commu-
nicando .iá se tc1· nlli verificado nu-
mero para a installnção do Congl·cs-
so. - Inteirado. 

A' vfsla dessa communicação c .iú 
existindo tnmbcm no Senado nume-
ro legal de senadores, o sr. presi-
dente designa o dia de amunhã, 
ús 14 horas, para a realização da-
quella solemnidade, no cdificio da 
Camara dos srs. Deputados, e man-
da que nesse sentido se façam as 
communicações rcgimcntaes, convi-
dando os SI'S. senadores a alli com-
parccct• um pouco antes da hora dc-
sit~nada,. afim de se proceder ao SOI'-
leio da commissfio cncal'l'egnda de 
reccbet· o sr. Secreta1·iu de Estado, 
<me fm· incwnbido da leitura da 
Mensagem presidencial. 

Nada mais havendo a tmtar-sc, o 
SI'. presidente declara que a ordem 
do dia para a proxima sessão or-
dinal'ia é a eleição da Mesa c das 
cummissões permanentes, e 

Levanta-se a sessão. 

SESS.~O SOLEMNE DA INSTALLA-
ç,\0 DA 1." SESSÃO ORI.JLn rdHA 
DA 10.' LEGISLATURA, AOS 1.; 
DE JULHO DE 1027 

Prcsidencia do sr. Gabriel Santos 
- Secreta rios: srs. Euler Coelho 
c Alfredo Baeta 

A's 13 horas, feita n chamada, 
acham-se presentes os srs. : Gabriel 
Santos, Euler Coelho, Alfredo Bact.a, 
Ignacio Murta, Caio Nelson, Euzebio 
de Britto, Nilo Rosenburg, Ferreira 

Pires, João Beraldo, Olyntho Martins, 
Adclio 1\fncicl, Flavio dos Santos, Luiz 
Lisboa, Moreira da Rocha, Alves de 
Lemos Alfredo Cnllio, Hibcit·o de Oli-
veira 'Aif1·edo Si'1, Valladarcs Ribeiro, 
l\!odc

1
stinu Gonçalves, Enéns Camc-

ra , l1e1·iclcs de J\IIcndull(;a, Olympio 
Mourão, Coimlwa da Luz, Abgnr Hé-
nault, Gomes Pereira, Carlos .Catr!-
pos. Magalluics D1·ummo1HI, ;~rgcmi
I'O de Bescndc, Amando Bmstl, Age-
nOI' Canedo, Pedro Mar< ucs Fran-
cisco Badaró, Gnrdo\'il Pinto Coelho, 
Viviano Caldas, .Joiío Hcnl'ique, Alol~-
50 Marques, Celso Machado, Anlll-
hal Assumpção, Paulo ~Ienicuçri, .Jn-
~é Christiaito, Domin~os de Hcscnd e, 
.Javmc Pinheiro, Gomes Frc•irc, Xn-
viel· Holim c Pa ssos M:da. 

Nilo ha cxpcclicntt': 

Compromisso 

O sr. Alfredo Sá, fazendo \'eJ' acha-
rem-se na ent1·ada os s1·s. Olcga l'io 
Maciel, Lc:io de Faria, Antonio .Jun-
qucit·n Lauro de Almeida, Martins 
Pratcs: Adolpho Vianna, Duque ele 
Mesqliita c Antonio Gomes 13al'llilsa, 
congressistas .iá l'cconhecidos. pede a 
nnnieação de uma cnmmiss:io JH\I'a 
recebei-os. 

O SH . PHESIDE:--ITE. deferindo 
esse requerimento, nomeia o rcquc~ 
rcn te e os s1·s. Agcnor Ca ncdo e 
Celso Machado. 

Intmduzidos no recinto, aqucllcs 
~rs. congrcssisl:ls prestam o com-
Jll'omisso l'l'l(imental e tornam as-
sento. 

Sorteio de commiss;io 

A seguir, o sr. P1·csiclcntc diz que 
vae-sl:\ proccclcl' ao sorteio da com-
missão que trm de rcccher o SI'. Se-
cretario do Intc!'io·l·, incumbido da 
leitura da mensagem prcsideneial. 

Pam ~ssa commissiío, são sorlca~ns 
os srs. scnaclm· Enéas Camc1·a c c.lc-
putndos Euzchio de Il1·ito c Pedro 
i\'! arques. 
~uspcndc-se a scssiio alt'~ ~ e 1; annun·· 

rim! r~ n chegada do SI'. Secretario d~ 
Estado. 

A's 14 horas, o sr. P1·eside.nle con-
vida ~'l commissão sot·tcada a cmn-
prir o seu dever. 

Introduzido no recinto, o sr. Se-
cl·etario do lnlcl'ior toma assento á 
mesa, Ít direita do sr. Presidente c, 
~;endo-lhc dada a palavra, procede !t 
leitdra lln segliintc Mensagem! 
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Senhores Membros do Congresso Legislª~ivq dp D~tado ~e ~in&s G~r~e~ 
· Em observancia ao dever que i:t:~.cumbe a;o Pre-
sidente do J~istado, passo a relat~r o~ f~ctos. verifica-
dos na administração publica, no decurso do anno 
fiÍ1do e que me parecem dignos de nqta. 

Antes de faze1-o, porém, permitto-me a honra 
'de apresentar-vos minhas respeitosa~ ~o:qJ.ena~ens, 
pela vossa reunião, e os votos que formqlo pelo acer-
to de vossas resoluções. 

Na exposição dos factos, e dos ~ssumptos qqe 
lhes são relativos, obedecerei á discriminação dos 
serviç.os pelas quatro Secretarias do lTistado. 

Secretaria do Interior 
Eleições 

Federaes - Em 24 de fevereiro findo, . foram 
procedidas as eleições para a nova Camara dos De-
tados e renovação do terço do Senado, no Congresso 
Nacional. Estaduaes - Para a renovação da Camara Es-
tadu::tl e do terço do Senado, foram procedidas em 
17 de abril do corrente anno as respectivas eleiçõe~. 

Mtmicipaes -- Prorogado pela lei n. 915, de.1.0 
de agosto de 1926, o mandato das Camaras Mumci-
paes até a posse das nov~s que.fosse~ ~leitas, bem 
como dos Conselhos Dehberabvos e JUizes de paz, 
foram, a 17 de abril findo, re&lizadas as respectivas 
eleições. . . A:~ novas Camaras, Conselhos Dellber~trvos e 
juizes de paz empossa1~am-se np çl.~a 17. ~e :qJ.aio pro: 
ximo findo, de accordo com o dispositivo do § 1. 
do art . 14 da citada lei n. 915. 

Tend0 l1avido dualidade de Camaras nos muni-
cipivs de Abro Campo, Ayuruoca, Janu;:J.ria~ r:io No-vo e S . Manoel, foram chamados a exe:rciCIO, pelo 
dec . n . 7 .661, de 28 de maio dt:l)927, os v~rep.tlores 
do per iodo administrativo findo, nos termos . do 
art. 8.0 da lei n. 837, de ~~~2, até ft s~1a effectlVF\ 
substituição pela pos.se çlqs novos eleitos. 

~ ' ' 

* ... 
Quer nas e1eiçÇíes f~deraes, quer nas. de consti· 

tnição elo Oongresao Min iro rl~\S m~m~CllJ~1i~1ade~, 

Il 

obs~rvou-se, a par pê todas as garantias legaes, ani~ 
madora s~renidaqe n~ lucta das facções, não se ha-
vendo verificado, sinão em um município, factos 
perturbadores da ordem publica . 

. Em tudo quanto dependeu da acção governa-
mental, esforcei-me por assegurar aos nos~os con-
terraneos H vre e tranqujllo exerçicio do dirêito de 
vo.to .. Muito mfl apr&z, a esse pi·oposÚo, recon}tecer 
a JUS~Iça com que tenho sido julgado, parecendo-me 
unamme o testemunho de que, no decurso dos cita-
dos pleitos, me mantive rigorosamente dentro dos li-
mite~ t~·açados, pelos verdadeiros princípios da de-
mocracia, aos orgams do poder executivo. 

Cada vez mais me confirmo na convicção de 
que, aos que ~xcrce!n, em postos supremos, es~e po-
der, cumpr.e mterpor continul+mcnte sua auctorida-
de no sentido de prevenir ou de punir fraudes ou 
violencias q1.1e visem corromper a pureza do voto, 
s~m a qual os regimens políticos, perdendo a con-
fiança popular e despertando justa animadversão 
terão de viver em crises e sobresaltos . ' 
. Nessa ordeJ? de idéas, e insistindo no appello 
formulado em d1seurso q;1e pronuncei antes de as-
sum~r a prcsidencia, devo solicitar vossa attenção no 
sentido de que se facilite ás opposições e ás minorias 
o accc!so aos postos de representação, mediante a "" 
adop~ao de processos eleitoraes mais assecuratorios 
desse direito. 

Na.quelle discurso, suggeri a inclusão, na lei elei-
tornl vigente, da votação secreta e do voto cumulati-
vo; lembrarei agora, conjunctamente com aquelles, 
para o vosso estudo e adopção final, tambem o svste-
ma de votac:.ão por quociente, o qual, dentro das. nor-
mas do voto secreto, talvez assegure, mais que o pro-
ce8::;~ .cumu~ntivo, e sem os inconvenientes deste, a 
manrEestaçao veraz e independente da soberania po-
pular. 

Ppder Jlt(J.icl: riQ 

. .Dev? renovar aos membros desse podct· e ao 
Mm1steno FnLlico meus agradecimentos pelas ho-
yonenageüs com qu e, nor, primeiros dias dest~ anm. 
tant.o J?e el e~m;~rq . Fiel ~ principí0s qw~ sempre 
cul~IVei, contmuo a esforçar-me por conferir o 
m~wr apreço aos que têm sobre os hombros o peso 
cleaae out1 o pode\ Não só no ~el'l' ~ mm·al, omo 110 
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' material todos quantos delle são orgams encontra-
rão na· ~inha auctoridade apoio firme e constante. 

* 
* * 

A reorganização judiciaria, constante da lei 
912, de 23 de setembro de 1925, excellente nas su~s 
linhas principaes, está reclamando algumas modi-
ficações, aconselhadas pela experiencia. . 

Dentre estas, mencionarei desde já a reclama-
da pela necessidade de nova classificação de c~
marcas devendo a esse fim ser adoptado como crl-
terio o 'do maior movimento forense, com attenção 
tambem ao rendimento de impostos estaduaes. 

. Relativamente a outras modificações, estou 
aguardando o auctorizado parecer ~os srs. drs. _Ra-
phael de Almeida Magalhães, pres1de~te do Tn_bu-
nal da Relação ; Francisco Mendes P1mente~, dn·e-
ctor da Faculdade de Direito de Bello Honzonte; 
Nisio Baptista de Oliveira, procurador geral do 
Estado; e José rle Castro Magalhães, advogado ge-
ral do Estado, - aos quaes solicitei o exame do as-
sumpto. 

Tribunal da Relação 

Tres vag·as abriram-se neste Egregio Tribunal: 
uma com a nomeação do desembargador Arthur 
Soa1:es de Moura para elevado cargo da justiça do 
Districto Federal, e duas, pela aposentadoria dos 
desembargadores Loreto Ribeiro de Abreu e Dama-
so José dos Santos Brochado. 

Para a primeira vaga, foi nomeado, a 21 de de-
zembro de 1926, o dr. Augusto Cesar Pedreira 
Franco, juiz de direito da comarca de Juiz de Fóra; 
para a segunda, a 29 de janeiro elo corrente ~mno, o 
dr. Francisco Cleto Toscano Barreto, entao pro-
curador geral do Estado, e para a terceira, a 19 de 
fevereiro, o dr. Luciano de Sousa Lima, juiz de di-
reito da V vara da comarca de Bello Horizonte. 

No preenchimento de todas ellas, vigorou o 
principio de antiguidade, nos termos do art. 14 da 
lei n. 912, de 1925. · 

Procuradoria Geral do Estado 

Com a nomeação do dr. Francisco Cleto Tosca-
no Barreto para o logar de desembargador, vagou 
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o de procurador geral do Estado, para o qual foi 
nomeado, a 29 de janeiro ultimo, o dr. Nisio Baptis-
ta de Oliveira, promotor de justiça da comarca de 
Juiz de Fóra, o qual já se acha em exerci cio de suas 
elevadas funcções. 

Conselho Penitenciario 

O Conselhe Penitenciado, creado pelo decreto 
federaln. 16.665, de 6 de novembro de 1924, con-
stituído pelo decreto estadual de 29 de janeiro do 
corrente anno, e regulamentado pelo dec. n. 7. 660, 
de 28 de maio deste anno, foi installado a 9 do mez 
passado. 

Compõe-se o mesmo dos srs. drs. Francisco 
Mendes Pimentel, Estevão Leite de Magalhães 
Pinto, José de Magalhães Drummond, Alexandre. de 
Carvalho Drummond, Zoroastro Vianna Passos, 
Raul Franco de Almeida e Candido Theodoro de 
Qliveira, os dois ultimos membros natos e os de-
mais de nomeação do governo. 

Para exercer o logar de presidente, foi designa-
do o sr. dr. Francisco Mendes Pimentel. 

Divisão Judiciaria 

Das 126 comarcas e dos 52 termos annexos em 
que se divide o Estado, estão installados 122 comar-
cas e 39 termos annexos, dependendo de installa-
ção 4 comarcas: as de Alvinopolis, J acuhy, Jta-
marandyba e Tiradentes; e 13 termos: Caxambu', 
comarca de Baependy; Cambuquira, comarca de 
Aguas Virtuosas; Extrema, comarca de Jaguary; 
Inconfidencia, comarca de Montes Claros; João Pi-
nheiro, comarca de Paracatú; Passa Tempo, comar-
ca de Oliveira; Antonio Dias, comarca de Itabira; 
Bicas, comarca de Mar de Hespanha; Carandahy, 
comarca de Barbacena; Manhumirim, comarca de 
Manhuassú; Tupacyguara, comarca de Uberabinha, 
e Ibiracy, comarca de Cassia. 
. Embora auctorizado a decretar as respectivas 
mstallações, ainda não o fiz, porque não o reclamam 
os interesses da justiça. ' 

Juizes ele direito 

A categoria de comarca de 4. n entrancia foi 
r~s~ab.elecida pela vigente lei de organização ju-
dlClaria e nella se registrou o seguinte movimento: 

, 
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Vagando a comarca d~ Juiz 'Qe Fóra:, ~Of!l a 
nomeação de seu juiz para o logar de deserp.barga-
dor, foi para ella promovido, por antiguipaqe, a 29 
ele jap(:)iro, o dr. Gentil Nelaton de l\'.Íoura Rangel, 
juiz de direito da comarca ele Ouro fino. 

Logo após, vagando a comarca de Bello Ho· 
rizonte, por ter sido egualmente seu juiz nomeado 
des~mbr.rgador, foi provida pelo juiz de direito da 
de Jqiz de Fónt, medi;:mte pedido de remoç~o. 

Aberta, assim, a vaga nesta ultima comarca, foi 
designado, a 8 Ç!e m;:trço ultimo, para na mesma ter 
exercício, por merecimento, o juiz de direito da de 
Leopoldina .. de 2.0 entrancia, dr. Custodio de Almei~ 
da Lnstosa. 

* 
Tendo sido promovido, çq:rp.o já ficou assigna:-

lado, o juiz qe qireito da comarca de Ouro fino, foi 
este Jogar preenchido pelo juiz; Çle direito da de Ita· 
pecerica, qr. Guydo Cardoso de Menezes e Souza, 
pelo principio de merecimento, a 19 de fevereiro 
)?assado. 

Nenhuma outra alteração soffreu o quadro de 
juizes de 3.0 e_ntrancia. 

* 
Deram-se no quadro de 2.0 entrancia as seguin-

tes modificações : 
Para a comarca de Itapecerica, vaga pela pro· 

moção do respectivo juiz para Ouro Fino, foi desi-
gnado o .i uiz de direito avulso dr. Joaquim Daniel 
Pereira de Mello, a 19 c1e feverei ro çleste anno . 
, Removido o .itüz de din~ito ela comarca dv Fe-
Çallha pf],ra a de ltabü~a, :foi clesignaclo par~ naqt]el-
la ter exercício, por antiguidade, o tla de Alto Rip 
Doce, ]Jacharel Peçlro Licinio de Miranda Barbpsa, 
por acto de +D de optubro. 

Por não ter acçeitado o accesso, foi desig11aclo 
para o logar, tambem 11or antim.liçlade, por acto d;:J 
27 de novembro, o ,iuiz de direito da comftrca de ~io 
Pardo, bacharel José Cantic1io çlo Freita~ , rrue 
egu:tlrnente não acçei~ou . Fim~1nwnte, fpi clesig·na-
do, nur merecimento. o oi uiz Ç!e (iireito da comarc:t 
de Paracatú', bacharel Joaquim Moreira de Athay-
de, por acto de 5 de março ultimo. . 

Com a promoção, por merecimento, do .iniz de 
direito dft comarca de Leopolqh1n para a do Juiz de 
Fór~1 Hhl' l ~t~sa v~g·a 11acm~1lH conuw 'ai . ara ~ qu ~1 
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foi removiqq o jui~ d~ qireito 'dê E11tré Rios, ha~ 
charel Leão Vieira Starling, a 6 de mfl,io passado . 
Para esta comf).rca f9i ' removido o jutz de direito 
ele Cassia, bacharel Aristipes Sicfl., na mesma qata. 
Para Cassia foi designado, reçentemente, o juiz de 
direito da comarca do Prata, bachar~l Alberto Sal-
les Fons~ca, qqe acceitou a designftção. 

Houve nas comarcas de .l .n entrancia o seguinte 
movimento: 

Para a de Caldas foi no).lleado, por acto de 24 
de agosto de 1926, o bacharel Alfredo Araujo Lo-
pes da Costa . . 

Em 16 de abril do corrente anno, foi nomea-
do para a do Carmo do Paranahyba o bacharel 
Henrique de Paula Andrade, habilitado em con-
curso. 

EJm 24 de agosto de 1926, foi nomeado para 
a de Estrella do Sul o bacharel Americo Salgueiro 
Autran . 

Por acto de 4 de junho proximo findo, foi no-
meado para a ele Parflcatú o bacharel J paqpim Pe-
reir;:J, da Silva, habilitf.l.PO em concurso . 

Por acto de ~7 qe junho prqximo fipdp, foi no-
meado parfl. a de José Pedro o baçharel José Marif!. 
Burnier Pessoa de Mello, tambem habilitado em 
concqr~o . 

:Por a c to de 17 ele j unhp proximo findo, foi no-
.meado para a do Prata o bacharel Aprigio Ribeiro 
ele Oliveira Junior, egualmente habilitado em con-
curso. 

Por acto de :l-2 de abril pltimo, fpi removido, 
a peçHno, o b;:tcq~rel ~ osé Satyro çl;:t Çp~t~ e SHy~ 
da de Monte Carmello para a de Dores elo Indayá. 

Por acto de 16 de abril ultimo, foi removido, 
a pedido, da de Carmo do Paranahyea para a de 
Monte Carmello, o bacharel Manoel Martins da 
Costa Junior . 

Por acto de 9 de junho proximo findo, foi remo-
vido, a pedido, ela dlõ) José Peclro para a de Patroci-
nip, o bacharel Archirnecles de Faria. 

Por acto de 2~ çlc a,g.ostci d0 anno pa3sn.do, foi 
removido, a pedido, da cl~ Calçlas para a de Pi-
ranga, o bacharel Pedro Teixeira da Motta J nnior. 

Por acto de 24 de agosto do mesmo anno, foi 
r m vido, n peútdo, ela de l'irangn para a de San .. 
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to Antonio do Monte, o bacharel Francisco Franco 
de Almeida Junior. . 

Por acto de 21 de dezembro de 1926, foi de-
signada a de Bambuhy parn exercício do j 11iz ~c 
direito avulso bacharel Antonio Gomes de Almei· 
da, que acceitou a designação. 

Por acto de 9 de fevereiro ultimo, foi desi-
gnada a de S. Francisco para exerci cio do bacha-
rel Heitor Nunes Coelho, juiz de direito avulso, 
que tambem acceitou a designação. 

Juizo de Menores 

Serve neste cargo, com séde na Capital, o dr. 
Alarico Barroso, nomeado a 31 de agosto do annq 
findo, nos termos do art. 1. o da lei n. 929, de 
1926. 

O recente regulamento sobre assi.stencia a 
menores, completando anteriores, adopta providen-
cias tendentes a facilitar a maior efficiencia desse 
juizado. 

Tfansferencia de séde de comarca 

· Pelo art. 3. o da lei n. 885, de 27 de janeiro 
de 1925, ficou o governo auctorizado a transferir, 
temporariamente, mediante representação do re-
spectivo juiz de direito, a séde da comarca de Tre-
medal para Espinosa. 

Tendo o juiz representado nesse sentido, o 
governo fez, pelo decreto n. 7. 413, de 16 de de-
zembro, a transferencia auctorizada. 

Juizes municipaes -

Estão providos de juizes municipaes todos os 
termos do Estado, com excepção do de Capellinha. 

Foram feitas 46 nomeações, 3 remoções, 10 
exonerações, 9 reconducções, 3 permutas e 4 sup-
pressões. 

Quatriennio - Terminam no corrente anno o 
seu quatriennio 5 juizes municipaes. 

Promotores de justiça 

Acham-se providas todas as promotorias do 
Estado, com excepção das de Estrella do Sul, Tre-
medal, Paracatú, Grão Mogol e Salinas. 

Foram feitas 68 nomeações, 9 remoções e 13 
reconducções. 
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Officios de justiça 

Pelo art. 3. o da lei n. 939, de 1926 ficou 
mantido o officio privativo de orphãos e a~sentes 
d~ comarca de Juiz de Fóra e renovado o seu pro-
VIme~ to quando vago pela renuncia, desistencia ou 
fallec1mento do respectivo serventuario. 

O paragrapho unico do mesmo artigo facultou 
ao governo o desdobramento do referido officio 
que se fez pelo dec. 7. 675, de 30 de maio ultimo' 
pela desistencia do velho funccionario quê exerci~ 
o cargo. 

Para o novo oHicio já foi nomeado escrivão 
achando-se o primitivo em concurso. ' 

Provimento do terceiro officio - De accor-
do com o § 8. o do art. 8. o, da lei n. 912, de 1925, 
f?ram creados os Jogares de 3. o escrivão do judi-
cial e notas na~ comarcas de Abaeté, Alfenas, Ca-
rangola, Caratmga, Curvello, Manhuassú, Mu-
zambinho, Montes Claros, Palmyra, Ponte No v a, 
Serro, Theophilo Ottoni e Varginha. 

Mobiliaria. e acccssorios para salas de jury 

Foram fornecidos para os seguintes termos: 
Araguary! Alfenas, Areado, Bomfim, Abre 

qampo, Caratmga, Cataguazes, Campanha, Jacu-
tmga, J acuhy, Muzambinho, Prados, Dores da Boa 
Esperança, Perdões, S. Gonçalo do Sapucahy, Pi-
U!J1hY, Santa Barbara, Tres Pontas e Ubá, havendo 
Sido encomm~ndados os que se destinam aos termos 
d,e A~assuahy, 9apellinha, Eloy Mendes, Gymirim, 
Guape,, Our? Fmo, José Pedro, Patrocínio, Para-
guassu e V Irginopolis. 

Ensino J>rimario 

Attenden?o á convocação do governo, reuniu-
se, nesta Capital, em maio proximo findo 0 Con-
gres~o de Ensino Primario, cujas luzes 'devendo 
prov!r.de pes.soal experimentado, parecer~m uteis á 
ad.~mistração, pa:a o fim da reforma que planejo, 
e Ja e~posta, em lmhas geraes, por mim e pelo Se-
cretarw do Interior, em varios documentos publicos. 

As resoluções do Congresso, em sua maioria 
merecedoras de acatamento, terão. o .devido apreço 
na elaboração do regulamento que, $obre esse im-
portante assumnto, será, dentro em pouco, e,xpedido. 

I 



.tS 

* 
* * 

A estatística escolat mostra que, ehi 1926, fun-
ccion:atam rio Elstadd 182 grltt>ds ~!t'báribs, com 
1. 569 classes; ~4 dist~·iétaes, com 139 classes; ~~4 
escolas urbanas, 991 disttictaes, 7~6 ruraes, 39 no-
cturnas, 32 ambulantes e 3 in!ánbs, estas com 26 
classes . e tarrtbem que a matricUla ne~ses estabele-
ci~ent~s de ensirio attingiu 239. 878. ~lutriht:Js, 
sendo 133 .028 masculinos e 106.850 feitnrimos. 

A frequenci~ montou a. ~42: ~~O ~lu~1~os, seh-
d . 76 349 rt1asêt1linos e 65. 89i fem~tilnos, acc~sa.n
d~ a ~ercentagetrt clà frcqüericHi sobre a matncula 
B9 ,29 . . H .18 l'litn ôS Ooncluii'am o cut·so, etn b26, 11. bv , a 11 • 

Fmiccionaram 8 irida, dniante o ahno, 7 t!~ e~
col "~ mttnicipaes, com 36 .852 alum1ii:Js, 1. 042,pai'ti-
cul~res, com 40. 652, e 7 fe.deraes,_ c~l:h 9?~ · . . · 

O total de altittiiids mati'Iculaclos em ctiisos pn-
marios fo i, em 1926, de 318 · 381 . 

* * * 
At ~ a data eni que foram cdlligiàcs estes dados, 

era a s:gcuihte a matricuia iws gttipos e esco1ás, efn 
0 c01·rehte anno : 

186 grupos urhn nos, com 1. 69~, c l.a~~es: 
25 " tl islrictaes, com b!i cl..sses 

i!J!J escolas mbanns . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
957 " disti'ictacs .. .... · .. · .. " .. 
722 " níraes . . . · · · · · · · · · · · · • · · · · 
41 " noclurnas . ···· · · ·· ·· ····· 
3o " amhula n tes · · ·. · · · · · · · · · · · · 
3 " iufantis . · · · · • · · • · • · • • '' ' ' • 

l3 " militares . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
783 " municipaes · · · · · · · · · · · · · · · 

.108 " particulares · · · · · · · · · · • · · · 
Nos Institutos Federaes · · · · · · · · · · · · · · ·' 
Nos Institutbs Estaduaes . . . . ... ... ..... . 

Total . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

94.095 alum tios 
8.022 " ,; 

15.074 
65.659 
115.877 
2.862 
1.739 
1.488 

942 
38.778 
43.410 

596 
405 

318.947 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

t l'hh d nu N data em que se escrevem es as I as, -
a . d rupos escolares é de 248, dos quaes 

mero .to~al e g . de escolas singulàres é de 2 . 36~, 
funcc1bnath 2~~ • 0 . d 8 2 060 . 0 de escolas mum-
das quaes est.ao· prOVI, ~ 2, 368' das quaes 998 rriU· 
cipaes e pai't1culares ~ e · ' 
riicipaes e 1. 370 particulares·. -
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A institUição das caixtts escolares continúa em 
franco progresso, interessando, em regra, tbdas as 
classes sociaes. 

Existem presentemente ho Estado 537 caixas 
escolares, sendo 193 anhexas a gtupos escolai·es e 
344 a escolas isoladas e a outros estabelecimentos, 
tendo havido o augmento de 70 dessas associações. 

No começo deste anno, dispunham ellas do sal· 
do total de 476 :537$544, oli sejam mais 56 :491$900 
do que em janeiro de 1926, qüanclo o saldo era de 
424 :045~644 . 

A receita, que, em 1925, havia attingi do 
692 :561$056, passou, em 1926, a 772 :857$792 . 

A despesa subiu, em 1926, a 296:320$248, ten-
do havido o accrescimo ele 27 :804$836, em confron-
to com a de 1925 . 

* 
* * 

. Auxiliando ~ vida elas caixas escolares e, por 
varias formas, mcrementando a disseminação do 
ensino primario, merecem menção os conselhos es-
colares municipaes, as associações das mães de fa-
mília e as ligas da bondade . 

Ha conselhos escolares organizados em 176 
municípios; funccionam presentemente 231 associa-
ções de mães de família; assistindo a 23 grupos 
escolares, ligas da bondade . 

* 
* * 

.o governo te~ estimuladd o prôfessdi'ado pri· 
mano na celebraçao das datas cívicas nas escolas. 

Si bem que singelas, essas festividades sempre 
logram deixar no espírito das crianças os melhores 
se~1~imentos de civismo e de amor aos nossos pa. 
tncws, que se celebrizaram por feitos gloriosos. 

As solemnizações constam, conforme precei-
túa o Regulamento do Ensino Primaria, de hymnos 
e canticos patrioticos, precedidos de uma ·allocução 
sobre a ephemeride que é commemorada. 

A promoção das festas nacionaes tém contri-
buído poderosamente para despertar o interesse do 
povo pela educação das crianças, emulando estas e 
fomentando cada vez mais a frequencia escolar. 

Não menores resUltados têm produzido as ex-
cursões escolares, que co:q.tinuam a realizar os 

., 
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alumnos dos estabelecimentos de ensino prip1ario 
do Estado. . . 

Acompanhados das professoras, dmgem~~e os 
pequenos excursionistas, ora ao campo, ora a usma~, 
fabricas etc., onde sempre se lhes antolha oppo!-
tunidade de receberem ensinamentos de repercussao 
pratica. . . . 

Quando não tragam granqe proymto didact~c.?, 
têm as excursões a vantagem de revigorar o espnl-
to dos meninos, reanimando-os para os trabalhos 
escolares. . 

Objectivando esses mesmos f~ns, tenho mcen-
tivado o desenvolvimento do escotismo, o qual vae 
conquistando enthusiasticas adhesões da parte da 
mocidade mineira. 

* 
* * 

De janeiro a junho, foram remettidos aos gru-
pos e escolas 212.275 livros de leitura, sendo 
108.580 para o primeiro anno do curso, 64.335 para 
0 segundo, 31.560 para o terceiro e 8. 000 para o 
quarto. . . 

A's Camaras para as escolas mumc1paes, fo-, . 
ram fornecidos 7. 308 livros de leitura. . · 

Tantá quanto possível, vão sendo attend1das as 
necessidades relativas ao mobiliario escolar, haven-
do sido remettidas a grupos e escolas, durante o 
anno findo, 8.162 carteiras. . . 

Ha museus escolares em 141 grupos e biblw-
thecas escolares em 53 . 

* 
* * o governo tem provido, nos limi~es dos recur-

sos a seu alcance, á construcção e reforma de pre"' 
di os escolares. . 

Estão em construcção os predios do~ . grup~s 
escolares de Paraisopolis, S . João Evangelista, Rw 
Pardo Arassuahy, J anuaria, Rio Paranahyba, ~a-· 

' · , · C b' Alvmo-nhumirim, Mana da Fe, Cass1a, axam u, 
polis, Curve~! o; e em re!o;;ma, para augme~~o, o d~ 
grupo "Silv1ano Brandao , e o das escolas Sando 
vai Azevedo", nesta Capital. · . . 

Para escolas isoladas, estão sendo cons~rUI
dos predios em Jatobá, município de Bello Hor~zon
te; Lagôa da Prata, município de Santo Antomo do 
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Monte; !tio Vermelho (conclusão), fiiuhicipio do 
Serro;' Presidente Soares, município de Manhumi-
rim; Vigia, município de Jequitinhonha. 

Foi construido o predio escolar de Neves, mu-
nicípio de Contagem; e está em hasta publica a con-
strucção do grupo escolar de 'fres Corações. 

Reclamam predios os grupos escolares das sé~ 
des dos municípios de Arary, Arceburgo, Brasilia, 
Brejo das Almas, Campos Geraes, Caracol, Çarmo 
do Paranahyba, Estrella do Sul, Extrema, Grão 
Mogol, Guapé, Ibiá, Ibiracy, Itamarandyba, Itanho-
mi, Jequery, João Pinheiro, José Pedro, Malacache-
ta., Manga, Raul Soares, Mesquita, Minas Novas, 
Santa Maria do Suassuhy, S. Francisco, Mutum, 
S. Thomaz de Aquino, Tiros e Tremedal. 

Necessitam de novo predio os grupos escolares 
de Além Parahyba, Antonio Dias, Araxá, Ayuruo-
r.a., Bambuhy, Bom Despacho, Christina, Entre 
Ri.os, Guanhães, Guaranesia, Itabira, Itapecerica, 
Marianna, Nova Lima, Paracatú, Patrocínio, Rio 
Novo, Santa Catharina, São Gonçalo do Sapucahy, 
Tiradentes, Turvo, Piranga e São João Nepomu-
ceno . 

Estão necessitadas de predio para novos gru-
pos as cidades de Uberaba, Barbacena, Juir. de Fóra, 
Ponte Nova e Pará de Minas. 

Dos 679 districtos administrativos, 598 não 
possuem predio escolar estadual em suas sédes; dos 
181 pn~dios escolares districtaes, pertencentes ao 
Estado, cerca de 100 não satisfazem aos requisitos 
regulamentares e· se acham em más condições de 
conservação, precisando de constantes concertos. 

Foram executados, mediante contracto, concer-
tos e melhoramentos: no grupo de Botelhos, por 
14:600$000; no predio escolar da colonia "Francis-
co Salles", município de Pouso Alegre, por ..... . 
13:500$000; no grupo de Santa Catharina, por 
10:500$000; no predio escolar de· Itambé, municí-
pio de Conceição, por 13.:500$000; no grupo de 
Piumhy, por 21:500$000; no grupo de Santa Qui-
teria, por 16 :000$000; no grupo de Bicas, por 
19 :500$000; no grupo de Dores do Indayá, por 
13:328$000; no grupo "Bernardo Monteiro", de 
Bello Horizonte, por 23:990$000; no grupo de Area-
do, por 6:800$000; no grupo "Henrique Diniz", de 
Bello Horizonte, por 10:900$000; no grupo de Santa 
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Éarbara, por 11:500$000; no grupo de Araxá, por 
16:200$000, I 

Foram ainda executados, por administração, 
ou por intermedio dos presidentes de Camara. Muni-
cipal, concertos de menor vulto nos grupos escolares 
de Cambuquira, Guarany, Alfenas, Corintho, Cam-
buhy, Sant'Anna do ,Jacaré, Jacutinga, Palma, 
Pedra Branca, Piranga, Rio Novo, Mathias Barbo-
sa, e nos predjos escolares de Estrella (lndayá), 
Malaquias e Engenho (Bom Despacho), Corrego 
das Almas (Nova Lima), Engenheiro Correia 
(Ouro Preto), Leandro Ferreira (PJtanguy), Bom 
Retiro (Pouso Alto), Carandahy do Livramento 
(Prados) e Ligação (Ubá). 

* 
* * Para os fins da inspecção technica do ensino, 

continúa a vigorar a divisão do Estado em 33. cir-
cumscripções. 

Embora realizado com algum proveito, o ser-
viço de inspecção não está inteiramente satisfacto- . 
rio, sobretudo por motivo da extensão territorial 
das respectivas circumscripções. 

O assumpto está sendo convenientemente exa-
minado, e é provavel que o governo venha a re-
presentar no sentido da ereação de novos cargos, 
cujo preenchimento, porém, deverá ficar depen·· 
dente de concurso, reconhecendo-se, em todos os 
casos, preferencia em favor dos directores de gru~ 
pos escolares. 

Ao lado dessa inspecção torna-se mistér atten-
der á assistencia medica e dentaria, cuJas o r gani. 
zações, adstrictas quasi unicamente aos grupos 
e escolas desta Capital, precisam ser ampliadas, 
pouco a pouco, aos grupos e escolas de outros mu-
nicípios. 

Nesta C3:pital, a inspecção medica está a car-
go de dois facultativos, auxiliados por dez . enfer-
mei-ras. 

Ha postos medicos gratuitos nos grupos ·de 
Alfeúas, Araxá, Areado, Baependy, Caldas, Dores 
da Boa· Esperança, Itajubá, Mercês, Monte San-
to, Oliveira, Palma, Poços de Caldas, Pompéo 
(Pitanguy), Sacramento, S. João d'EJl-Rey (gru-
pos "João dos Santos" e "D. Maria Tereza"), S. 
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Matheus (cidade de Juiz de Fó . raz, Uberaba e V . . 'h ra), Silvestre Fet• 
"M · atgm a e na escola · f' · anano Piocopio, de J . d , m anbl ' u1z e Fora 

A Secl'etaria: do Interio t .. 
existir assistencia dentari: i~~ ~o~municação de 
e~colares de Alfenas Bello H s _a a a nos grupos 
rao do Rio Branco") Car orizon~e (grupo "Ba .. 
guazes, Dores do Inda , mo do RIO Claro, Cata-
ra, Lavras, Mathias Bi'r~os~uarará, ~uiz de Fó-
ra, Poços de Caldas p ~ Nova. Lima, Olivei-
Branco, S. João Ne~om~:peo T(Pttanguy), Rio 
Varginha. no, res Corações e 

* c . . • * outmuam fazendo part d C 
de Instrucção Publica os m ~.o onselho Supe~·ior · 
P.m J.o de junho do anno f 'emd I os que o consbtmam 

111 o. 
No período decorrido des d t , 

ultimo, o Conselho julgou em sa a a ~te 31 ?e maio 
12 pwcessos disciplinares: 17 s~t::ss~~s or?mai:ia~, 
~ 4 concernentes a registro d d. I o 1 as didactiCas; 
hstas, emittindo ainda 6 e IP ornas de norma-
ptos diversos. , , pareceres sobre assum-

* * • Devo pedir vossa atte -ceiro do problema d ~çao P~ra ~aspecto finai1 .. , o ensmo primarw. . 
A manutenção dos gr · 

1 

a creação_ successiva, impo~t~o~e~o e~~~~~~ dex~~tente~, 
.qar o ensmo, de novos grupos e d e Issemlw 
clamam só por si avultada e tovas escolas, re-
anno para anno; leve-se em c~~~~ ~a~ 1~~~ ~·esce de 
ctor dde despesa, a necessidade de 'installaçã;~se 1~~
g~a e taes estabelecimentos de ensino OI ~
ra que é de grande vult , e se conclui-
cuniarios exip;idos por oe~ som~na dots recu~sos pe-
blico. e re evan e serviço pu-

Foi, sem duvida, por haver meditado sob .. 
as~umpto, que o Congresso de Ensino· p . r~ esse 
scitou, com interesse a idé d . - nmari? su ... 
mento de um fundo ~scolal~c a CI eaç~o e funcciOna-
possivel preencher as · muita:~:~:~~IOd~oqqual_se~a 
se resentem a . . - ue am. ~ 
ensino primarioo.I gamzaçao e o fnnccionamento do 
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1'enho a firme esperançá de que da vossa co1-

1aboração com o governo resultará bom exito para 
os esforços que devemos conjugar no sentido da 
creação e desenvolvimento do fund~ es~ol~r: 

Como subsidio para a futura msbtmçao, deve 
se1: considerada a contribuição das municipalidades, 
r.ujos orçamentos para o corrente anno consi.gnam, 
em favor da instrucção primaria, verbas na tmpor-
tancia de 1. 7 41 :888$700; e, em auxílios a caixas 
escolares, 112:890$000 . . 

Ensino normal 
As Escolas Normaes mantidas pelo Estado são 

a de Bello Horizonte e a de Ouro Fino; aquella com 
uma frequencia de 122 alutnnas e esta de 100. 

Os estabelecimentos particulares equiparados 
a Escolas N ormaes são em numero de 49. Estão 
pretendendo equiparação mais 4, para o que se 
acham submettidos a fiscalização prévia. 

A matricula total no curso normal desses esta-
belecimentos monta a 2.197 alumnos. . 

Com a reforma que me proponho reahzar no 
ensino primario, terá de ser remodelado tambem o 
curso normal. 

Opportunamente vos darei conhecimento do 
plano a esse fim em elaboração. 

Ensino secnndario 
Estão funt:eionando bem e com regular matri-

cula o Externato do Gymnasio Mineiro desta Capi-
tal e o Internato e Externato de Barbacena. 

O predio definitivo para o p1~imeiro des?es ~s
tabelecimentos está em construcçao, tendo sido m-
stalhtdo o segundo em os edifício~ onde funccionava 
0 Collegio Militar, ha poucos annos extincto. 

Ensino SUJlet·ior 
Os it1stitutos que nesta Capital ministram este 

ensino estão reclamando particular at~enção do~ po-
deres publicos, afim de que se orgamzem patnmo-
nialmente com a efficiencia necessaria aos altos 
fins que objectivam. 

Considero opportuno e justificado o augmento 
dos respectivos patrimonios com recursos que lhes 
fornecerá o Estado no vulto bastante para, com os 
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rendimento~J annuaes, lhes assegurar vida prosperá 
e amplamente proveitosa. 

Com a instituição desses fundos deve coincidir 
a crPação da Universidade de Bello Horizonte, sem 
prejuízo, em caso algum, da autonomia administra-
tiva e didactica dos estabelecimentos que a tenham 
de com pôr. 

Adoptados esses alvitres, a intervenção do go-
verno teria de limitar-se ás medidas necessarias á 
fiscalização do emprego dado ao patrimonio e a seus 
rendimentos. · 

Divisão administrativa 
Pelo dec. n. 7. 308, de 5 de agosto de 1926 

foi marcado o dia 15 de novembro para a installa~ 
ção do município de Mesquita, unico que restava 
dos 36 creados pela lei n. 843, de 23 de setembro 
de 1923. 

Dos districtos administrativos, tambem crea-
dos pela referida lei, foram installados, no decurso 
de maio de· 1926 a maio de 1927, os seguintes: 1 

De Boachá, município de Caratinga, em 28 
de maio de 1926, conforme o dec. n. 7. 234; 

De Lajão, município de Itanhomi, em 17 de 
maio de 1927, conforme o dec. n. 7. 304, de 3 de 
agosto de 1926; 

De Trindade, município de Malacacheta, na 
mesma data, de accordo com o dec. n. 7. 331,• de 
agosto de 1926; 

Pelo dec. n. 7. 512, de 19 de fevereiro de 
~ 927, f o~ marcado o dia 19 de maio findo para a 
mstallaçao dos seguintes: 

Mello Vianna, município de Antonio Dias· 
Amanhece, município de Ayuruoca; Itinguy e Gra~ 
vatá, município de Arassuahy; Padre Brito mu~ 
nicipio de Barbacena; S. Lourenço, munici~io de 
Brasilia; Ibitiura, município de Caldas· Buenopo-
lis, município de Diamantina; Comme~dador Go-
mes, municipio de Fructal; Santa Victoria muni-
cípio de Ituyutaba; Setubinha, município de Ma-
lacacheta; Doradoquara, município de Monte Car-
mello; Milagres, município de Ouro Fino· Gara-. . . ' puava, mumc1p10 de Paracatú; Paramirim muni-
cípio de Paraguassú; Arapuá, município 'do Rio 
\Paranahyba; Quilombo, município dé Sabinopo-
lis; Itaeté, município de Sant~ Barbara; Po~ia, 
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município de Santa Maria do Suassuhy; Joano-
polis, município de S. Romão; S. Gonyalo do 
Abaeté, município de Tiros, e · Martinopohs, mu-
nicípio de Uberabinha. 

Pelo dec. n. 7 .547, de 11 de março de 1927., 
foi annexado ao districto do .Morro do Chapéo, 
município de Queluz, o. territorio do ex-districto 
de S. João do Carrapicho, supprimido pela lei n. 
843, de 1923. 

· O districto de Santa Maria do Paraíso, mu-
nicípio de Ferros, foi transferido para o de Mes-
quita, de accordo com a lei 843, de 1923, tendo sido 
pelo dec. 7. 309, de 5 de agosto de 1926, mar-
cado o dia para a eleição do respectivo vereador. 

Limites iu tet·nm nici 11aes 
Pendentes de approvação do Congresso Mi-

neiro, acham-se os laudos proferidos relativamen-
te a questões de limites entre os municípios de 
Santo Antonio do Monte e Bom Despacho e Anto-
nio Dias, Ferros e S. Domingos do Prata. 

Diversos processos estão ainda em andamen-
to~ referentes a limites intermunicipaes. 

Cor)lO consula~· 

' - A Secretaria do Interior continúa, com soli-
c.j,tude .a prestar aos srs. -Consules as informa-
ções p

1

edidas com relação aos respectivos sub~it?s, 
encaminhando ainda ao governo federal certldoes 
de obitos e pedidos de naturalização. 

Foram reconhecidos os seguintes Consules: 
pelo -dec. n. 7. 537, de 4 de março .findo, o sr. 
Piei1re Delville, como Consul da BelgiCa, em Bello 
Horizonte; pelo dec. n. 7. 672, de 30 de ·maio, 0 
sr. Jaime, Herrera, como Consul Geral da Republi-
ca Oriental do Uruguay; pelo dec. n. 7 .·673, da 
mesma data, o sr. Arthur Harrison Millett, como 
Vice-Consul, provisorio, da Grã-Bretanha, em Mor-
ro Velho. 

EmJlrestimos mnnicipaes 
De conformidade com o n. VI, art. 1.0

, d-a lei 
94-3, .de 1.0 de outubro de 1926, o governo ficou ~u
ctorizado a despender, dos saldos orçámentarws 
v.erificados, a importancia de 4, 000 :000$000 ·em 
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emprestimos ás Camaras Municipaes, de ·accordo 
com a lei n. 54'6, de 27 de setembro de 1910. 

Em 4 de agosto de 1926, e de accordo com dis-
posição da lei 909, de 1925, foi feito o emprestimo 
·de 420:000$000 á ·Camara Municipal de Januaria, 
destinados aos serviços de -luz ·electrica. 

A' Camara de Santa ·Qui teria . foi feito o em-
• prestimo de 20 :000$000 para serviços de abasteci-
mento d'agua, em 26 de a:gosto de 1926. 

A' Camara Municipal de Sabará,· em 3 de se 
tembro de 1926, foi feito o emprestimo de réis 
1(76':000$000, destinados a serviços de abastecimen-
to d'agua. 

Por conta da auctorização da lei 943, citada, 
não fez o Estado, ainda, emprestimo algum ás mu-
nicipalidades. 

Sem prejuízo para o Estado, ás Camaras abai-
xo, que são devedoras ao mesmo, foi auctorizado, 
que, com o Banco de Credito Real de Minas, fizes-1 
sem novos emprestimos, a saber: 

1 A Camara de Ouro Fino, 120 :000$000, em 5 
de fevereiro de 1927. . 

A Camara de Uberabinha, 340 :000$,000, em 29 
de março de 1927. 

A Camara de Rio Branco, 300:000$000, em 30 
de maio de 1927. 

A Camara de Ponte Nova, em 1.0 de junho de 
1927, 300:000$000. 

Em 25 de abril do corrente anno, foi rescin-
dido ·o contracto de emprestimo de 200 :000$000, 
feito á Camara Municipal de Manhuassú. 

Archivo Publico 
Tendo sido designado para servir como secre-

tario da Presidencia o director .effectivo do Archi-
vo, dr. Mario de Lima, nomeei para o exerci cio in-
terino desse cargo o dr. Aurelio Pires. 

·Os serviços respectivos estão sendo inc-remen-
tados, havendo sido publicado o fascículo ·da "Re-
vista" correspondente ao 1. o trimestre deste anno. 

' Cogito de dar melhor installação ao Archivo, 
com o que espero favorecer tambem as soéieda .. 
des sabias que florescem nesta Capital, as quaes. 
conjunctamente com aquelle, poderão funccionar 
em o novo predio. 
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Secretaria das Finanças 
Situação financeira 

A situação financeira do Estado, no decurso 
do anno de 1926, embora menos prospera do que 
a verificada no exercício de 1925, conservou o 
equilibrio que, felizmente, desde tempos, vem ca- • 
racterizando a gestão das nossas finanças. 

A receita orçada e a effectivamente perce-
bida ·expressaram-se pelos seguintes algarismos: 

Orçamento A rrccacla,·ão Maior arrecad . 
Rcnua ordinnria . ... , 70. Wí :500$000 lll.ll57 :096$282 32 .211:506$282 
Renda cxtraordinnria 19.840:000$000 22' 990 :313$512 3' 160 :313$512 

'folaea ...... .... 98 ' 985 :lí00$000 134.347 :409$794 35.361:909$794 

O excesso de arrecadação do exercício, com-
parativamente á previsão total da receita, foi, pois, 
de 35.361 :909$794, o que dá o augmento proporcio-
nal de 35 %. 

A despesa orçamentaria do Estado, auctori-
zada pela lei n. 912, de 15 de setembro de 1925, 
importou em 98.983 :329$638. Em virtude de cre·· 
ditos addicionaes, no total de 75.330 :392$751, a 
despesa total auctorizada elevou-se a ......... . 
174.·313 :722$389. 

O resultado da execução das auctorizações de-
monstra-se pela forma seguinte: 

Auctorizada Realizada Menor despesa 

Secretaria do Interior 32.330 :444$083 32' 168 :114$787 162:329$296 
Secretaria das Finan-

Ç~B ············· 38.702 :224$792 27 :369 :990$111 11 '332 :234$681 
Secretaria da Agri-

cultura ....... .. 82 ' 7 42 :805$851 82. 705 :646$784 37 :159$067 
Seaelaria dn Seguran-

ça e Assislencia 
Publica ... . .••. . . 20.538 :247$663 19 . 691 :105$695 847:141$968 

Totaes . . . . . . . .. . 174.313 :722$380 161.934 :857$377 12.378 :865$012 

As auctorizações de despesa discriminam-se 
assim: 

Credi•.o Crcclit.o 
orçamentario a.dclicional Totat 

Secretaria do In lerior 18 .112 :562$000 14.217 :882$083 32 . 330:444$083 
Secretaria das Finnn· 

' ças .... ..... .. .. 32 .836 :296$934 5. 865 :927$858 38 . 702:224$792 
Secretaria du Agricul· 

tnr11 f ' ! ! 'l '' ' ' ' a3 . 372 :4G2$704 49.370 :353$U7 82.742;806$86t 

\ 

Secretaria da Seguran-
~~~ e Assistencla 
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Publica · · . . . . . . . 14.662 :018$000 5. 876 :220$663 20,588 :247$663 

Totacs . . . .. .. .. . 98 . 983 :329$688 75 .330 :392$751 17 4. 313 :722$889 

A despesa da Secretaria do Interior, por credi-
tos addicionaes, originou-se, principalmente dos . . ' serviços segumtes: · 
Construcção de prcclios escolares ... . . . . . . . 10.148:929$195 
Construcção dos predios e mobillario do Gy-

mnasio Mineiro, Escola Maternal "Mel-
lo Vianna" e Conservatorio Mineiro de 
1\fusica . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 1.596:294$444 

Dlfferença de vencimentos de desembarga-
dores e serventuarios de justiça . . . . . . 621 :736$296 

lnstallação de Escolas de Agricultura, In· 
dustria e Commercio . . . . . . . . . . . . . . . • . . 300:000$000 

Conslrucção do mausoléo ao dr. Raul Soa-
res de Moura .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 150 :000$000 

Os creditos addicionaes de maior vulto aber-
tos á Secretaria das Finanças, foram: ' 
Divida interna .. .. ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1.020:566$546 
Pessoal da Secretaria .... ... ..... . ....... . , 183:612$661 
Pessoal da Arrecadação pela Fronteim . . . . . . 130:000$000 
Pessoal da Imprensa Officiltl . . . . . . . . . . . . . 2!l2 :683$372 
Differença de Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220:000$000 
Bonificação aos Funccionados . . . . . . . . . . . . 2.258:497$435 
Despesas ele Exercícios Encerrados . . . . . . . 441 :341$915 
Previdencia dos Servidores do Estado . . . . 440:753$070 
Juros abonarlos hs Camaras Municipaes . . 438:117$565 
Malerinl da Imprensa Official . . . . . . . . . . . . 370:000$000 

Verificou-se consideravel economia nas seguin-
tes verbas da Secretaria das Finanças: 

Divida Externa .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4. 588:074$496 
Juros de Empreslimos, Depositos c Cauções 412:872$775 
Defesa do Café .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 5.904:476$343 
notando-se que se destina ao fundo constituído para 
o Serviço da Defesa do Café o saldo da respectiva 
receita arr.ecadada sobre a despesa realizada. 

P~ra a Secretaria da Agricultura foram aber· 
tos os seguintes creditos addicionaes mais elevados: 
Material pam Obras Publicas .. . ..... . ... . 9.102:634$200 
Material para Estradas de Rodagem . . . . . . 12.487:728$432 
Pessoal da Rêde Sul-Mineira .. .. .. .. . .. . 2.274:998$585 
Material da Rêde Sul-Mineira . . . . . . . . . . . . 10.688:322$208 
Pessoal da Estrada de Feno Parncatu' .. , 454:088$055 
Material da Estrada de Ferro Paracatu' . . . . 9.587:564$744 
Tmnsportes c Communicações . . . . . . . . . . . . 616:727$881 
Melhoramentos da Estancia do Araxh . . . . . . 1.635:671$775 
Serviços de Navegação do Rio S. Francisco 2.146:828$347 
Contribuição para a coustrucção do edifício 

d11 Camara Federal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 235 :719f000 



Para a Secretaria da Segurança e Assistencia 
Publica avultaram os seguintes creditos addicio~ 
naes: 
lateriul purn Prbilcs ... . . . .. .... . ...... . 
Pessoal Utul:lllo da Força Publica .... . . . . 
Etapas da ForÇa Pulllicn . ... . ... ......... . 
Fardamento para a Força Publica ...... . . 
Calçado para a Força Publica ............ . 
Material para o Serviço de H~gicne ..... . 
Soccorros l'ublicos .... . .. ............ ... . 
Transportes e Co.mmunicuçõt~ s ........... . . 
Defesa da Legalidade . . ... .............. . 
Hospital "Olcgario Maciel", em Pulos .. . . 
·Escola de Regeneração ............•...... 
Instituto São Raplmel .. ... . ............ . 
Pavilhão para Enfermos da Santa Casa da 

Capital . . ............................. . 

262 :421$000 
~.000:000$000 

950:000$000 , 
228:050$000 
16!1:850$000 
.220 :000$000 
lí00:000$000 
520:000$000 
600:000$000 
150:000$000 
317:641í$500 
189:807$000 

100:000$000 

Em justificativa do grande vulto dos creditos 
addicionaes, têm de ser invocados os motivos consis~ 
tentes na existencia de grandes saldos com que se 
haviam encerrado exercidos anteriores e na acerta-
da deliberação de lhes ser dada applicação consoante 
ás necessidades publicas. 'faes creditos exprimiam 
phase de justificada expansão da despesa; agora, 
porém, extinctos os saldos accumulados, outra terá 
de ser a orientação, e essa é a do respeito aos limi~ 
tes orçainentarios, traçados estes em cifras mo-
deradas, nunca excedentes da estimativa criteriosa 
das rendas. 

A receita total do Estado no ultimo triennio 
· consta dos seguintes algarismos : 

Rcccit!l Uocci t11 ' 
Maior 

E.~ · ~ r c loi cs 
Previ stl\ Arrecnlllldl\ ' Arreoadnçõo 

1024 .. ............... ···· •· 08.402: 140$000 120. ~30 : 23,$849 ó2 : 128: OOõ$840 
\025 .. ... .... . ......... . .. . 74 .s:H :220$000 141.089:510$018 66 .2õ5 ; 320$\ll8 
1026 ... .. ... .. ............. 08. 085 : 500$000 1,34 • 347: 400$794 35.364: U0\1$70 I 

2·12 .22 1 : MOO~OOO Hllt>. \167 : 186$561 153. 7 45: 326$'iti L 

E quanto á despesa, no refe1 ido ·per iodo: . 
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A differença entre a receita e a despesa, que 
esse confronto assignala, é sem alcance no tocante 
á estabilidade de nossas finanças. 

O ~xame de outros indices relativos á receita 
mostr.a~ que~ razoavel confiar, sem optimismo, na 
estabilidade fmanceira do Estado. 
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Para esta, porém, ao menos d'ora avante, será 
factor necessario o commedimento nas despesas, 
salvo o caso de recursos extraordinarios. 

A differença mencionada, constituindo puro 
deficit de thesouraria, tem cabal justificativa no 
emprego dado ás sommas respectivas, qual a de in-
centivar, por serviços de varia natureza, o progres-
so do Estado, acertada nolitica constructora que, já 
na actualidade, já no futuro, terá de multiplicar-se 
em beneficios, inclusive a propria expansão das ren~ 
das publicas. 

Quanto á receita, occorre observar que, tendo 
attingido 134.347:409$794 no exerci cio de 1926, 
excedeu de 35.361 :909$794 a previsão orçamen-
taria. 

Em sua grande maioria, as rubricas foram ex-
cedidas. 

O quadro que segue indica as percentagens 
que cada titulo e rubrica representa, quanto á pre-
visão, arrecadação e differenças entre estas duas 
columnas. 
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, Por es~e quad1:o se observa que os direitos 
àe. exportaçao constituem a principal fonte de re· 
celta, representando 38,81% do total da receita 
arrecadada. 

Essa. trib~tação, proporcional ao valor das 
mercadonas, fiCa naturalmente sujeita a riscos 
e surpresas, sendo, pois, de boa politica tributa-



t ia buscar o Estado seus recursos em fontes mais · 
seguras, em impostos mais esta v eis. 

São estas as proporções desse imposto na to-
talidade da nossa receita nos 4 ultimos annos : 
l!m 
1!!2<1 
1!!25 
1!!26 

•••••• o •• •• ••••••••• • •• • • ••••••••• •• • •••••••• 

• ••••• • • •• ••• •• ' ••••• •• o •• o o •••••• o ••• • ••••• ' 

.. .. .... . .. ......... . . . . o· ····· o . .•... . . . . o . . 
• o • o o • ••• • •• o ••• • • o • o ••• o o • ; • •••••• o • o • o o •••• 

:IG,8 •J• 
41 "I" 
38,8 •i• 
:18,81 •J• 

Esses algarismos significam que não se pou-
de ainda iniciar, com efficiencia, a substituição 
gradativa do imposto de exportação pelo imposto 
territorial, pois a renda deste ultimo tem progre-
dido muito lentamente. 

Dando, entretanto, execução ao programma 
assentado de desenvolver essa tributação, em que 
se deve assentar, em grande parte, a receita doEs-
tado,· varias providencias vão sendo tomadas. 

Uma de lias consistiu na approvação, pelo dec. 
n. 7. 622, de 2 de maio de 1927, do regulamento · 
para a inscripção e arrecadação da divida activa 
do imnosto territorial. 

Essa arrecadação estava totalmente paraly-
sada por difficuldades de ordem administrativa, 
aggravadas pela auperveniencia da prescripção . 

A inscripção será feita, agora, nas proprias 
collectorias e as certidões alli mesmo extrahidas . 

Por outro lado, essa cobrança ficará melhor 
fiscalizada pela Secretaria das Finanças. 

Outra providencia, que cabia nas attribuições: 
do governo, acaba de ser tomada, com a expedi-: 
ção de uma circular da Secretaria a todos os col-
lectores e fiscaes de renda, determinando a cor-
recção dos lançamentos e o reajustamento delles 
ao valor actual da propriedade territorial . 

E' imprescindível, porém, que o Congresso· 
venha armar o Poder Executivo de faculdades: 
mais amplas para uma completa revisão dos lan-· 
çamentos, dando-lhes, para isso, os necessarios1 

creditos . 
Demonstrado em contos de réis, segue-se o· 

quadro comparativo da receita dos cinco ultimos 
exercícios. · 

Quatlro tll\ roml!\ compar!\:ll\ uos clnoo u1thnoll exorolcloll: 10221\ 10211 

'j'l'l'l'LOS DF. RECEITA 1022 1023 102 1 1025 1026 

-· ·-- -- --- --· --
RllNUA lJUDINA IIIA! 

T- Rcn~ •l rlos lmpubtoR: 

!·-Direitos de ex porta~ão . , .. . • , 3315·1,7 :1938·1,8 5í23~ ,o 60311, I f•2130,fi 
7- lmposto lerrltorlul .•. , .. , , .•. 
.l-·lmpo~to de lndustrlus e pro 

i\189,4 54'13,0 5677 ,o 6010, I 0160,0 

llssues ..... .................. 2720 ,1\ 31~8.~ 42lll ,4 fi075,0 5366 ,o 
~--Imposto do bohldns .. ... ...... 
.>-Imposto de trnnsmlssiio • lu ter-

~081,4 H 1H,7 4814,4 55~~. 7 5fl21 ,o 

vivos• ...... , ............ ,,, ;11'25,0 5710,0 
6- Imposto de tmnsmlssiio ocau-

7063,3 8058,5 6577,2 

Sll-mortis•.,.,.,.,.,.,,, . . . , 18.10, 1 2297, I :!387 ,1 2781,2 2055,4 
7-Tmpostos de uovos e velhos 

8 
direitos .. ,,,,, .............. 1602 ,0 2f>CO,!:l 27 11 ,o 3108,8 20~2 ,6 

- Imposto do scllo •• • , •• ••• .. . , 2057,2 2505 ,4 2883,0 
O-Impostos sobre pnssngcns fet·· 

3353 ,o 340õ,O 

rov1nrins ......... , . 1526,0 1775 ,3 1903,2 2108,1 2080 ,5 
I0-1;uxn de felrus do gad~:::::: 
ll-1nxa de diver•ões ...... . ..... 

2~8,3 273,0 312,2 2,0 3,0 

12-~IIXII de esl11tistl ca .. . ....... . 
33 1', 4 418,5 408,0 497,2 525,0 
36,3 30,7 lll,i\ 31,6 a1;4 

1 3-~nxn ndd1eionnl dtl 10 ··1 •. . .• 1454,5 1052,6 2'277,0 2578 ,6 2508,3 
H-1nx11 de vi tlçüo ........ , , , , ... 661,2 822 ,4 1012,2 11 28,4 1005,5 

li- Rendas (JIItrimoniacs : 

15-Arrcndnmento de terrenos din-
mnntiuos ... . ..... ... .. .. ... 19,0 18,5 ~o,o 62,7 32 ,9 

16-Arrendnmento do proprios do 
Est1LdO., .. . , , .. , , , . . , , . , . . , 130,2 81,5 40,5 93,3 175,6 

17-Uivide!Hio de tituios r. juros 
de 11pollccs pertencentes 110 
Estado .. ........ , .. , . , ••... - - 631,0 416,5 1421 '7 

111.- R~ndns industriocs·: 

18-Rendn dn Rêdc Sul-Mincim .. 
lO-Renda dn Estrndn de ferro 

- 9to8;4 11476,0 14105,7 14800, I 

Pnrncattl ..... , ..... , ....... - - 103,7 23ii,2 101,7 
~O-Rood11 d11 Jmprensn Onlcial .. 318 ,4 4i2,0 
~l-· Rcn dll de cst~bel ucimentos do 

U82,0 2000,1 2057 ,o 
22- Estndo ......... ..... ,,, .. ,,, 48,8 77 ,0 167,0 205,8 38.5,4 

ReoÜ •l d11 loterl1L ., ,,, •••• , •• . - - 1400,8 2128,3 1050,7 

R~ND! F.XTII!OntHNARIA : 
l3-Emprestimos diversos ..•. ,.,, 170~,9 1700,0 1818,9 2399,0 2i00,8 
2·1-.Turos de deposi tes em Bao-

cos .... .. . ' ... ' ... ' •. '. ' .... 1239,4 1212,0 1252,2 3705,1 2205,7 
25-Vendn de mnchinns agrico l n~, 

sementes, vnccions e mate-
r ines . . , ,.,.,.,,,,, . . . ,,., .. 285 ,3 376,0 650, t 6i0,0 38:1,5 

26-Vend11 de tcrrns, lotes colo· . 
ni11es e proprios do Est.tt.io o8,r, 657 ,2 ~60,2 ' 

~7-Quotn do flscnliznçiio ......... 0" ~ 78,3 723 
513,8 417,L 

-.' 88, I 06,0 
.8-Cobmnça d11 dlvidll IICtlVIL. .. . 982 8 1370 ,7 zaoo;o 
29 -Reposições .. .. ...... . ,,,,.,,,. 251:8 

2089,0 1 ~11 ,o 
.30--Tudemnizoções., . . ...... , , .. , , 

384,2 910,0 88,ó 1515 ,:1 

:H-Mult11s .• ,., ..... . .. ... ....... . 
421,9 610,8 2153,8 046,8 .. 194,~ 

32-EntrndllS de origcus divet'SIH 
40ii,4 025,7 499,0 . 767,5 626,ii 

DeleBII· do cuté ........ , , , , : 
148·13,3 2570,6 741,5 1786,7 1342,0 
- - - 7'2~2.,3 11000,6 
-- -- - - -- - -
:·78 485,6 902 os,6 120530,2 141 089,5 13•13 47,4 
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São estes os algarismos das rubricas referentes 
ás rendas industriaes: 

ÜCÇIH]IL ArrcurLclaclJL DI r r.~ r n nçn 

Rêc.l o Sui-M I uclm .. .. 12 000; 000$000 14 .MOO; 1i1 U~·WO + 2. SUO: tií 1$269 
1's trac.J ,L du 1•'crro i' a· 

f llCILLI\.,,, ., , ,. ,, 150;000$00 101:736$8 11 4fí ;2!\3.t[:,O 
I cn prcns:\ Olflclnl ., •• [..1 00: 000$000 2 . 050,95~~U I ·I + 650 ;1J~2:S3 H 

1tend11 de ~Stlth c l er.i-
meu tos ........ . ... 11 o; 000~000 8~5: 373$092 + 2 tr. 373M1;2 

Loterhs ......... ... 1 . 23 7 : 500$000 t .o·,o:6S J$39U 1so: ~ m;·;ot 

O decrescimo no total da renda não proveiu de 
factor alarmante. A causa esteve no menor rendi~ 
mento dos impostos de exportação, não em conse~ 
quencia de grande declinio da producção, mas devi~ 
do a preços menos altos dos productos. 

Com estes, coincidiram melhores taxas do cam~ 
bio internacional, de modo que, apreciados em ouro, 
o rendimento dos impostos e os preços dos produ-
ctos, o declínio de uns e de outros foi mais appa~ 
rente do que real. 

Situação economica 
O exame dos algarismos, pelos quaes se pode 

conhecer da prosperidade economica dos povos, 
mostra que as forças productoras de Minas se ex~ 
pandem em animador desenvolvimento, justificando 
toda confiança no futuro do nosso Estado, cuja ri-
queza cresce continuamente, determinandot com o 
augmento da fortuna privada, o enriquecimento do 
patrimonio publico, tudo concorrendo para, succes~ 
sivamente, mais fortalecer e ampliar os recursos 
de que precisa o povo mineiro para realizar· os seus 
grandiosos destinos. 

Ao lado dos índices financeiros anteriormente 
referidos, depõem em favor dessa affirmação opti-
mista as cifras relativas á exportação do Estado 
durante o anno findo. 

Indicada pelo seu valor official e respectivo im-
posto pago e synthetizada em suas tres grandes 
classes, essa exportação foi : 

Valor official Imposto 
1.• classe: Animacs e seus 

produclos . ... . .. . . . . ... . 199.073:186$370 5.936:658$915 
2.• classe: Vegetaes e seus 

productos ........ . ..... 529.626:321$198 38.598:234$789 
3.• classe: Mineraes e seus 

productos . .. .. .. . . . .. .. 66.680:667$153 3.229:075$315 

795.380:174$721 
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t E' esta a es~ecificação das classes pelos produ-
c ~s que ~s. compoem, discriminados a quantidade o 
v a o r official e o imposto rcspertivo. ' 
Quadro ~icmoush~auvo 1 < n cxpot•ta~~ão 

EXERCICIO DE 1926 

PRODUC'1'0S 

1.3 Cl:tssc 

Aves rlo mr.st icns, kilos 
':thncn s c lanigcros , ; ,;; i·ri~,j~~ · · 

Cnv:c llos, c~ n ns , poldros 0 111 ;, ;,: 
c·cs, un idntlcs .. 

V:wlluns, nni rlncic; '' · · · · · · '·' · · · 
Cn l'll r. sccua, kilos : .... .. .. . .. .. 
Couros snlr.ra rl os, cn;·tiâ~~ · ~ · ~~~~ 

<:O kclos 
Leite: kilos ::::::: ·: .... .. . .... .. 
~ 1 11 n tci g1L, kilos .. .' . .' .':.' .' . .. . . 
Qur ijos, ki lo< .... 
Ossos, scho, grax 1~· ~· • j,; t,;.ifi'c'n·,;: 

tes, kcl os .... .. .. .. . 
Suiu os, unidades "· ... """ 
'l'onciuho e caru ~ 'riõ' ~ ;,·i;,·~ . :,· j,·1: 

los ...... .... ......... .. 
Artcf.nctos. de sola c '50 j11 ' • ~;,; 
, , mccos, kclos .. ,., . ... . .. .. 
J. crJidos rl o lii k ilos " "" 
S~ l liu s, unl tla.i l' s . .. ~ : :::::: : .'.' .' .' 

~.a Cln1so 

ilg-u ,trdenle c nlcool , k ilos ... . •. 
Arro7. benefic iado c em c·csc·L 

kilos ...... ......... ..... .' · ' ' 
Assucn r , k il os ........ .... . : .: .. ·· 
Cnré, k ilos .. 
Fci tiio . kilos .. "" "" "" • · " " 
l fi lllo, kilos .: :::.·: ::::: · ···· ···· 
Polvi lho, ki los...... · "· · " · · 
Mndcirns, tonclnd~L . .; · · · · · · · · · · · · · 
Lenhn. to nei:Lda s · · · · · ·' · · ' · · '· 
OntTiio , kilos · · · · "· · " · · · · · · 
il.l g-ocliio brut~.' · idir; ~' · '' · · · · · · · · 
Cascn~ PILI'IL c~rt ucnc,· j, 'ii~~:::: : : 
Alg.orlno em f1 os 0 0 111 c·anm. 

kclo.'! .. ....... ..... .. 
Hohid.:ts rSJ> iritnosn s, · ,~·~~~~: ::: : 
Cervc.Jtl s, cacxas .... . 
Biscout.os o doces k'ii~ ~ '' · · · · · 
llormohn em l.uuo;, k il os. · · · · · • · 
Chapéos de pa lha ki los """ .. 
Cigan os , kilos .. . : .. "" · .. .. 
lõ'arinha de mand ioca'· ·I: i·! ~~·· · · · 
F1LI'illh11 de milho o oulms "i,"i: 

los ' 
Jí'um~~ ... k·I·J~s·. ·. '.'.'.'.' .' .' .' .' · · " · · · · • · 
Ma~s , ~ s rtll rncntl e ias, k'ii~~: : ::: : 
Mo vecs, kilos . . .... .. . . 
Vac·,·cdurns de f1tbricas • j .'ij ~~' '· • 
Saccns do nlgodilo k il ~s' " .. · 
Estopas, k ilos .. .. ' · " "" " 
Sa bõcs, kilos . .... · "· ' ''' · · · · ·' · 
:~cc.irlos de al godii~ ; • j,'ii~~::::::: 
1 cc cd o~ do jnta , k il os . , .... .. •• • . 

A. s.-3 

Qu:c ni.J-
d:ctl" V:clnc· Orlici nl fm pos~o 

·L 8:lJ . i 48 m. 27·!: (iRO~O~O 67: ;Jfll$6í'l 
4:U51l$01l0 13. ·14 .~ J:JI :•IH0$00(! 

ü.lfl~ 
330. 5'i0 

'i . 1~7 , 118ü 

l.000 ,8ôl' 
28.8iH .n:H 
:i. 8H·I.181 
i. 103,·189 

1.17;j,fi!J2 
·1 1. 01 8 

1.503.760 

1. "'11.<108 
·108. 0J:i 

~!.o 13 

•1·13.972 

1. 03 1:71 5$000 38:2)0$550 
Ü~ . 7f0 : 432;j;QI10 2. !\03 : 1 82$~00 
l !i, •l'iO: l0il$ i(J0 450; 900$059 

1. 717:200$ 190 103:808$ 10!\ 
13. f•7 2: 0 1\I,~ J J() 1 6 1 : ·19~$ 107 
H5 . (J ifj :8·15$!J IU 1. 0~8 : ~3!!~9:)7 
~3 ,!lüO: 00 1$830 700:771$936 

1. 33 1:01 8$·100 ·li: 589$?00 
6. 7•10:930$000 336 :687$500 

·1. so.J: 818$650 147:901$105 

6.33 5 :1~ 1 $000 171 :1 35$005 
7. ti7n :!J05$2oo 1m:aon$1lo 

.1 01 :718~000 ü: 18·1$300 
19!J.Oi!!: l86$:!70 5 . !l~G :ü~8*9 t5 

700:003$192 27:532$309 

19. 8J.J.11 0 1U~ !:O~ •I $01 1 381:95•1$550 
2.ili8 .028 ' L2~6:9t3$230 21:1 36$099 

l8l.ti71. 14ó 14,'·" .'!l:21 1$20.i 35.2 19:2 13$100 
7.2:12.004 1. 8'1~.: 16~$68F 07:002$0 !,1 

~i. -140. 607 8. O !~ . 28o$24 I ~02: 726$500 
1.-1~~ : ~~~ 1.0~1:570$~10 HHIO$OiO 

~·~() I : 180$000 500; •105$033 
91.1 1H ~ .. :3! :,! ·10~000 273 :808$857 

i. O!::.iin~ .. o~ .. 'l~$ooo ii1: 438$02o 
liUii3 i" : ~?, >f: I OO 0; 8'iO$iíOU 

· I, ·I S 1 . 41 ~ I .LO; .l:.3$000 88:8 18$1HO 

1~2.801í 
110.:15:1 

2.oo:; 
2i9.0~0 
50.3•14 
fi.5~2 

44. [ (i0 
101. 733 

6 I ·I :O~õ$000 
325 :fi JI $350 
16,1:725$000 
62i: 520$000 
338: 06·1$000 

I !l: 055$000 
220: 800~000 
70:760$028 

2 I: 503$·120 
12:702$206 
1:J08$500 

10: ,121$110 
12: ~74$672 

559$200 
•1: 111$700 
~ : 118.t800 

210.520 >I!J;90fi$200 1: ,102*761 
3.3!Jfi .705 l I.I O!l ;350$2UM 8ií0: 200$1!J7 

280.5m 19ü:!l5 1$•100 7:00ti$0Hr. 
1.700.B J2 789 :54!!$000 10: 40H$70~ 

320.!1 15 !lH:!J74*nOO 5:328$560 
18.5,15 7·1: 180$000 1: 350$ 148 
37 .290 37:200$000 1:49•1$6HO 

250.1·17 171 : 562~370 ü:735$2fil 
~ .1 5!.002 20.006:037$180 63fi :328$230 

258.000 • 423: 120$8•10 O:O·Il $ú30 
520.62ü :3:H$to8 38.508:231$780 
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PRODUC'J'OS 
Qnnntl· Valor orrtcll\1 Imposto 

dado 

-----1 - - --------
a.a CI:ISSO 

, •tCS ll lltllr:IOB, CIIIX aS Agn:IS m1.ncr. ·. - 0 na Lumes, ki· 
J\ f'UIIS llllllCrliCS lm . , ' 

los .· • · · · · · ·· ' ···~~··i;,;~~:~ 'r'c'Ú·fl· AmiauLho, :lrdCJll '· 
c tn ri o, bltr~/~~~~~k:.1 0L~~t;1 ~]~·s·, 

Crys tnc'> em · ~ ... , . . . 
Jdlos .... ... . " " · ·" · · · · 

Dillln :t ntes, ~,;rn lll mas ... , ,, .... :: 
1 Lo nchd as .... ·"" Ji'cldsp:IL 10, . ' I\ ocrcs pc· 

K·tolim , talLIO , lll iC ' ' 
'ctras calc:tn:ns, t; ll os " .... " .. , 

! "'lll CZ IOnCitld iiS . · · · · · ' ' ' '' ' 
r, ~ Uo ·. 1·• ferro Louelmlas . · · · · l!!lll Cri O lU . ' 
Ouro, grammas .. · · · · · · ·.· : · ·;:. ;1 ~~ 
Aguns marin has, pcur.ts, ~ .~: . . , 

mas . · ·: ····.: · · · :r;~:1(J·, ;s· · gn1m· l'etl ras n:IO c, peol . ' 
10 1\S , • • • • • ·' ' ' ' ' ' ' . ' '' ' . , .' , . • '. 

'l'urnwlinllS, g rullllll fLS . ' ••.•• . • . : 
l'ruL:1 Jdlos .... · · .. ·" · · .. " · · · 
Slll i tr~ . ldlo3 .... · · · · " · · · " "": 
Zirconio, tonel: d:1s : '.' ," j; 1 ·1 ~ ~ :::. ~~ ~o e urtdacVIS de .1~ < ' . lJ'lt l· 
ArLd:wto;, de <Jii UinlH>, fcl'ltl , 

d c fun ditlo, k!los .. " " " " '.' 
Art~f:lCL05 de rolllll uc Il:t.l :~~ ~~ : 

Jdlo8 . . .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Cnl cní, cLc . ,ki los . .. .... . .... : :: 
Cnrborcto, kl lcs . · · · · · ·: · ,'' '· ' td· 
Co brc em blll'l'íl c C Ih ch . tp~.', ... 

los .. ·1· · · i ~~;~ · ;,~·z;;· ~· 'j,; 11 dido, 
Obras <c "' . . ... 

kilo~ .f ... d·.1·,i~ ·~ ;,· ·g;,;.,;; · ;;,ucla· !cerro 1111 
d:tS . . · • • · · ' ,'"'' .'ti~~ ·. •:::: :::: 

Gnrmrns rn zllls, 1' ·. :: · t ,11 l'[a-
Arlcfilclos do cernmlc.t, ' . 

dns . .. · • · • · · · · · · · · ·: · · · ' .'.' · ·.' · 
At·tcfacLos de ccranuc~~ l kllos . . . 
llngagcm c miudezaa , Ld os . . . . . . 

!51. 730 

86 .181 

236.711 

O~ ,8RO 
O~ I 

3.000 

8.0ii7 .033 
273. 5~5 
10. 720 

3.1 75 .7·17 

5S L.05~ 

28·1. 587 
100 .07.J 

653 
:t.:Jí •l 
1. 021 

133.50:! 

1-17 ' t8.J 

20 L.2ü7 
30 .870.5:1!l 
2. OSl.Oú~ 

27 .8!! 1 

5 . 4 02; 280$000 

oo: 320$700 

151 : no~ooo 

2:·JOO$l03 

08:282~570 ~ : Oí~$ l7ol 

222 ; 9l!li 000 s: SíO$O.Jli 
217: :150$000 0: ó20$500 
2~5; 000~000 300$000 

1. t08:í>08$010 49 : 072~005 
~~ . bOG: 000~000 2. 083: 0 ·10~7ó0 
., . 311 : 000~000 1. 025*;;"~ 
o 87 52 1 : 759$000 H.OU:~:í0l~5 

u o:t: 1SO$OOO 

·120 :880$500 
J00;07HOOO 
1 t7:510·lOUO 

2: :14 b*fi00 
Oi :200$0UO 

135 :7·13HOU 

<J .Jj'; 181$000 

582: 5:\ t$000 
·1. 817 ::lliE*OH·1 
1 .:H B: 03·H·BOO 

73 : 88 l~·1 00 

2~ : 967 $010 

3: 02$204 
n: 5:t:Wi2 l 
3 : ~8 1 $000 

3~$020 
52$800 

4: 3 1 2~531 

ú: 37~$8·16 

5: 815$070 
181 : 787$:liH 

O: ü~0$389 

1.723 .00•1 1 . 112:2•J5~ L02 

3;550$020 

24 : QjS$~90 

2:223~0~0 
;!0 ; 556~2~0 

21. 015 .J 803:000$001) 
ü. SZ I.OOB Úot : ~ W$000 

s 12 : H2í'~OOO 
11. 572 753: o~s*~uo 

ií.02U.1 ~H 
1 . 52~. 8 tO _ _,.,.~-:;:::r;;:;--:;.1 OO.OBU:ü07$1ó3 

11:101$020 
1n: oo2.f5S·l 
~3 : 7 1 ·1*16 ·1 

3 . 2~0 ; U75!li3 15 

~ . fé subiu a kilogrammas: 
A exportaçao c~o ca 027 852 saccas de 60 

181 71 145 ou seJam 3. . s 2 855 583 a 
• - . ' Fl' do sido de sacca . . 

kilograrL mas · J. en de 1926 houve um au~ 
exporta -:ão de 1925, no a2n6n9o O valor official do 

+ de aaccas 172 . . . . ... gmen .,o >) 1926 elevou-se a · · · · · · · 
5 café xportado em com )arado com o de 192. ' 

t141 . 27!) :211$?05d, CJ.~c;;5 40J :542$900, dú o menor 
'mportancia e ou . 926 na I • 4 126 ·331$695 em 1 . valor de 12 · · · con~ 

guir estabelece o 
O quadro quet vae a o~~aclos, nos ultimos qua-

fronto dos produc os exp . 
t ro annos . 
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1923 1924 

-~Qunntidnde Va lor em Quantidade Valor em 
contos contos 

Café, sacca~ ..... .. .... 2 .008 .291 830 . 429 3. 474 .0GO 508.GOZ 
lJovinos, unidades . , • . 479 .741 
'l'ec idos de nlgodiio, kilos (j . 125. ao o 04.948 482. 5ú2 

úl.154 3. 804.709 
Manteiga, lcilos .. .. .. • 5. 002. 953 20. 881 4.736.808 
Ouro, kilos . ....... . . . 
Quei jos, kilos . . .... . . . 
Aves domest icas, kilos . 
Manganez, ton eladas . , . 
Fumo, kilos ......... . 
F'eijüo, toneladas . .... . 
Llilho, toneladas .. . . . . . , 
An·.n, -toncludJs ..... . , 
111ndeiras, toneladas .. . . 
Ag-uns mi ncraes, cuixus 
Carne, kilos ... . . . .. . . 

4. 298 
6. 356 .262 
5. 058 .125 

224' 159 
4.074.501 

18 . 861 
40.088 
12.li43 
33. ú2 0 

209.745 
6.836 .70 '/ 

23.643 
25. •125 
12 .209 
17.574 
G. 510 
o. 430 

10 -~ ·17 

G. 505 
6 . 780 
7.550 
8. 5<15 

3. 743 
5.986.370 
5.620 .561 

170 .040 
3.907.741 

6.322 
24.030 
H .101 
ao. 083 

161.131 
8. 780 .023 

1925 1926 ------ ~ -------

86 .510 
•13 . 651 
28 .895 
24.713 
22 .276 
16.888 
16 .114 
12.314 
4.82•1 
7. 828 
7.373 
9. 536 
5.801 

16.600 

Qunntidadc Valor em Quantidade Valor em 

Cafc, saccns .. , .. . . . , . 
l.:ov i nos, unidades .. . . . 
'l'ccidus de algodão, kilod 
Manteiga, kil os .. . . . . 
Out·o, kilos . . ... . .. ... . 
Queijos, kilos . ... . , . . . 
Aves domes ticas, kilos . 
Manganez, toneladas .. . 
Fumo, kilos . . , . .. . .. . 
Feijão, toneladas ... . . 
1\! ilho, toneladas . . ... . 
Arroz, toneladas ..... . 
Madeiras, toneladas . . . . 
Ag·u;t$ mmct·nes, caixns 
Cal'lle, kilos .. . .... . . . 

2. 8ó5 .583 
398. G·JG 

4. 436.288 
G. 79•1. 081 

3 .237 
G. 813 .'117 
6. ~ 82' 071 

312.953 
3.47<1 . 11 6 

6.568 
1G. 200 
12. 101 
33. 23ü 

105 .713 
8. 9iil. 682 

contos contos 
585 .~06 3. 027. 852 
llV . 5U·l ~ 30. 570 
52 . 508 3 .151. 002 
37.367 5' 83 •1.181 
21.358 3. 175 
25. 505 7 .103 . 389 
10.440 4. 831.7•18 
34 .203 273 .525 
13.486 3.395 . 705 

6. 586 7.212 
8.150 27 . <140 
0 . ~ 84 10. 814 

11 . GG•l 36. 136 
. 7.820 151. 730 
21 '48,1 7.157 . 486 

411.279 
68.760 
29 .606 I 
35. 6~6 
14.002 
23 .300 
12.272 
22.866 
11.109 
~- 846 
8 .015 

1-1..1 ' l 
8 .064 
5 .462 

15. 4G O 

O volume da exportação dos principaes pro~ 
duetos em 1926 foi, quanto a alguns delles, infe~ 
rio r ao de 1925 . • 

Na mesma proporção diminuiu o valor da ex~ 
portação. Esta situação foi annullada pelo melho~ 
ramento das taxas cambiaes e consequente valori4 

zação do meio circulante . 
Evidencia-se este asserto, na comparação do 

ouro exportado nos dois ultimas annos . Ao passo 
que o volume exportado em 1926 seja pouco infe~ 
rior ao de 1925, o respectivo valor, entretanto, é 
muito inf€11ior neste ultimo . Explica-se este phe-
nomeno com o facto de ter sido maior o valor do 
papel moeda em 1926. 
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Servindo-me dos algarismos relativos á pro-
ducção do corrente anno e estimativas devida-
mente fundamentadas, estou convencido de que 
nossa exportação, quer no volume, quer nos preços, 
terá de exceder á de 1926. 

Di Yida t'nmlalla 

Sobre a divida externa do Estado, que era, em 
janeiro de 1926, ele frs. 125.916.250, cabe-me in-
formar que o seu resgate, para o qual, em fevereiro 
do mesmo anno, foram remettidas para a Euro-
pa, ú disposição dos banqueiros Bauer & Marschal, 
!A 1. 000. 000, está sendo morosamente realizado, 
em consequencia do processo judicial, proposto 
por portadores de títulos, no intuito de conseguir 
o pagamento em ouro . 

N euhuma decisão judicial se verificou sobre 
este assumpto, após aquella de que deu conheci-
mento a ultima mensagem presidencial. 

Excusado insistir na affirmação de que acom-
panho attentamente esse caso, sobre cuja evolução 
darei opportunamente as devidas informações. 

Na liquidação do acervo da Companhia de 
Electricidad~ e Viação Urbana, assumiu o Estado 
o compromisso de liquidar o saldo devedor do em-
prestimo contrahido, em abril de 1913, pela ex-
tincta empresa com os banqueiros londrinos Dunn, 
Fischer & Comp. 

Representado pela parcella inicial de .5i • • ••• 
120.000-0-0, a juros annuaes de 5 o/a , resgatavel em 
40 annos de prazo, era esse compromisso expresso, 
em abril do anno passado, pela quantia ele .:B •••• 
90. -H0-0-0, por terem sido, até então, pagas peia 
Companhia ;E 29 . 560-0-0. 

Posteriormente á encampação dessa divida 
pelo Estado, já realizou elle duas remessas de nu-
meraria para Londres, afim de occorrer ao paga-
mento dos coupons 27 e 28 e resgate dos Boncls 
vencidos, respectivamente, em 1. o de outubro de 
1926 e 1.0 de abril proxiíno findo. 

Actualmente deve essa divida estar reduzida 
ao liquido de .5i 87 . 000-0-0, que de futuro signifi-
cará a responsabilidade do Departamento de Ele· 
ctricidade e Viação Urbana de Minas Geraes para 
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com o extrangeiro e que . d . 
cional, ao cambio de hoJ· I ~ .,~ zida, .em moeda na-
3. 741:000$000. e, ; u, equivale a ..... . 

A divida fundad· · t neiro de 1926, era e/ .u!. erna que, em 1. o de ja-
57. 685 :200$000 soff ~1 e..,sa pela somma global de 
un: decrescimo de 6;3e~6J~$S~gurso claque~le anno, 
vem do resg·ate no · . . · Essa bmxa pro-
3 4

1 
. ' exerciciO pa d . 8 apohces, ao portador d ssa ~· de mais 

1894- denominad " ' ~ emprestimo, 5 "I" _ 
sorteadas em 12 deo o~OI~v.ersao Bahia e Mil1as ,, -
683:600$000 e incinerau _10 ~e .1925, no total ele 
6 de setembro seguinte ~~: a ~~s~a .do decreto de 
vas do valor, cada uma' d s 14.v aoohses I;ominati-
se achavam inseri Jta ' e um conto ue rci:1, e qu" 
recebidas de clive~· · os~ no patnmonio estadual com~ 

C
. . ' em l)rtrl'" I1·leJ' l 1rculam t 1 · "' '' 1 

LO r 3 alc·mces ac ua mente · ' · 
54.005 npoliccs li • · ' 1 1 , . omJnaLJvas de 1 :000$ . 

. , lü npoll CCS nominativas de roo . .... • • 
337 apolices nomilJ •tlt'v I ,J . . .•••• - ' as (c 200$ .. ... . 

7. 35G npoli ccs no portado!' de 200$ 

54.D05 :000SOOO 
ii58 : OOOBOOO 
G7: -!00$000 

fJ5. !í30 : I 00800<1 
1. 4 71 :200$000 I 

Total () ...................... . .. .. ... . ... ... 57 .001:GOOS00t) 
. serviço de Juros da nossa di . d f ·. terna Importa em 2. 851 .580 (:! 00 VI a unclada 111

_ 
quena divida extem : .. . ~ O, que, com o da pe-
3. 000 :000$000. a I eferida, pouco excede ele 

Assim, é de pouco ma· d 2 ot. 
do Estado o compromisso r~~ ~ ;o s?bre a receita 
que nos cumpre pagar. ativo aos JUros annnaes 

Tal circumstancia alé 1 . dade de nossas finan ' m la notona prosperi-
Estado, neste instante ç:~c~1~setur~ ao- credito do 
talvez, tenhamos de n'o . e~ e sltuaçao, da qual , 
r:aiizações qq@ maior in~p~~:~~ece~· ~ara ~ fim de 
sao das nossas forças econ . etei mmem a expan-
gmentem, sinão de pro t omlCas e que mais an-
proximo, o poder financmei.Pl. od, aoE menos em futuro o o stado. 

Divhla flnctnautc 
Os titulas pod · em assim ser apreciados: 

Caixa Ecouomica . 

Já se acha ultimado o . 
ela Caixa Economica E t d selrviço de i'emodelação 

' F> a ua' conf;tituida por 143 
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agencias, sendo 99 em franca movimentação, 42 
supprimidas e 2 paralysadas. Em 1926, apresentou 
o seguinte resultado: 

Saldo anteri or .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Depositns recebidos no exercicio . . . . . .... . 

Depositas resliluidos ... · · · · · · · · · · · · .... · · · 

Saldo •• . ... · · · · • • · · · • · · · · · · · · · · · · · · ·' · 

Cofre de Orphãos 

14.326 :243$075 
3.540:034$887 

17.866:277$062 
5.354 :334$905 

12.511:943$057 

Vedado ao Estado o recebimento .de ~d eposito.s 
dessa proveniencia - em face do qu.e d1spoe o Co.dl-

0 Civil Brasileiro- esta conta soffreu uma ba1xa 
âe 86 :684$560, passando para o exerci cio de 192.7 o 
saldo de 897 :862$285 . 

Cofre de llcns de Ausentes e Defuntos 

Esta conta, no encerramento do exercício, apre-
sentava o seguinte resultado: 
Saldo anterior . . . .. . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Depos itos . . .. .. . . . .. ... .. · · · · · · • · · • · · · · · · · 

Depos itos rcs titu idos .. .. • • • · • • · • • · • • • • • • • • 

Saldo , .. , . . ..... , .:.~ . .... .... , . ······· • 

707:376$101 
62:385$603 

769: 761$794 
30 :427.$028 

739: 334$766 

Prcv idencia do!! Servidores do Estado 

Este t itulo constituído pelas contas de contri-
buicões, empres'timos e seguros, movimentou-se con-
for~J e a demonstração abaixo: 
Saldo nnt cl'i or . .. . ... . . . . . 

A rrccmlaçfío : 
q conll'illui\ ÕCS .. .. . .. .. • 
Cl r mp rcslilllns . .. . ... . . . . 
C! seg uros . . . ...... . , ,., , 

n c:;prsn: 
q cnntrih uiçõrs . . .... . .. . 
q rlllprcslimos .•.. • . •• .• 

Saldo . . . . .. ...•.. · · · · · 

034 :028~437 
11-l : foll28Gfi2 

702:1 35$007 

320$878 1.010:040$877 

4ríõ :n!J.IM02 
12:000$000 

·----
J. 751 :17G$88 l 

467 :304$462 

1.283 :781$-122 
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Caixa Beneficente da Força Publica 

Movimentou-se este titulo pela seguinte fórma : 
Snldo nnlcrio r •.. .. . . . . . , . 
Ilcc~ila .. ... . • , . , ... .. ... , 

Despesa , .. .•. •. . .. . . •• , .. • 

Snldo .. ... .. · ... ... ... . 

223 :054$726 
310:204$463 

Dcpositos di versos 

533:259$180 

463:427$488 

69:831$701 

A responsabilidade elo Est~do, neste titulo, é 
de 800 :269$393, assim demonstrada : 

Saldo nntcrior .... . ... . .. . 3.337:573$3110 
Deposit-as r ecebidos . ..... . 1.678:528$091 5. 016:102$340 

Dcpos i lo~ rcs ti Luidos .. , . . , 4-.215:832$9,17 

·Saldo 800:269$393 

Cauções 

Esta conta, em 1926, apresentou a seguinte 
oscillação .: 

Saldo nnl.criot· !JG3:381$7!JO 
C:mçõcs recebidas . . . . . ... . !J8:l:Ol0$740 1.0117 :301$530 

Canções restituirias .... ... . 8!)5 : 648~234 

Snldo 1.051:65B$305 

lla nco de Crctlito Ucal 

No decurso do anno passado, o Estado integra-
li 7Jou as 23.289 acções de que é possuidor, das 
35 . 000 acções em que está dividido o capital do 
Banco, na importancia ele 6. 780:660$000 . 

A renda geral foi de 4 . 066 :432$538, dando 
um saldo liqu ido de 2. 223 :701 Q704, que permittiu 
n distribuição, no anno passado, de um dividendo 
de 12 ~~ . 

Neste estabelecimento tenho feito centralizar 
quas i todo o movim ento financeiro elo Estado . No 
Rio de Janeiro, toda a arrecadação elas rendas é 
feita pel1:1 succursnl do Banco, mediante guias expe-
cl idas j:Jela Inspectoria Fiscal. Assim üti11berrt to-
dos os 1Jagnmentos do Estado se processah1, alli, por 
inte1'medio cbquella succursal. 
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Carteira da Defesa do Café 

Creado o Fundo da Defesa do Café, por lei 
do Congresso _ do E~tado, foi o Bane~ enc~rre~a.do 
da parte desse serviço que te!? por }.1m Pl opot ~10-
nar aos 11roductores emprestimos, i iCando, ass1~ , 
livres de disporem do seu café, sem a premenc1a 
de despesas urgentes. . 

Essas operações de emprestlmos iniciaram-se 
a 21 de dezembro de 1925. o governo, até esta data, entregot~ ao Bane?, 
por conta da Cartdra da Defesa. do C~fe, a .qua~~1a 
de !) . 071 :954S284, producto do IJ:?post.o om o, an e-
cadado pelo Estado; dessa quantia, foi emprestada 
aos procluctores a importancia de 6.448 :100. 000. 

Carteira Agrícola 

Segundo está relatado na mensagem do anno 
passado, foi restabelecida, P.or con~racto de. 11 ~e 
junho daquelle anno, a carteira agncola, paia cuJ a 
movimentação o Estado emprestou ao Banco · · . 
13.000:000$000. 

Cretlito tcrritoi'i:tl c agricola 
As operações bancarias relat~va~ ~o credito 

territorial são, em nosso Estado, a SIJ?ll~1a~ça . d_o 
que se dá em todo o Brasil, de noton a ms.I g~Ifl
cancia. A letra hypoth~cari.a, que é o pr~nc1pal 
instrumento desse credito, .1 ama1s teye ex1to_ em 
nosso meio, e a razão desse facto e~ta, sobret~do, 
nas continuas emissões de emprestm;ws pubhcos, 
cujo rendimento, equivalendo, na rea!Icl~de elas co-
tações, aos daquelles _títulos, attrae, T!reci~ua:ne.nt.~, 
0 capital particular a procura de collocaçao segm a 
e permanente. . 

Em taes termos, só por meio de en:prestimos 
directos, no Estado, a bancos, será poss1vel alcan-
çar recursos para operações sobre a terra. quer 
0 Banco ele Credito Real, quer o Hypothecarw e 
Agrícola, estão quasi estacionados no tocante a 
.ransacções dessa natureza . . 

Olhando, entre os paizes sul-a~1.~ncanos, . a 
Argentina, o Chile e o Uruguay, verifica-s~ o m-
cremento notavel que para o seu desenvolv1men~o 
economico tem representado a mobilização! por ~elO 
do credito hypothecario, das riquezas mverbdas 
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na terra. Apresente-se-me opportunidade de poder 
prev~lecendo-me do credito do Estado, avigorar a~ 
carteiras hypothecarias dos referidos estabeleci-
mentos, ou de outros em condições de solidez e não 
vacillarei em della me aproveitar. ' 
. Para o desenvolvimento do credito agrícola, o 
mstrumento maior tem de ser encontrado na ~ or
ganização de bancos populares, na formacão de co-
operativas de credito, de que temos já IlO Estado 
alguns institutos, todos em franca prosperidade . 
Tenho a esperança ele que, dentro de algum tem-
po, poderei impulsionar movimento objectivando 
tão pl'oveitoso fim. 

Reconheço que a expansão do credito tenito-
rial. muito depende de modificações na lei hypothe-
cana e que a do credito agrícola reclama favores 
muitos dos quaes se incluem na orbita de vossa~ 
attribuições. 

Divülas mHHicipacs 
Os emprestimos municipaes, de que é credor o 

Estado, elevavam-se, até 31 de dezembro de 1926, a I 
33 .198:561$454. 

O Estado continúa auctorizado a fazer novos 
emprestimos ás Camaras e os realizará, na medida 
dos recursos de que dispuzer. E' opportuno assigna-· 
lar que a taes emprestimos - acertada deliberaçüo 
que vem de governos anteriores - se deve, em 
grande parte, o surto progressista que vae caracte-
rizando, em geral, a viela das municipalidades mi-
neiras . 

Pam custear as entregas de novos emprestimos 
já coutractados com as Camaras Municipaes, foi 
aberto um c:redito especial de 5. 610 :892$634, pelo 
dec. n. 7. 507, de 15 ele fevereiro de 1927. 

Divitla activa 
Do excrcieio de 1925, para o de 1926, foi trans-

ferido o saldo de 74.053:753$558. No ultimo exer-
cício, houve inscripções de dividas no valor de 
3 . 34!) :512$560 e baixas no total ele 4. 324 :667$935, 
passando para 1927 o saldo de 73.078:598$183. 

Para impulsionar a arrecadação dessa divida, 
varias providencias estão sendo e serão continua-
mente postas em pratica, dentre as quaes merece 
menção especial a constante do decreto n. J.622, de • 

'. \ 
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2 de maio do corrente anno, regulando a rhateria 
no tocante á divida decorrente do imposto terri-
torial. 

rreyiuenciá tlos Senillores llO J~statlo 
O saldo liquido total dia Previdencia, segundo o 

balan~o levantado em 31 de dezembro de 1926, se 
eleva a 1. 087 :602~861, assim distribuído: 
Em Fundo de Peculios .. . . . ..... ~ ...• •.•.. 
Em Fundo de Emprcstimos ....... . ... . .•.. 
Em Fundo Pred ial ... .. . ...... . . ... •.• . •..• 
Em H e serva Bancaria . . ... . . . . ..... . . .. .... . 

9!13 :811$00(} 
4!l :775$677 
34 :008$073 
10:008$105 

1.087 :602$861 

A lei 880, de 27 ele janeiro de 1925, auctorizou 
o governo do Estado a empi'estar ú Previclencia até 
3.000 contos dos depositas de Caixas Economicas, 
para a installação da Secção Predial da fnesma so-
ciedade, destinados {t construcçflo c acquisição de 
casa'3 para os socios de residencia effectiva ou obri-
gatorín ne~;ta Capital. 

Installacla em abril de 1925 e iniciando em 2 ele 
junho do mesmo anno o serviço dos emprestimos, a 
Secçüo Predial effectuou até agora os seguintes : 

Para !l7 en sns jú conslruidns c habitadas . , . 
Pam !l casa s em cons lrucçfio ...... .. ..... . 
Para GG casas adqu iridas c jú habitadas . . . . 
Para 8 remissões h~·pot h ccnl'ia~ . . . .... . . . 

1.750:000$000 
203:000SOOO 
!li2:500SOOO 
13-1 :800$000 

To lnl . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 3.000:300S000 

O decreto n . 7. 426, de 16 de dezembro de 1926, 
abr iu o credito de 4Ll0 :753$070 para pagamento á 
Prcvidencia da contribuição devida pelo Estado ao 
Jundo de pecn1ios el a sociecl acle, referente ao exerci-
c~o ele 1925, em face do art . 16 e§ do decreto nume-
ro C. 600, de D de maio ele 1024 . 

O 11umcro effectiYo ac:tunl elos socios é de 
2 .41'7 . 

o~ Tl t~t.:ullcs e flUOtas p.1ra funeral inütituidos 
por c :~ l c:; ;.;oc io.:; montam actun.lniente r.m import:m-
ci n wpc1·ior n 28.000 contos ele róis, srm1o, em 31 
ch~ dczrmlJl'O f indo, ele 27 . 4ól :561$400, inclusive 
709 :82~\~;tlOO r18 QI\OÜ1S para funeral . 

A lei n. D3G. el e 27 ele setembro de 1 ~)26, ancto-
rizou o goycrno 'c1o Estado a reJnodelnr a socle-
clade . 
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. Dand~ execução n éssa lei, o govemo do Estaw 
do mcumbm o dr. A . . Felix Albernaz, actuario per-
tencente. ao quadro da Inspectoria ele Seguros do Rio 
de J ane1ro, de apresentar um plano de remodelaf'ão 
baseada na_ theoria do seguro de vida, á luz ?o qual tera de ser decretada organização que ao 
ms~Ituto ~·.a~·ant~ vida seg·ura, independente e de 
mawr efficiencia aos altos fins para que foi 
creada. 

DeJlartnmcuto tle mectricillarle tla Ca}lital 
Em virtude da auctorização constante da lei 

n . 882, de 27 de janeiro ele 1925, art. 1.0 , letra a 
o governo p~ssado rescindiu, por escríptura publi~ 
c:a de 27 ele Julho de 1926, lavrada nesta Capital, e 
em qu e t_omou parte, tambem, a Prefeitura de 
Bel!~ Honzonte, o contracto de an endamento dos 
serviços de electricidade da Capital, que fôra cele-
brado a 21 de marco de 1912 . . 

As principaes estipulações da referida escri-
·.:tura são: · 

I ) A Companhia arrendataria resti-
tuiu ao Estado todos os bens moveis e 
immoveis que lhe estavam arrendados · ' II ) A arrendataria transferiu ao 
Estado, pelo preço ele 10.036:995$96 , 
todos os bens por ella adquiridos poste-
riormente ao contracto de arrendamento; 

III) Transh.riu, ainda, todos os con-
tractds para eonstrucção das obras hy-
draulicas de Rio de Pedras e o contracto 
celebrado com a Camara Municipal ele 
Santa Barbara, para o forn ecimento de 
energia da Usina ele Pety, já de proprie-
dade do Estado, á cidade de Santa Bal'-
bm•a ; 

IV) O Estado assumiu a responsa-
bilidade do emprcstimo ele 120. 000 li-
bras, contrahicl o, em 1013, na praça ele 
Londres, de nccorclo com o contncto cr.-
Jebrado com os senhores Dunn , Fischer & 
Companhia, em fevereiro daquelle mmo ; 

V) O Estado assumiu a obrigaçfLo el e 
pagar á Prefeitura de Bello Horizoi1te as 
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quotas addicionaes, que eram devidas, na 
importancia de 634 :370$615; 

VI) O Estado assumiu, ainda, a 
obrigação de pagar o material encommen-
dado pela Companhia e que ainda não es-
tava entregue na data do contracto; 

Vll) Finalmente, o Estado tomou a 
si a responsabilidade dos depositos para 
garantia de consumo e das fianças em po-
der da Companhia, entregando-lhe esta a 
importancia correspondente aos mesmos 
depositos e fianças, com os saldos das con-
tas dos consumidores, obrigando-se a com·· 
pletar, em dinheiro, o qu e faltasse. 

* 
* * 

Por escriptura posterior, de 3 de setembro, de 
ajuste de contas entre o Estado e a Prefeitura da 
Capital, esta transferiu ao primeiro os bens e os 
direitos, que tambem possuía nos allucliclos serviços. 

Ficou, assim, consolidado, na pessoa j uridica 
do Estado, todo o clominio claquelles bens. 

Ao iniciar-se minha administração, estavam, 
pois, os serviços ele electricidade ela Capital entre-
gues ao clominio e á gestão do Estado, tornando-se 
urgente solucionar o relevante problema. 

Em phase de intensa actividacle constructora, 
recebendo custosos materiaes, que já estavam en-
commenclados pela Companhia arrendataria, a nova 
direccão desse serviço publico exigia prompta orga-
nização, que permittisse uma fiscalização mais effi-
ciente, por parte do governo, e maior rapidez nas 
provi delicias a serem tomadas. 

Inspirado por estes altos motivos de interesse 
publico, creei o Depnrtamento dos Serviços de Ele-
ctriciclacle ela Capital, pelo clec. n. 7. 364, de 20 de 
setembro de 1926, que o regulamentou, em suas 
linhas geraes . 

A 'ãclministracão g·eral desse departamento foi 
entreg·ue a um dir~cto~· ele nomeação do Presidente 
do Estado, tenélo sido nor mim nomeado o sr. dr. 
Fla,rio Fernandes dos Santos. 

Para attender ás obrigações resultantes do con-
tracto de encampação, pagamento de materiaes en-
commendaclos e ~\erviços relativos às iristallações elo 
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Rio de Pedras, foi aberto, por decreto n. 7. 325, de 
26 de agosto çle 1926, um credito especial de 
12.452 :449~497, assim distribui do: 
Valor tia inàemniznção pela rescisão , , . , . , 
Valor tios materiaes encommentlados , , •. , 
Para pagamento de serviços urgentes, que 

jú estavam iuiciaelos .. ... .... .... ... . 

10.036:005$06\) 
1.415:45il$528 

1.000:000$000 

12.452:440$407 

Posteriormente, e attenelenclo a exigencias de-
corr~ntes das novas installações, abri dois novos 
creclltos, sendo o primeiro ele 1. 000 :000$000, por 
clec. n. 7. 404, ele 26 de novembro, e outro ele 
2. 000 :000$000, por dec. n . 7. 450, de 8 de janei-
ro do corrente anno. 

J,evada em conta a importancia elos creditos 
referidos, e já despenelicla, as despesas effectuadas 
P.elo governo do Estado, com os serviços ele electri-
ciclade da Capital, são as seguintes · excluído o 

· custeio, que vae sendo feito com as pr~prias rendas 
do serviço: 
Decreto 7 .325, ele 26 de agosto de 1926 .... 
Decreto 7. 404, de 26 ele novembro ele 1026 , , 
Decreto 7 .450, de 8 de janeiro de 1027 .. 
Duas prestações do emprestimo Dunn 

Fischer ............. ... . . ...... . .... . 
Desnr>ropriação de parte elos terrenos, es-

criptura de 27 de maio .............. , 

~ .. } 

12.425 :440$497 
1.000:000$000 
2.000:000$000 

266:743$360 

255:000$000 

15.047:192$857 

Recentemente, por dec. n. 7. 709, de 15 de ju-
nho proximo passado, tive ele abrir novo credito 
na importancia ele 5. 000 :000$000, destinada exclu~ 
sivamente a pagamento ele materiaes encommenda-
dos e respectivos direitos de importação. Esse credi-
to só agora começa a ser util izado. Émbora o vulto 
dessas despesas e de outras que se farão necessa-
r~as,_ est~u certo ele que a exploração dos serviços ele 
v1açao, força e luz da Capital asseo·urará rendas 
sufficientes para juros e amortiza~ã.o, em prazo 
curto, do capital, que a esse fim o Estado destinar. 
Esse capit~l, _inclu~ive a remodelação dos serviços 
de l~1z e v1açao, nao excederá de 25. 000 :000$000, 
max1mo reputado necessario para que Bello Hori-
zonte tenha serviços de força motriz, de viação e de 
luz na altura do seu progresso actual e das suas 
crescentes necessidades. 

-· -- . ·l 



lm}lrensa OJiicial 

O consideravel desenvolvimento que tem tido o 
serviço de encommendas á Imprensa Official, quer 
das repartições do Estado, quer de particulares, tem 
exigido constantes melhoras no seu apparelhamento. 

Entretanto, não estão de todo satisfeitas as 
suas necessidades : as machinas de impressão exis-
tentes, por serem antiquadas, não attendem ao cre-
scente augmento ela tiragem do orgam official, como 
tambem as linotypos de composição são em numero 
insufficiente para o trabalho a realizar-se dentro 
de um tempo normal. 

Essa falta, ali:ís, foi assignalada na ultima 
mensagem ele meu antecessor e demonstrada pelo 
actual clirector do estabelecimento, em seu relatorio. 

O preclio em que se acha installada, apesar dos 
constantes augmcntos por que tem passado, poderá 
ser· opportunamcnte ampliado, na ala direita da f a~ 
<:hada principal, para melhor accommodação de 
uma parte das officinas. 

Não passou a Imprensa, no pequeno período 
decorrido ele meu governo, por sensivel al teração. 
Apenas foi feita ligeira reforma na sua escripta in-
terna, para attender melhor ás snas relações com 
a Secretaria elas Finanças, em cumprimento ás pre-
scripções do Codigo de Contabilidade do Estad~, de 
pa.r com a reorganização de alguns outros serv1ços. 

De accordo com o alludido Codigo, as publica-
ções e encommendas, requisitadas pelas varias Se-
cretarias de Estado, são sujeitas a orçamento pre-
via sendo a importancia deste empenhada na verba 
pr~pria, o que evita os excessos de ta.es pedidos 
além dos creditas orçamentarios concedidos a taes 
despesas . 

Esse regimen tornou mais segura a s'tuação 
da Imprensa como estabelecimento industrial, cuja 
producção fica sempre devidamente remunerada, 
evitando-se os grandes clef'icits causados, em sua 
maior parte, pelos fornecimentos ás repal1tições pu-
blicas, sem as necessarias cautelas ele contabilidade . 

A renda do orgam official, quer de assignatu-
ras, quer de publicações, cresce sempre, como passo 
a demonstrar: 
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Em 1925: 
: Assignaturas 
Publicações ·················· ··········· ··················· .......... . 

Em 1926 : 

237:858$000 
565 :4 71$820 

Assignaturus . . . . . . • . . • • . . • • • • • • • • • . • . . . . . 248 : 536~000 
Publicaçôcs . . . . .. •• ; . .. .... • ' . •. • ' . . . . • . • 60!) :844$000 

A assignatura para os funccionarios publicos 
p~1sso_u de 18$000 a 30~000, de accordo com a aucto-
nzaçao do Congresso . 
, .Es~e imp?rtante estabelecimento está entregue 
a crltenosa d1recção do dr. AbiUo Machado. 

Inspectoria :Fiscal no Uio tle ,Jaueiro 

, As conve:liencias do serviço publico apmaclas 
pe.ta o!Jservaçao u experiencia, no tocante ao fun~ 
cc101~amenLo do thesomo estadual no Rio de J anei-
\ o, drctaram a reforma realiza~a pelo dcc. n. 7. 446, 
(,e 31 .ct: dez~mbro do anno f:mclo, pela qual esta 
repartiçao clerxou de ser arrecadadora e pagadora, 
para ser sobretudo orgam de fiscalização. 

A nova Inspectorin Fiscal VP.e funccionando 
com perfeita normalidade dentro das attribuições 
menos amplas que lhe foram conferidas, tendo pas-
sado a caber ao Banco de Credito Real de Minas 
Geraes, n~ agencia, que funcciona annexa á mesma 
Inspectona, o encargo de receber e pagar. 

O ~·:ferido .re~u lam~nto não elevou a despesa 
que cor r espondra a antiga repartição, apesar ele 
haver restabelecido o cargo de Fiscal das Rendas 
Extcr.nas, que, em outro tempo, existira, com real 
proveito da administração . 

Bolsa tle 1runt1os l 1nblicos 

A installação da Bolsa de Fundos Publicos e 
Camara ~ynclical, do Estado de Minas Geraes, crea-
da pela lei n. 6~6, de 29 de setembro de 1914, e cujo 
regulame1_1to fm approvado pelo dec . 7 .110, de 5 
de fevereiro de 1926, constituiu, sem duvida uma 
d,as bellas iniciativas que deve o Estado ao sr:. dr. 
I1 erna!1do Mello Vianna e ao então titular da pasta 
das F'1m:nças, dr. Djalma Pinheiro Chagas, actual 
Secretarw da Agricultura. 

f 
Rea~izou-se o acto, solemnemente, no di.a. 19 de 

everen·o de 1926 . 



A Camara está assim constituída : - Syndico, 
Theodulo Leão; adjunctos, Silverio Silva e Osca_r 
Marques ; corretores, Socrates Alvim e. Lau:·o VI-
dal Gomes ; secretario, Rodrigo Cesar Pereira da 
Silva .. 

Junta. Commercial 

A Junta r euniu-se, durante o am1o de.192?, 94 
vezes em sessão ordinaria e 2 em extraordman a . 

Os emolumentos devidos ao Estado, pagos na 
J unta, attingiram 224:552$050, importando em 
14: 171~060 os que· couberam aos memb~·os da J un-
ta, pela rubrica de 533 livros commercmes . 

Fiscalização de Mangancz 

N 0 intuito de conciliar os interesses do Estado 
c~m os elos exportadores de manganez, fo i publica-
do o. dec . n . '7 . 647, para vigorar a partir de Lo de 
j ulho conente em deante, r egulamentando a expor-
tacão deste minerio . 

• Através das leis e decretos anteriores, p~l ~s 
quaes foi ella organizada, poude o gove;no modifi -
car algumas clausulas do dec . n. 7 . 2 72, ora _em 
vigor, e qne occasionavam constantes ~·eclamaçoes, 
inspirado, no decorrer d0, mesn:~. ser_:riço, er:1 ad.o-
ptar modificações quanto a ~lass1flca~ao do mme.rw, 
á humidade, á cobrança elo 1mposto, a pauta para o 
minerio, á quota de fiscalizaçii.o e á caução. 

Sendo a classificação feita de accordo con_: o 
't eor metallico do minerio, attentas observaçoes 
aconselharam se désse maior ampli tude a esses teo-
res-limites, cujas classes passariam a ter m~nores 
valores officiaes ; e, tendo melhor coll ocaçao no.s 
mercados os minerios de mais elevado teor metalh-
co, foram estabelecidos os teores-limites, ca~l a vez 
mais afastados, ft medida que as classes se f~sse~ 
tornando inferiores, o que obedece a um cn terw 
segnro contra o arbítrio, causador de descontenta-
mentos e protestos . 

Pagavam os exportadores os impostos cor r es-
pondentes ao peso bruto, incluídos o da agua hygro-
metrica do miner io em estado natural e o da chuva. 
Para não continuarem a contribuir sobre o peso de 
materia inutil , ficou resolvido se cobrasse o imposto 
após a analyse de uma amostra média, onde se apu-
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tassem o teor metallico e a humidade do minerio1 
afim de se fazer a deducção do peso dessa. A arre-
cadação do imposto mineiro passou a ser feita pela 
Inspectoria da Exportação, no Rio, com grande 
economia para o fisco estadual. 

A pauta para as differentes classes dos míne~ 
rios de manganez, fixando-lhes gradativamente o 
valor official, conforme o teor metallico, fica sendo 
organizada pela Secretaria das Finanças, até o dia 
25 de cada mez, de accordo com a cotação dos mer-
cados consumidores, tendo-se em vista a communi-
cação mensal de Nova York, recebida por interme-
dio do Ministério das Relações Exteriores, deduzi~ 
das dos respectivos valores officiaes as importan-
cias dos fretes ferroviarios e marítimos approxima-
dos, cinco por cento devidos a perdas propriamente 
ditas e ú quebra resultante da transformação da 
tonelada metrica em tonelada ingleza. 

Tal é a segurança com que ficam amparados os 
interesses dos exportadores, em harmonia com os 
do Estado, dadas as providencias constantes do novo 
regulamento, que poude o governo supprimir, a 
partir de 1.0 de janeiro proximo vindouro, a quota 
de fiscalização, tida como vexatoria, e, desde já, a 
caução com que os exportadores garantiam o paga-
mento dos direitos de exportação do minerio. 

Desapparecidas, como ficou dito, as fontes de 
reclamações e de suppostas incertezas por parte dos 
exportadores de manganez, firmada a confiança dos 
mesmos com as medidas que vão ser postas em pra~ 
tica, extincta a caução, cuja quantia por si só po- · 
derá bastar ao inicio de outras empresas explorado~ 
ras e exportadoras da preciosa materia prima, novo 
surto de vida, cada vez mais promissor, advirá para 
a promissora industria. 

Minas arrecadou de imposto de exportação de 
sobre-taxa de manganez, em 1924, 1. 707 :535$000. 

A arrecadação, em i925, foi de 2. 734 :444$184, 
correspondente a 307. 286 tons., e, em 1926, de 
2. 083 :046$750, correspondente a 273 . 525 tons., 
havendo uma differença de 651:397$434 para me-
nos, no ultimo anuo, devida não só ás interrupções, 
no trafego ferrovi~rio, 'por escassez de combustível. 
como ao decrescimo da cotação do minerio nos 
mercados importadores . 

A. s.-4 

I' 
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Regulamento de Contabilidade do Estado 
O art. 24 da lei n. 851, de 15 de setembro. ~e 

1923, auctorizou o governo a organizar a Contabth-
dade do Estado. . 

Em cumprimento deste preceito, foi exped1do o 
dec. n. 7. 440, de 24 de dezembro de 1926, que ap-
provou o Regulamento de Contabilidade d.o E~taclo. 

Bsse regulamento definiu a orgamzaçao d.o 
orçamento, os creditos addicionaes,. o balanço ft~ 
I!anceiro, a receita e a despesa publ:cas, em todas 
as suas phases, e os dep()sitos e cauçoes. . . 

A utilidade desse regulamento tem-se feito 
sentir nos poucos mezes em que está vigoran~o. _?e 
futnro, deverá soffrer as alterações e. amph~~oes 
que a sua pratica indicar, .para que maiOr efflcten-
cia tenha tão salutar medtda. 

Como corollario do Regulamento de ~~ntabi~i
dade uma melhor escripturação da admtmstraçao 
do E~tado se torna necessaria. Este ponto está ~e
recendo a maior attenção; e, considerando-o devida-
mente, o governo requisitou ao sr. Ministro ?a 
Fazenda os serviços utilíssimos do sr. F. d' Auria, 
competente contador geral da Repub~ica, o qual, 
contractado, por alguns mezes, com dois outros ha-
beis auxiliares, está apparelhando em novos moldes 
a contabilidade publica do Estado. 

Defes:t do café 
Solidarios com o Estado de São Paulo, celebrá-

mos com o seu governo, em 25 de no~embro ?e 
1925, convenio pelo qual ficou estabe~ectdo ~e dis-
tribuíssem quotas de embarque de cafe a varias es-
tradas de ferro, de modo a permittir-se, gradual-
mente, o escoamento de toda a safra, par~ os mer-
cados de exportação, dentro do anno agncola, ~s
sim observada a lei 887, de 19 de agosto do refertdo 
anno. 

Esse convenio, não obstante os embaraços pro-
venientes já do interesse privado, já das ;m~re~as 
de viação, teve a devida execução, ~ o cafe mmei.ro 
foi exportado dentro do a11no agncola convenciO-
nado. 

Para a safra de 1927-1928, que se apresen~a 
com perspectivas de vulto muito maior, o convemo 

definitivo com São Paulo e demais Estados caféei-
ros não mais poderá permittir a clausula relativa á 
sabida de toda a producção dentro do anno agríco-
la; e como, em VIrtude da citada lei não me era 
possível convencionar com inobserva~cia da refe-
rida clausula, limitei-me a auctorízar a celebração 
de um accordo provísorío, que vigorará até 30 de 
sete~bro, dependendo o definitivo do vosso pro-
nunciamento sobre esse relevante ponto. 

O accordo provisorío, firmado a 28 de maio 
proximo findo, contem as seguintes clausulas: 

.Primeira - As quotas de embarque de cafés 
destmados ú exportação serão fixadas mensalmente 
nas vias fe~-reas, a partir do mez de junho proximo, 
em cada d1a dez, tomadas como base as percenta-
gens da clausula terceira e de accordo com o crite-
rio do escoamento já praticado em Santos. 

Segunda - Deverão escoar, na fórma da clau-
sula primeira, diariamente, em cada mez tantas 
mil saccas quantas representem o total expo;tado no 
mez anterior, dividido por vinte e cinco dias uteis. 

. Terceira- Em relação ao porto do Rio de Ja-
~ro: I 

a) Os Estados acima referidos farão entrar no 1 

mercado do Rio de Janeiro: treze por cento, de ju-
nho corrente e até dez de julho proximo, a quantia 
de trezentas e sessenta mil ( 360. 000) saccas 
de café, na seguinte proporção: cincoenta e sete 
por cento (57 %) para o Estado de Minas Geraes · 
vinte e cinco por cento (25 %) para o Estádo d~ 
Rio de Janeiro; treze por cento ( 13 %) para o Es-
tado do Espírito Santo; e cinco por cento (5 %) 
para o Estado de São Paulo, ou sejam: duzentas e 
cinco mil e duzentas (205. 200) saccas para Minas 
Geraes, _noventa mil (90. 000) para o Rio de Janei-
ro, quarenta e seis mil e oitocentas (46.800) para o 
Estado elo Espírito Santo e dezoito mil ( 18. 000) 
saccas para S. Paulo; 

b) Para o mez de dez de julho a dez de agosto, 
os Estados tomarão em consideração o total dos em-
barques de café pelo porto do Rio de Janeiro de um 
a trinta de junho, e, applicando a esse total 'as pro-
porções indicadas na alínea a, obterão as quotas de 
suas respectivas entradas de café no mercado do 
Rio de Janeiro; ' 



c) Para o mez de dez de agosto a dez de seten1:-
hro será obedecido o criterio previsto na alinea a, 
tomada em consideração a quantidade embarcada 
.no porto do Rio de Janeiro, no mez de um a trinta e 
um de julho anterior; 

d) Para os períodos que se seguirem a setem-
bro, será obedecido o mesmo criterío da alínea a, to-
mada como base a quantidade embarcada de um a 
trinta ou trinta e um do mez anterior. 

Quarta - Em relação ao porto de Victoría: 
Pelo porto de Victoria, no período de dez de 

junho a dez de julho, poderão ser embarcadas cem 
mil ( 100. 000) saccas, sendo setenta e nove mil 
(7!:.1.000) do Estado do Espírito Santo e vinte e uma 
mil (21. 000) do Estado de Minas Geraes. Nos pe-
riodos de dez de julho a dez de agosto e de dez 
de agosto a dez de setembro, e seguintes, poderão 
ser embarcadas, nos termos da ·alínea d, da clausula 
terceira, quantidades eguaes ás que houverem sido 
embarcadas no período immediatamente anterior, 
applicada a essa quantidade a seguinte proporção: 
setenta e nove por cento (79 %) para o Estado do 
Espírito Santo, é vinte e um por cento (21%) para o 
de Minas Geraes. 

Quinta - Em relação ao porto de Santos. e 
quanto aos transportes de cafés paulistas e minei-
ros, continúa a ser obedecido o actual criterio de 
regular as entradas naquelle porto pela quantidade 
embarcada no mez anterior, e pelas quantidades 
despachadas nas estações das diversas estradas de 
ferro destinadas a esse porto. 

Sexta -Fica desde já convocada nova reunião 
no mez de setembro proximo, em data prefixada, 
dos representantes dos Estados de Minas Geraes, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo e do Instituto do 
Café, do Estado ele São Paulo, para o estudo das me-
didas e modificações que forem indispensaveis e 
das que a experiencia aconselhar para maior effi-
ciencia dos intuitos da defesa a que todos se pro-
põem, devendo, então, ser examinados os effeitos aa 
pratica que se vae iniciar. 

"' * 
Considero imperioso dever, não tanto para 

com os importantes capitaes mineiros, invertidos 
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na cultura do café, mas, principalmente, pela pro-
eminencia desse producto no intercambio economico 
internacional do Brasil, nossa collaboração, mesmo 
que esta resulte em sacrifício, com os demais Esta-
aos caféeiros, dentre os quaes ao de São Paulo cabe 
t'P..levo maximo. : 

Ministro da Fazenda; em 1917-1918, auxiliei o 
Presidente da Republica de então, o eminente dr. 
Wenceslau Braz, na execução do Convenio, por este 
tempo celebrado com o Estado de São Paulo, para a 
defesa dos preços deste producto, os quaes decahiam 
a cifras mínimas. Em consequencia dessa defesa 
foi possível, com avultado lucro ·para o governo f e~ 
dera!, a elevação dos preços a algarismos muito 
mais compensadores. 

Posteriormente, em i921, servindo aos mesmos 
propositos, apresentei projecto, na Camara dos De-
putados, instituindo processo e recursos para a de-
fesa do café, então em nova crise de preços, não 
havendo vacillado nem mesmo em destinar a esse 
fim, embora com caracter transitorio, o ouro exis-
tente na Caixa de Amortização, e attribuido então 
ao fundo de garantia do papel-moeda. ' ' 

A experiencia mais me tem confirmado na con- 1 
vicção de que cumpre, na primeira plana, aos Esta-
dos caféeiros, e, na falta destes, ao governo central, 
empenhar os mais decididos esforços para a defesa, 
mas nunca para a valorização, dos preços desse pro-
dueto, cuja primazia, em a vida economica e finan-
c~ira do Brasil, devidamente se aquilatará, ao con-
siderar-se que elle é quasi a razão unica da nossa 
existencia no mundo das trocas internacionaes. 

Tranquillizando quanto -ao exito de qualquer 
plano de defesa, havia e ha sempre. para considerar 
a importante circumstancia consistente no privile-
gio de quasi mono poli o da producção desse genero. 

No momento actual, em face da colheita que se 
annuncia, opino preferencialmente pela retenção 
dos cafés, não por meio de entraves ao transporte, 
mas pelo processo de deposito do producto em ar-
mazens mantidos pelos Estados e aos quaes se fa-
cult~rá a emissão de titulos co.ll)merciaes, que, ga-
rantmdo operações, tornem possivel ao productor 
c.onseguir emprestimos em adeantamento. 

Dada a fraqueza presente, em consequencia do 
concurso de varias causas, do~ est~belecimentos 
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bancarios, disponho-me, quanto aos lavradores mi-
neiros, por intermedio do Banco de Credito Real de 
Minas Geraes, e apoiado em meios pecuniarios que 
espero alcançar, a proporcionar-lhes recursos que, 
ao menos em parte, suppram o desfalque provenien:. 
te da retenção do producto nos armazens alludidos. 

Para todo esse assumpto e suas minucias peço 
a vossa particular attenção, a esse respeito esperan-
do as luzes de vossa collaboração. 

Quanto ao armazenamento, estão adoptadas 
providencias que me parecem acertadas. Para a ex-
portação pela Rêde Sul-Mineira, temos, em Cruzei-
ro, um armazem com capacidade para 140.000 sac-
cas~ e que vae agora ser augmentado para o dobro. 

Para os cafés que se escoam pela E . F. Cen-
tral, estamos em negociações com o governo fede-
ral, quasi concluídas, para a acquisição de terreno 
no Cáes do Porto, em o qual edificaremos armazem 
que attenda, em proporção, ao volume do café que 
procurar o porto do Rio de Janeiro. 

Para a producção que se exporta pela E. F. 
Oeste de Minas, já iniciámos, tambem por adminis-
tração, a construcção de um armazem em Barra 
Mansa, com a capacidade de 150.000 saccas, or-
çado em 679:000$000. 

Para os cafés que se escoam pela Mogyana, 
está resolvida a questão pelo offerecimento que o 
Instituto Paulista nos fez, do armazem de Campi-
nas, para o qual mandaremos já um administra-
dor nosso. 

Constituirá importante elemento, para as des-
pesas ou operações de credito que se destinem á 
e~ecução de taes planos, a taxa de 1$000, ouro, 
por sacca Çe café exportado e cuja renda attingiu, 
no exerci cio de 1926, 11.455 :244$965. 

Secretaria da Agricultura 
indnstria ngricola e pastol'il 

Factor principal da riqueza privada e publica 
em nosso Estado, a industria agrícola e a pastoril, 
com suas derivadas, conservaram, na sua produ-
cção de 1926, situação de relativa prosperidade. 

Quanto á agrícola, sua evolução bem se expri-
me·pelo facto de que maior foi, em comparação com 
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a de 1925, a quantidade exportada. Em 1925 -
65. 7 65 . 608 toneladas ; em 1926 - 7 6 . 067 . 907 to-
neladas; com a differeriça, portanto, em favor de 
1926, de 1 O. 302. 299 toneladas. Na discriminação 
desses algarismos, merecem destaque: 

O café, cuja exportação foi, em 1926, de 
3 . 027.851 saccas, quando, em 1925, fôra de 
2. 855.583 saccas; a de milho, que attingiu 27.450 
toneladas contra 16.300 toneladas, em 1925 · a de 
feijão, que montou a 7. 212 toneladas, contra '6. 568 
em 1925; a de arroz em casca, de 6. 295 toneladas, 
contra 5. 415; a de arroz beneficiado, que subiu 
a 13 . 550 toneladas, contra 3 . 780. 

Na industria pastoril não se verificou tão gran-
de accrescimo, mas os algarismos apurados revelam 
que sua situação continúa animadora. Foram ex-
portadas 330.579 unidades bovinas; 5. 834.181 ld-
logrammas de manteiga; 7.193. 389 kilogrammas 
de queijos; 7.157.486 kilogrammas de carne. 

Procurando incrementar o movimento agríco-
la, iniciei a fundação de campos de selecção de 
sementes, já tendo sido creado o primeiro, pelo 
dec. n. 7. 639, de 10 de maio de 1927. Tambem, 
com o mesmo fim, vão sendo devidamente cuidados 
os nossos hortos florestaes, quaes os de Bello Ho-
rizonte, de Nova Baden, de Cataguazes, de Palesti-
na e de Uberaba . O Horto de Bello Horizonte forne-
ceu, durante o anno findo, 418.331 mudas e 9. 085 
~rammas de sementes; o de Nova Baden, que trans-
formei em campo de sementeira, forneceu 290.235 
mudas de essencias diversas; o de Cataguazes dis-
tribuiu, em 1926, 35.450 mudas, e no corrente anno, 
até maio, 30.700; o de Palestina deverá entrar bre-
vemente em producção. 

Além desses hortos e campos, merecem refe-
renda, quanto ao serviço de algodão, realizado em 
cooperação com o governo federal, a estação expe-
rimental de Sete Lagoas, as fazendas de sementes 
de Rio Branco e Uberabinha e a camara de expurgo 
de Calafate, nesta Capital: e quanto ao fumo, o 
campo experimental estabelecido em Ligação, mu-
nicípio de Ubá . 

Conjtmctâmente com a distribuição de semen-
tes e mudas, tem sido praticada ·a de machinas 
agricol&s. Em 1926, foram c~didas1 pelo ahnoxari .. 

I 

I 
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fado que mantemos, 822 machinas, 1. 688 ferramen-
tas e 1. 421 peças, no valor total de 198 :500$000. 
Varias camaras municipaes mantêm depositos de 
machinas, fornecidas pela secretaria. 

A partir de 1919, as camaras que têm esses de-
positos, requisitaram machinas no valor ~e réis 
924 :138$000. O auxilio das municipalidades para 
o fim da disseminação de taes machinas é relevante; 
e eu lhes faço um appello para que collaborem ardo-
rosamente com o governo no esforço que se propõe 
desempenhar pela divulgação de tão uteis instru-
mentos para o trabalho agrícola. 

Em bem da industria pastoril, além de manter-
mos um corpo de veterinarios á disposição dos cria-
dores, temos promovido a introducção de reprodu-
ctores bovinos e suínos, fornecido vaccinas e sôros, 
distribuído sementes de forragens, facilitado aos 
fazendeiros a construcção de cercas, cedendo-lhes 
pelo custo o arame farpado, e premiado a constru-
cção de banheiros carrapaticidas. 

Ensino ngricollt 

O ensino agrícola está a cargo da Escola Supe-
rior de Agricultura e Veterinaria, dos Institutos 
"João Pinheiro", nesta Capital; "D. Bosco", em 
Itajubá, e "Bueno Brandão'~, em Ouro Fino; os 
Aprendizados Agrícolas "Borges Sampaio", em 
Uberaba; "José Gonçalves", em Ouro Fino, e "Ba-
rão de Camargos ", em Ouro Preto; de professores 
ambulantes e de estabelecimentos subvencionados 
pelo Estado. 

A Escola Superior de Agricultura foi inaugu-
rada em 28 de agosto do anno findo, havendo custa-
do ao Estado 1. 350 :000$000. As demais constru-
cções, até aquella data, inclusive campos experimen-
taes, pomares e varias dependencias, importaram 
em 1. 704 :000$000. Em agosto proximo, começarão 
a funccionar as aulas, sendo admittidas matriculas 
apenas para o primeiro anno de cada curso. 

O director da Escola, professor Peter Rolfs, 
que está á frente do serviço desde o começo das 
obras, realiza, ha tres annos, importantes traba-
lhos agrícolas experimentaes, estando já prepara-
dos os campos necessarios á ínstrucção pratica dof( 
alumnos e prestes a funccionar uma secção especial 
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creada para o cultivo e estudo de plantas oleagi-
nvsa~. 

No Instituto "João 'Pinheiro" está sendo con-
struido o quinto pavilhão, com o qual ficará elle 
apparelhado para receber 150 educandos. Além do 
ensino agrícola, praticado nos campos de cultura da. 
Gamelleira, recebem os internados educação pro-
fissional, em officinas bem installadas. ::>ua ma-
nutenção, em 1926, custou 118:171$331. 

No Instituto "D. Bosco", de ltajubá, foram 
abrigados, durante o anno passado, 65 educandos, 
havendo importado em 75:842$000 as despesas com 
éJ. sua manutenção, durante o anno findo. 

No Instituto "Bueno Brandão", de Ouro Fino, 
vae ser elevada a 60 alumnos a matricula, que é, 
presentemente, de 45, mediante pequena despesa. 
Seu custeio, em 1926, importou em 52 :620$000. 

O Aprendizado Agrícola de Uberaba passou a 
comportar 65 aprendizes, depois do augmento do 
pavilhão principal e construcções annexas, com o 
que despendeu o Estado 62 :467$000. Seu custeio, 
em 1925, importou em 50:880$000. 

O Aprendizado de Ouro Fino comporta 45 alu-
mnos e o seu custeio, em 1926, importou em réis 
60:840$000. 

No Aprendizado "Barão de Camargos", em 
Ouro Preto, o objectivo principal tem sido o do 
aperfeiçoamento e diffusão da cultura do chá. Es-
tão em plena producção cerca de 120.000 pés dessa 
planta e o seu producto, denominado Chá /tacolomy, 
está sendo exposto á venda. com boa acceitação. 
As despesas deste Aprendizado montaram, em 1926, 
a 58 :6'71$000. 

Devo informar que a Fazenda da Gamelleir~. 
subordinada ao Instituto "João Pinheiro", ao qual 
serve de campo de experiencia, continúa a prestar 
excellentes serviços no ensaio de culturas novas e 
melhoramento das tradicionaes. 

E' escola sempre aberta aos lavradores do · Es-
tado e na qual ·se demonstra. pela pratica, a effi-
ciencia dos modernos processos de cultura mecani-
ca, com adubação e irrig-ação svstematicas. A des-
nesa com o seu custeio é, entretanto.' neouena, pois 
importou. no anno findo. em 30 :5"87"$000. 

Os · professores aP'ricolaf:l ambulantes· realiza-
ram, dm;ante o anno findo, 333 visi"tas . a" proprie-
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dades agricolas e pastoris, divuliando processos 
racionaes de cultur·a e ministrando ensinamentos · 
para o combate a epizootias. 

Durante o anno passado, foram subvenciona-
dos os seguintes estabelecimentos de ensino agríco-
la e profissional : Escola de Engenharia de Bello 
Horizonte, com 50:000$000 e mais o auxilio espe-
cial de 25:000$000; Instituto Electro-Technico de 
Itajubá, com 35:000$000; Escolas "D . Bosco", de 
Cachoeira do Campo, com 15 :000$000; Escola Agrí-
cola de Lavras, com 10:000$000; Aprendizado Agrí-
cola Leopoldinense, com 3 :000$000; Escola Mineira 
de Agronomia e Veterinaria, com 10 :000$000; Col-
legio Agrícola "São Francisco", de Conceição, com 
3:600$000; Escola Profissional "Delfim Moreira", 
de Pouso Alegre, com 2 :500$000; e Aprendizado 
Agrícola "Eduardo do Amaral", da mesma cidade, 
com 3 :000$000 . 

lmlnstria mi nernl 

A exploração do ouro continúa a ser regular-
mente praticada apenas nas minas do Morro Velho 
e da Pissagem. E in 1926, nossa exportação montou 
a 3.175.747 grammas, no valor de 14.992:701$, 
pagando de imposto 521 :750$000. 

De manganez, foram exportadas 273. 525 to-
neladas, no valor de 22.866 :690$000, tendo sido de 
2 . 083 :000$000 o imposto de exportação pago. 

Embora em escala bem menor, foram exporta-
dos, em 1926, diamantes, aguas marinhas, turmali-
nas e outras pedras coradas. 

O governo estuda, presentemente, um plano de 
reorganização dos serviços relativos aos terrenos 
diamantinos, acreditando possível maior incremen-
tação dessa mineração. Não só quanto a diamantes, 
como a pedras coradas, constantes são os pedidos pa-
ra a exploração em v~rrenos devolutos. O governo, 
porém, aguarda a expedição do novo regulamento, 
para fixar a este respeito a orienb:1.ção definitiva. 

Dentro de pouco, e para attender a importante 
fonte ·de riqueza a que me estou referindo, devo 
r-rear a Insoectoria do Serviço Geologico e Minera-
logico, a aual deverá ser · dotada dos recurso!l 
necessarios á execução de estudos e pesquisas em 
nosso privilegiado ·sólo . 
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lndustria fabril · 

A producção de tecidos no Estado importou 
em 1925, na quantia de 89.891 :000$000, sendo f)fi 
~ numero de fabricas, com 5. ~43 teares, 167. 660 
fusos e 9. 894 operar i os. 

O producto exportado por essas fabricas mon-
tou, no 1:eferido anno, a 4. 436 toneladas, que paga-
ram de 1m posto 29:606$000. 

Para o cons'umo dessas fabri cas, não é pequeno 
o concurso do algodão produzido dentro do Es-
tado. Conforme se disse em outra parte desta men-
sage~, o desenvolyiJ?ento dessa cultura preoccupa 0 
gove1 no, 9ue, assistido pelo federal, está mantendo 
com relativa normalidade, o Serviço do Algodão. ' 

Siderurgia 

No que dependa do governo do Estado e caiba 
den~r.o das nossas possibilidades, estou disposto a 
<H~xiii;t,r o desenvolvimento desta importante indus-
ltia. l ~nho por certo qtH\ assim agindo, proporcio-
no a Mmas opportunidade para prestar ao Brasil 
relevante serviço. 

Sem prejuízo da industria aqui já estabeledda 
e representada por usinas relativamente pequenas, 
p~nso que devemos ·promover e auxiliar a installn-
ça.o ct.a grande, industria, para o que a collaboração 
mmen~a estara, sobretudo, em não embaraçar a ex-
ploraçao d~s inestimaveis jazidas de ferro, existen-
tes em varws pontos de nosso territorio. 

Zelando devidamente essa grande riqueza, não 
sou, entretanto, do numero daquelles que entendem 
guardai-a avaramente. Considero como dever im-
posto a cada povo o de assistir, com o concurso das 
suas materias primas, inexploradas ou sobre-exce-
dentes, á vida industrial de outros povos, que dellas 
tenham necessidade imperiosa. 
. . No. caso em apreço, creio que nos cumpre con-

ciliar o mt~resse nosso, installando, no sólo mineiro, 
ou no Brasil, grandes usinas, com o de outros povos, 
carecedores de nosso minerio. A formula des-
sa conci!iação est~r{J em diminuir o imposto de 
exportaç~o, em beneficio do capital de procedencia 
extrange1ra, desde que este se installe para traba-
lho congenere dentro de nosso -territorio, · · 
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Obedecendo a este pensamento, concedi á Com-
panhia Siderurgica de Minas Geraes, por dec. n. 
7. 646, de 21 de maio do corrente anno, reducção 
para 300 réis por tonelada do imposto do minerio, 
que exportar, em troca da installação, no Estado, 
de um estabelecimento siderurgico para uma pro-
ducção annual mínima de 150.000 toneladas de 
ferro e aço laminado, na qual terá de transformar 
nunca menos de 5 % da exportação de mineric que 
realizar. 

Devo dizer que é meu proposito fazer conces-
sões identicas a quantos industriaes se ajustem a 
essas mesmas condições, porquanto, nesta materia, 
como em qualquer outra, reputo prejudiciaes quaes-
quer monopolios. 

Mas, é tambem factor relevante para o exito 
dessa industria, uma vez que as usinas prefiram es-
tabelecer-se na região do minerio, aquelle que con-
siste no transporte facil e barato; e tal factor in de-
pende da acção do Estado, visto como a E. F. Cen-
tral do Brasil e a E. F. Victoria a Minas, justa-
mente as que atravessam a zona das maiores jazi-
das, escapam á ingerencia do governo estadual. 

Sericicultura 
Auctorizado pelo art. 1.0 da lei 907, de 17 de 

setembro de 1925, o governo contractou com a So-
ciedade Mineira de Sericicultura os serviços de pro-
paganda e desenvolvimento da sericicultura no Es-
tado. 

A concessionaria obrigou-se a fundar e man-
ter, em Barbacena, o Instituto Serico Mineiro e mais 
4 postos sericos, em locaes que melhores condições 
offereçam á sericicultura, a juizo do governo. 

Em cada posto, como no Instituto, será con-
struída uma sirgaria, com capacidade de criar 
150 grammas de ovulos. Obrigou-se ainda a con-
cessionaria a distribuir, durante a vigencia do con-
tr~c.to. no mínimo, 2. 500 .000 mudas de amoreiras 
e 30.000 grammas de ovulos, e a fundar e manter 
um internato para 25 alumnos pobres, que se quei-
ram dedicar á pratica da industria, bem como 
um externato para todos aquelles que se interessa-
rem pela sericicultura, para o que lhes ficou fran-
queada a fabrica de seda "Santa Cecilia", em Bar .. 

bacena, propriedade de um dos sócios da concessio-
naria. Pelos serviços contractados, receberá a So-
ciedade Mineira de Sericicultura 500 :000$000, em 
prestações annuaes de 100:000$000, sendo réis 
50 :000$000 em cada semestre vencido. 

· Para fazer face aos encargos para o Estado 
gecorrentes do contracto, expedi, a 10 de fevereiro 
deste anno, o dec. n. 7 .487, abrindo o credito d ~ 
500 :000$000, já tendo a concessionaria recebido a 
1." prestação, de 50 :000$000. 

Em virtude de cessão, feita em 1918, continúa 
em poder do governo da União o estabelecimento 
de propaganda da industria serica, que o Estado 
possue em Barbacena. 

Immigraçii.o c Colonização 
A corrente immigratoria do extrangeiro para 

o nosso Estado tem sido mínima e, em attençfto ú 
necessidade de povoar o nosso vasto territorio, es-
pero poder intensificai-a, si, para tal fim, dispuzer 
de recursos financeiros. 

Em os termos da legislação vigente, que me 
parece criteriosa, a immigração destinada a terras 
de propriedade privada deverá se1: custeada pelo 1 

Estado, na proporção de 50 % das despesas do 
transporte de cada immigrante. 

Assim, muito depende dos particulares o im-
pulso á corrente immigratoria, sendo certo que o 
governo se tem promptificado e continuará dispos-
to a concorrer com a referida contribuição, sem-
pre que o proprietario de terras reclamar esse 
auxilio. 

No decurso do anno proximo findo, passaram 
pela hospedaria da Ilha das Flores, com destino a 
est~ Estado, apenas 995 immigrantes; e na hospe· 
dana desta Capital estiveram alojados 125. 

Com o serviço immigratorio, a despesa impor-
tou, no anno passado, em 162 :926$000. 

Pa1:a fins de colonização de terras da proprie-
dade pnv~da do Estado qualquer plano estará na 
?ependenc~a dos recursos f~nanceiros de que dispu-
zermos. 81, como espero, nao me faltarem esses re-
cursos, procurarei estabelecer novas colonias, ob-
seryando a regra classica de terras boas, viação 
faCil e mercado de consumo proximo . 
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bos 27 nucleos coloniaes até hoje fundados 

pelo Estado, 20 já estão emancipados, dependeu~ 
do da administração os seguintes: "Alvaro da Sil~ 
veira", em Pitanguy e Bom Despacho; "David 
Campista", em Bom Despacho; "Francisco Sá", 
em Theophilo Ottoni; "Guidoval ", em S. Domingos 
do Prata; "Padre José Bento", em Pouso Alegre; 
"Vaz de Mello", em Viçosa, e "Raul Soares", em 
Pará. 

Desses nucleos, o mais p1;ospero é o de Theo~ 
philo Ottoni, no qual se cuida principalmente da 
cultura do café, existindo jú cerca de 300.000 pés 
em condições de fructificar. 

Estimulado por esse resultado, fundarei nova 
colonia naquclle município, em terras devolutas s i~ 
tuadas entre a E. F. Bahia e Minas e o rio Todos 
os Santos, já estando medidos e demarcados os lo-
tes, em numero de 66. 

As colonias "David Campista", "Padre José 
Bento" e "Vaz de Mello" têm tido regular desen·· 
volvimento e estão com todos os seus lotes occupa-
dos, em numero, respectivamente, de 47, 105 e 38. 

O nucleo "Alvaro da Silveira" tem 179 lotes, 
dos quaes 102 occupados, 5 reservados e 72 vagos, 
sendo que muitos destes ultimos não se prestam á 
agricultura e vão ser aproveitados para fins pas-
toris. 

O nucleo "Raul Soares", creaclo pelo clec. n. 
7. 312, de 21 ele agosto de Ü)26, na fazenda da 
"Restinga", para esse fim adquirida pelo preço de 
200 :000$000, já tem 20 lotes occupaclos, estando re-
queridos os 17 restantes. 

Para essa colonia têm sido encaminhadas fa~ 
milias ele lavradores ~ustriacos vindos para o nosso 
Estado por iniciativa do sr. ministro da Austria 
junto ao nosso governo. 

A colonia "Guidoval ", installacla em 12 de j u-
lho de 1923, não tem dado ainda os resultados es~ 
perados, apesar de occupados todos os seus lotes. 

Está ainda por installar a colonia "Brucutú", 
no município de Santa Barbara, com 26 lotes occu-
pados. Apenas uma parte das terras dessa colonb 
se presta para cultura, havendo grande area este~ 
ril, que poderá servir para a plantação de essen-
cias florestues. 

Sendo a mandiocâ a cultura preferida na re-
gião, onde é tradicional a industria da farinha, 
mandei installar machinismos modernos, orçados 
em 23 :882$656, para que os colonos, mediante taxa 
modica, possam aproveitar melhor o principal pro-
dueto de suas lavouras. 

Em 31 de dezembro ultimo era de 2. 441 almas 
a população dos nucleos em actividade, podendo-se 
calcular em mais de 50.000 os habitantes dos 20 
nucleos já emancipados. 

Em 1926 foi ele 428:780$899 o valor da pro-
ducção dos nucleos, não estando incluídos nessa 
parcella os nucleos emancipados, a colonia "Raul 
Soares" e a fazenda "Brucutú". 

A renda arrecadada no mesmo período, prove .. 
niente de pagamentos feitos pelos colonos dos mes~ 
mos nucleos e mais das colonias emancipadas "No-
va Baden", "Rodrigo Silva" e "Vargem Grande", 
foi de 65:119$748. 

Com o serviço de colonização despendeu o Es~ 
tado, em 19~6, 558:082$848, assim discriminados: 
Custeio das colonias ....... , ....•..••••• , , .• 
Obras executadas ....................••. , . , .. 
Auxilios pecuniarios a colonos ....•.......•.. 
Vencimentos do pessoal ..........•• , .•.•.•.• 
Dia rias do pessoal ............ . .........•...• 

138:519$051 
336:126$381 1 
24:984$000 
62:566$416 
6:887$000 

Em todos os nucleos emancipados foram feitas 
obras diversas, durante o anno de 1926, com o dis-
pendio de 336:126$381. 

De maior vulto foram as dos nucleos "Raul 
Soares", naquelle anno installado, e "Padre José 
Bento", que consumiram, respectivamente ...... . 
256 :501$520 e 71 :619$252, ficando o ultimo com a 
sua installação quasi conclui da. 

1.'el'l·as 1levolntas 

Durante o anno de 1926, foram medidos 
337. 614.2541112,00 de terras devolutas, para venda 
em hasta publica, assim discriminados pelos dis~ 
tricto'e~: 



DlstrloLoJ Arons em metros Despesa! PrtJço m9dlo por 
qu•lurados hootaro 

I. • ··················· 35.336.900 ,00 33:171$827 9$389 
2." ...... . ............ 21.781.510,00 3.~:032$12L ]1$1:!7 
3 . c ••••••••••••••••••• OL.720,42L,UO 53: 50d$99·1 ó$~33 

4.o ................... 132.550.000' 00 •17:!\l~$2 15 3$5!!1) 
5." ....... .. .......... 27.631.925,00 47 ;462$005 17$177 
o.o ................... 25,590.408,00 48: 12·1$008 JS$~00 

'l,o~ · ,l . ....... , .. . , .. 337 .6L4.25·1,00 264:815$950 I 08$928 

A media da despesa feita com a medição de 
um hectare foi, pois, de 11$488, contra a de 3$029, 
obtida em 1925. Esse encarecimento explica-se pela 
falta de agrimensores em alguns districtos, lacuna 
que vae desapparecendo . 

Nos cinco primeiros mezes deste anno foi me-
dida e dividida em lotes a área de 403.550.905012,00, 
como mostra o quadro que segue : 

DistrlcLos Arcus em melros Despes!\ , Prc~o medio por 
quaumdos he..:t:ue 

1." .... . .... "" ...... 237,093 .825,00 13:62l$82L $574 
2.o ............ .. ... . . 7 397.080,00 10:309$928 13$951 
3." ................... 81.000.000 ,00 23:369$250 2$885 
4.o ................... 21.540 000,00 1 u : ·196$905 7$658 
5-" ........ "" . ..... 47 .520.000,00 12: 0·11 $700 2$531 
6. o' . .•• ' .•• ' •• '' •• • •• 9.000.000,00 9:250$230 10$278 

'l'otal .... , ... .... ~03,550.905,00 85;089$891 37$880 

A despesa media por ÜGdare foi de 6$313. 
Durante o anno de 1926, realizaram-se 3 hastas 

publicas, para a venda de 290 lotes, com a área to-
tal de 285.191. 769m2,237, no valor de 703 :698$951, 
tendo sido vendidos: 

por preferencia a occupantes, 89 lotes, com 
78.762.023 1112,00, por 186:192$820; 

em concorrencia publica, a quem mais offere-
ceu, 7 4 lotes, com 48.994. 948012,00 de área, por 
165 :985$335; . 

a proponentes diversos, depois das concorren-
cias publicas (art. 33 do Reg. n. 4. 496 ), 34 lotes 
com 68. 465. 738m2,00, por 136 :896$409, ou seja 
um total de 197 lotes, com 196.222 .7 451112,00, por 

489 :074~555, dos quaes 438:541$901 entraram para 
os cofres do Estado, aié 31 de dezembro. 

Nos cinco primeiros mezes deste anno, realiza-
ram-se 2 hastas publicas, com 347 lotes, comprehen-
dendo a área ele 289 .435.133 111 2,00, avaliados em 
635 :494$250. Desses lotes, foram vendidos 58 com ' , 
a area de 78. ~35. 857lll2,00 por 203 :351$133, deven-
do ser annunc1aclas novas vendas até o fim do anno 
para o que jú ha processos approvados . ' 

Em 1926, foram expedidos 227 títulos confe-
rindo aos compradores direito de propriedade sobre 
outros tantos lotes, com a úrea de 309. 854. 267lll2,00 
e o valor de 421 :542$994, incluídos 7 de legitima-
ção e 2 de revalidação de concessão . 

De janeiro a maio deste anno, foram expedidos 
mais 100 títulos, abrangendo 165.067.3931112,00, no 
valor de 215:314$178, sendo 7 de legitimação da 
área de 54. 036.2501112,00 . , 

A renda arrecadada em 1926, de vendas de 
tenas devolutas, foi de 438 :541$901 e de 
"J 77 :070$868, no período de janeiro a m~io deste 
l.l!ll1o, ou seja um total de 615 :612$769. 

A despesa feita no anno passado, inc!uindu 
·:odo o pessoal e a commissão da Fazenda do Chum-
iJo, foi de 470:600$000. 

A Secretaria da Agricultura estuda, presente-
mente, plano de reorg-anização dos serviços de ter-
ras, com o intuito ele lhes dar maior expansão. 

Viação ferroa 
Uêdc Sul-Mineira 

A Rêde Sul-Mineira, entregue á administra-
ção do Estado, em virtude de contracto de arren-
damento, está mer'ecendo toda a minha attencão. 

Em visita recente á zona a que ella serve, pude 
observar a notavel operosidadc da população que 
alli habita e o grande progresso de sua -lavoura, in-
dustria e commercio. 

Terei de considerar, portanto, como parte im-
portante elo meu programma, apparelhar essa es-
trada com os precisos meios para que ella possa at-
tender ás necessidades crescentes de tão importan-
te região. Servindo a esse objectivo, estou preoen-
temente em negociações com o governo federal, para 
a revisão do contracto de arrendamento. 

A. s.-5 

\ 



Â. extensão das linhas em tr, f ego, nessa es-
trada, assim se discrimina : 

Linhas principaes: . 
Cruzeiro n. Tuyuty .. . ...... . . ..• 
Solcdatlc n. Sapucahy . . . .. . . .... . 
So lcdadc a Bal'l'a do Pirahy .. ... • 

Ramaes: 
Freitas a Campanha ..... ·. · · · · • 
Trcs Corações a Lavras - Oes te . 
Gaspar Lopes a Alfcnas ..... . .. . 
Piranguinho a Paraisopoli s ..... . 
Barra do Pirahy a Passa Trcs ... . 

Tola! ...... . .... .. . .... . . . . 
Linlws de se rviço c desvios . ... . 

Exlcnsão total . ...... . ... . 

Sendo : 
No Es ta do de Mina s Gerac:> 
No Estado do Hio de Janeiro . . . . 
No Estado de S. Paulo . .... . .. . 

Extensão total ... . ....... . 

360km435 
269km529 
283km869 

85km970 
94llm030 
7llm578 

51km998 
40lun8G9 

1. 04tlkm909 
12,llun859 
2<lkm500 

1.194km268. 

J{ms. 

913,833 

280,435 
- 1.194;iG-8 

59,734 
1]!54,002 

Foi aberto ao trafego, em 1 . o de setembro ele 
1926, o trecho de Cervo a Lavras - Oeste, na ex-
tensão de 38km,010 . 

Existe ainda em trafego o trecho de Alfena;1 
a Cayanna, na extensão de 25 kms.,854, pertencen-
te ú Estrada de Ferro Machadense . 

Acha-se em construcção o trecho de Soledade 
a Soledade ele Itajubú, com 55km,800, não havendo 
nenhum trecho em · estudos . 

A receita total da Rêde em 1926 foi de 
15 .201:924.$913 contra 14.105:690 '508 em 192G, 
tendo se verificado, portanto,· um accrescimo de 
1. 096 :234$L105, ou sejam 'l, 77 Ojo . 

A despesa foi de 18.289 :553$082, assim clis-
Cl'iminfl~- : 

Pessoal •••••• •• ········· .... .. . . ..... . .... . 7.810:746$575 
1\'lateriaD ... ,. . . ...... .. . . , , ....... , . .. . . .. . 9. 745 :575$229 
E1·en tuaClD , . , ..... , ... , , , , . , . , . , ..... . , . , . , 430:632$538 
Fiscali zarfào ............... .. ........ , .. .. . 60:000$000 
J "l" da rcmda bruta ....... , , , .. , . , , . . . . . . . 2<12 :598$740 

TotP.! • • , .... , . . ... . , . , •... , •...... . ... . 18.289:t-53$08if 

Foi o seguinte o movimento de passageil'?S, 
bagagens, eucommendas, animaes e mercadonas 
em 1926: 
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Pnssngens de 1. • classe ..... , . . . . . . . . • 298.775 
Passagens de 2. • classe ..... . .. .. .. , , 678,795 
Hagngcns c encommcudas · ....... , . . . . 25,125 toneladas.' 
Anin1acs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 .915 " 
i\Icrcndorias . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . 114.934 , 

A exportação de café attingiu 640.477 saccas, 
com o peso de 27. 80tl .100 ks., sendo de 167.162 
o numero ele caixas de aguas mineraes transpor-
tadas . 

Melhorando as condições da estrada, tem o 
Estado adquirido grande quantidade de material 
fixo e rodnnte, embora já tenha cumprido á ri sca 
a obrigação assumida na clausula terceira do con-
tracto de 6 de abril de 1922, que o obrigava a des-
vellCler apenas 14 :000$000, em media, por kilomc-
tro, ela linha arrendada. 

Assim é que: 
Em 10 de feYereiro ele 1926, celebrou a Se-

cretaria da Agriculiura contracto com a Ameri-
can Locomoti v e Sales Corporation para o fomeci-
mento de 3 locomotivas tyr o "Mikado", pela im-
portancia de $73. 500,00 ; 

em 11 do mesmo mez, contractou o fornecimen-
to de 3 locomotivas typo "Pnci:fic", pela importan-
cia de $73 .350,00 ; 

em 10 ele julho de 1826, adquiriu, pela impor-
tancia de 152 :250$000, quinze pranchas metallicas 
com borda, de 25 toneladas de lotaçüo, para o trans-
porte de pedra britada; 

em 8 de novembro do mesmo anno, contractou 
o fornecimento ele mais 21 locomotivas, sendo 13 
typo "Mikaclo" c 8 typo "Pacific ", ao preço ele 
824 .900,00, cada uma, sendo que 10 das locomoti-
,.,ls .i á foram entregues . 

Em 21 de feverei ro deste anno, a directoria ch. 
Rôde cncommendou uma caldeira, um par de cy-
lindros e 3 fornalhas para locomotivas, respectiva-
mente, pelos preços de $4 . 015,00, $675,00 c 
81.320,00 . 

O governo achou tambem de bom aviso trans-
Jerir para a Rêde os trilhos e alguns elos vagões 
ultimamente encommendados para a Estrada de 
Ferro Paracatú . 

Monta a 5. 257 :818$632 o debito do governo 
i'ccleral para com este Estado, proveniente da. 
constmccão do ramal de Lavras e do Armazem Re-
gulador dos transpo1(tes de café, em Cruzeiro, e de 
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transportes effectuados pela estrada por conta da~ 
quelle governo . 

Pelos decs . ns. 7 .1111, de 26 ele fevereiro de 
1926, 7. 545, de 9 de março de 1927, e 7. 722, de 
junho de HJ27, foram abertos, respectivamente, os 
credito s de 7. 222:924 062, 4. 000:000$000 c 
G. 250 :000$000, para occorrer ás despesas com o 
apparelhamenio c construcções da Rêde Sul-lVIi-
ueira . 

Estrada de F.;;rro Paracatu' 

Ocl trabalhos de construccão da E . F. Para-
catú tomnram vigoroso impulso em 1926, com o 
nros .guimento dessa via ferrer. através da Serra 
~ \a ~i~mclade c sua li g-ação ú Capital, pelo trecho 
li.lartinho Carnpos-Pnr(t. 

l'In Serra da Se udnde, os ·crviços que alli se 
exectiiam são de grande monta, dentre o· quaes so-
bresaem a perfuração de um tunnel, de 220 metros 
de comprimento . 

No ramal d'~' L1ará, as obras ele arte-- pontes, 
pontilhões, bueiros etc. - occupam logar de desta-
que, já pelo seu elevado numero, já pelo vulto de 
algumas dellas. 

Os serviços, atacados, na Serra ela Saudade, na 
extensão de 19 . 695m,60, continuam divididos em 3 
tarefas, ela raiz da Sena ao rio Indayá . 

J ú está organizado, porém, o proj ecto de mais 
de 20 kms. ele linha, além do rio Indayá, em clire-
cção a Tiros. Este proj ecto foi approvado pelo go-
verno . 

O movimento de terras foi superior ao de 1925, 
elevando-se o cubo excavado e tntnsportado a 
306. 222m~\30t1, o qual tendo custado 1. 576 :695$132, 
dá a media geral de 5$213 por metro cubico. Incluin-
do todos os serviços e obras de arte, o custo do ki-
lometro de linha montou a 556 :040S933 . A exten-
são total de leito preparado em 1926 foi de· 3 .224 
metros. 

Esti ver:õl.m em construcção na Serra da Sau-
dade, durante o anno de 1926, 12 bueiros capeados, 
.2 muros de arrimo, uma sargeta e 8 drenos, sendo 
despendida a importancia de 195:150$980, inclui-
do o transporte de materiaes, que importou em 
52 :755$830, 27,03 o/o do custo total. 
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A despesa total na Serra da Saudade foi a 
seguinte: 
Trabalhos de lcnaplcnn gcm . ...... . , , ... , , , 
Al\'cunria e trabalhos councxos .... ....... . 
Sct·viços di versos ... . ......... . .. .. ........ . 

1. 576 :G!J5$132 
195: l50$U80 
20:857~659 

Total . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1. 792 :703$771 

De junho de 1924 a dezembro de 1926, a exLen-
são de leito preparado é ele 10.338111,91, mais de 
50 % da extensão total a construir. O volume to-
tal excavado attingi u a 523 . 917 111J,556, um pouco 
mais da terça parte do volume total a exC[l.\'<11' . O 
custo total elo volume de terraplenagem feita até 
dezembro ele 1926 é el e 2 . rt34 : 703 ~~3 <10, o que clc't a 
media ele 4$353 por melro uLico . Com o tuta l das 
obras de arte foi c1 spendic1a a imjJortancia ele 
547:461$846. O custo merlio por kdomctro de linha, 
em geral, foi de 297 :157$108. 

A importancia total de pendida com todos os 
serviços, ele 1924 a 1926, é de 3.0t:7 :139S192 . 

Até abril de 1!)27 o volnme total excavado mon-
tou a 682 .1561113,154, que, sobre o total approximado 
ele 1. 565. 6081113,430, representa 43 % ele sel'\'iço fe i-
to; até essa data, o custo total elo., serviços de terra-
plenagem e obras de arte é ele ~~. 017:6:-368954 . 

Os serviços do ramal do Parú attingi ram, em 
1926, o maximo ele intensi dade, e teriam ficado con-
cluídos, si as chuvas prolongadas nfio houvessem 
difficu ltado os trabalhos clmante os primeiros me-
zes el o anno. 

Dividido em 5 trech os, foi este ramal adminis-
trado por tres resiclencias, sob a clireccão de umn. 
di visão provisoria, que para esse fim foi crencla . 

Os trabalhos referentes á sahicla de Martinho 
Campos, na extensão total de 1. 802 111 .10. for:11n f' c!;· 

tos por administracfio. O cnho total excavaclo r. 
transnortado. excluindo os serviços no1· nd miní ::1 trn-
ção. foi de 649 . 688m3J4~. cnstn.nclo 2. 877 :4243085. 
o que dá n media p:eral ele 4S429, nor metro cnhico. 
Os trabalhos nrP11ar::ttorios se extcmne1·am sohrp u 
iirPa r1r. 848. 407m 1 .00. h>mlo ru stado 69 :FíL1~~ 0 FíO . 
Firaram rnnr.luicl0S ?,0' 227m.70 ne pl:=thlfnrma, 
que. sommaclos a 22.368 metros .i á construidos, 
em 1925. nrrfazrm o total ele 42 . 595m,70 que re-
presenta 75 % da extensão total a construir . Dn·· 
rante o anno foram construidos 2 pontilhões, 104 
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bueiros, 9 drenos, 4 muros de arrimo, 14 m~ta
burros uma valleta e um siphão. 

C~m todas essas obras d'arte foi despendida a 
importancia de 1. 761 : 333~914, incluido o trans-
porte de matel'iaes . 

Ao contrario do que se dú na Serra da Sauda-
de, a linha, em sua maior extensão, atravessa terre-
nos de gneiss, sendo muito mais. facili tada a con-
strucção de obras <farte, pela proximidade ele boa 
pedra e de areia ele boa qua]idacle. . 

Actualmente, a extensao total do leito a pre-
parar é ele 6. 526,m,30, o que quer dizer que_ falta 
apenas pouco mais ele 10 % para a conclusao do 
preparo elo lei to . 

Os servicos ú sahida tle Martinho Campos, 
executados por administração, comprehenclcm as 
travessias do corrcgo do Cunha, a passagem su. 
perior solJre a Oeste de Minas e a ponte sobre o 
rio Parú . 

A plataforma ficou preparada na ~xtcnsão. cl.e 
4.60 metros. Feita a avalmçao dos sen1ços, vel'!fi-
cou-se que o movimento total da terraplenagem ~o i 
de 14 .147,m3,218, excavados e transrJOrtados a b,7 
decametros . 

Pela tabclla em vigor, esses serviços teri am 
custado 122 :OG2$710, e, no emtanto, foram exe-
cutados por 63 :942 ··614 . . 

·Com as olJras cl 'ar te e serviços connexos, fo1 
despendida a importancia ele 20 :359$981: 

As despesas totnes do ramal elo Para montam 
a 5.693 :573$6G7 . 

O preco med io do kilometro de linha, compre-· 
hcnclenclo todos os serviços, é ele 114 :2116$000. 

Continuando os trabalhos da construcção c1a 
Villa Operar ia, Escriptorio Cent,ral e cl cm~i s in s-
tallacões em Bom Despacho, ficrrmn conclUJclos os 
servfcos de terraplena:~;cm da csvl:.tnatla, da línl_1:t 
de ncccr;so ús off icinas, do 8,]inhamcnto das ruas 
etc ., sendo el es pendida coh1 on mesmos a imporLan· 
cia de 113 :5L15Sl3S . 

Em l92G, foram celebrados os segui ntes COl~
tmctos para forn ecimento de in:lt~rial fixo c ro~ 
cbnte ú Estrada ele Feno P<tracaLu: . 

Eln 2rr ele l.i:l.ll ei ro fo i contractaclo o f nt 'JWC' l-
J 1 1 L t ' ~·~ mento de quatro locomotivas t:vno '"Tc:n Whcr. .. ; 

pela importancüi de US . $79 .720,00; 
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em 7 de maio, foi contract~do o fornecimento 
de 4 carros ele pas ageiros de 1. n classe, 4 carros 
ele 11as. ageiros ele 2." classe, 1 carro-restaurante, 
1 carro-pagnclor, 5 pranchas om bordas, para vin-
te toneladas, respectivamente pelos preços de 
162 :400$, H1 :200 ~i, 58:800$, 38 :700 ' c 37 :500 ~ ; 

em 10 elo mesmo inez, firmou-se contracto para 
o fornecimento ele: 3 carros-bagagem-correio c che-
fe ele trem, 1 carro-dormitorio, 10 vagões para ani-
maes, 10 vagões para mercadorias, 15 pranchas 
com fueiros, pelas importancias de 102 :945$744, 
66 :902$500, 90: 490 410, 88 : 922~980 e 95 :938. 185 ; 

em 20, tambcm ele maio, foi celebrado contra-
do para o forn ecimento ele 2 vagões para inflam-
maveis, pela importancia de 5 :018$000, ouro. 

Parte desse matcrinl fo i cedido :'t Rêcle Stt1-
Mincira . 

As tarifJs vip;entes na estrada são as mesm'tS 
da E . F . Central do Brasil . 

Apesar ele seu trafego ser deficitario, é a 
Paracatú a estrada ele fer ro que cobra a tarifa mais 
baixa dentro do Estado . E !la não arrecada a taxa 
adclicional de 10 % sobre oR fretes, nem a quota 
de 1 1/ 2 /'o sobre as tarifas, determinada pela lei 
federal que creou as Caixas ele Aposentadorias e 
Pensões . ·? 

Fazendo-se o seu trafego, actualmente, com 
grandes dcficits, pois pelo orçamento deste anno 
s ws despesas se elevam a 2. 600 :OOOSOOO, e a sua 
renda sómente a 150 :000$000, cogita o governo 
de collocar p,nas tarifns em egualdade de condições 
com as das outra estradas de ferro da região, nota-
clam c~1te a Oeste ele Minas . 

Foram os seguintes os .creclitos abertos para 
os serviços ela Estrada ele Fer,ro Parncatú : 

Pelo clcc . 11 . 7 .100, de 13 ele março ele 102G, 
'1. 000 : 00 0~\0 (,0; 

P.e o k e . 11. 7 . ,JQ .... , tk~ 2 de non'nl!Jro el e 
1 D~G . ~ . 8GD : OZ~ ~D 1 4; 

p ·lo <it'C'-. 11. 7. ~10 0 , de Z · de no ·cmbro d0 
192G, 115 -J. : 038;~.;055 ; 

Pelo d 'C. n . 7. 55,1, ele 11 ele março de 1927, 
2.500 :000SOOO ; 

Pelo clec . 11. 7. (i tl5, (le 21 ele maio ele 1927, 
3 . 000 :000:3000. 
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A extensão- total da linha em· trafego é de 154 
kilometros. A despesa de custeio do trafego, duran-
te o anno findo, foi de 1. 525 :215$538, ou: por km., 
de 9 :903 997; por trem-km., 9$585; por ton. -km., 
de peso util, $811; idem, de peso bruto, $236; Idem, 
de passageiro-km., $128; idem, de ton.-km., de ba-
gagem e encommenda, 2$927; idem, de animaes, 8$442. 

A renda total liquida arrecadada, tendo sirfo de 
268:393$108, o ''deficit" do trafego foi de réis 
i. 256 :822$430. Em 1D25, a renda liquida i oi de 
230 :50.1$400 . 

J~:sl. rafia dt• Fl'l'ro Lt'UJJUidina 

A fiscalização que o governo do Estado man-
tém junto a esta Estrada iem estado attenta, 11ão 
poupando esforços para que se mantenham regul::t .. 
rizados os transportes nas linhas mineir.as. 

A safra passada escoou-se normalmente, sem 
que surgissem reclamações contra o trafego. Este 
foi seguro e regular durante todo o anno, e só se 
prejudicou, com a occorrencia de alguns accidentes 
graves, por occasião das chuvas torrenciaes deste · anno. 

O servico de trens de passageiros melhorou, 
tendo o gove.rno approvado varias alterações em 
horarios e creações ele trens. 

Por portaria ele 3 de setembro de 1926, foi ap.., 
provada a tomada ele contas relativa ao anno de 
1925, na qual ficou apurado que a renda das linhas 
de reversão da Rêde Sul-Mineira fôra de réis 
13. 636 :546SOOO e que, de accordo com a letra b da 
clausula 7." do contracto, a Companhia deveria re-
colher aos cofres do Estado a importancia de réis 
409:096$380, em restituição aos juros que lhe fo .. 
ram garantidos e pagos. Esta divida da Companhia 
para com o Estado era, em 1922, com a incorpora-
ção da Estrada de Ferro Piau, de 12. 571 :671$000. 
Com as restituições apuradas em tomadas de contas, 
claquella data até hoje, na importancia de réis 
2. 034 :417$550, ella se reduzia a 10.537:253$450. 

A Companhia constrniu e inaug-urou uma es. 
tação ele quarta classe, com desvio e duas chaves, na 
parada de Varg·inha, na Linha ele Muriahé, entre 
as estacÕes de Carangola e Ernestina. 

De" accordo com as idéas expendidas na minha 
plataforma, sobre a reorgm1ização do trafego e o 
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. estradas de ferro,_ que sel:-reapparelhament~ das . sem cuja execuça? se tor~ 
vem ao nosso Estado, e .· ento das medidas, que 
naria irrealizavel o ~~l.mpr lm ssa expansão econo-
alvitrei, para intensiflcar a~~o '7 456 e 7.457, ambos 
mica-ap~rov~i, pdelo~g;~s.no,;as. tarifas, o .regula-
de 21 de Janeiro e .' termo de addüamen-
mento geral de tr~nsp.orte~· e~crevenclo meios segu-
to ao contracto vigente, ~. s ara o reapparelha-
ros, dentro de praz~? fel ton{ediante a cobrança de 
mento comple~o .das me1~Ó % sobre os ~retes . . .· 
uma taxa acldiCwnal d t · do Secretano da Agu-. - de mo 1vos 

A expos1ça~ . t'f amplamente as me-cultura, já pubhcacla, JUS L Jca 
di das tomada~ · 

Yinção fhtYial . 
- s- Francisco vae sendo feita A navegaçao do ~o. . Pelo contracto ce-'d c1 e efficwncm. · . com regular! a e ·- Estado recebeu o vapot 

lebrado com a U~Iao, ~eb~c~dores "Leopoldo Bu-
"Wenceslau Braz ' os 1 h "Paulo de Fron-. " a lanc a ' lho~es" e "Barreiros ' . saveiros ele ma-. d ferro sets ' tin", dois saveiros - e ' st~ntes em Pirapora . 
deira e as installa~oes ~XI do Estado, pela clausula 

Obrigou-se o govel no . J eles uma por anno, . . . s tres um na , T . 
6. n, a adqmnr mm . ·istro do contracto pe.lo !'l-
a contar da data do I eg d m as especifiCaçoes . I d Contas, de accor o co . 
buna e n d respectivo a.) uste . . 
da clausula 7 · • ~ d' ositivo contractual, e VI-

Por força de~ _e . ISP melhores meios de tran~-
s!:lndo dotar a regiao de eLl ai1tecessor os dOls 
't l . . dos por m ' . . ld" porte, foram ac qu~n , "Engenheiro Halfe . 

vapores "Mel~? VIanna ~ e uipaclo, foi entregue 
O primeiro, Ja m?~tado do cinco viagens, sen-
ao trafego, tendo .)a effectua do com a montagem 

J · ·o O segun ' . do uma a oazen . , ,. le ser entregue ao bem adeantada, esta em 'ws c 
trafego. S- Francisco, merece es-
. Dos affluentes do ato' pelas suas condições . t ' - 0 Paracau, . pec1al at ·ençao , orto de Bunty. 

de navegabilida~e ate o ~· estava a cargo do sr. 
A navegaçao des~e r{o ontracto com o gover·-

Quintino Vargas, rr~~chan ~t~ foi adquirido um na: 
no do Estado . Expi: ad~o e.Pa~·acatú, incorporada a 
vio para a n~vegaçaoc• . ·ens porém, de Cach_?-
do São Francisco .. ~a., ~stlaguen~s rebocadores s~o 
eira Grande a Bu~·Ity, so p~qendado não resolverm, 
ff .. ntes. o navw encom . ~ 1c1e , , 
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portanto, o problema. Não só por isso, como atten-
dendo a constantes reclamações, resolveu o gover-
no adquirir, do sr. Quintino Vargas, o vapor "Cur-
vello" e o reboc~dor "Paracatú", inteiramente equi-
J)étdo .. , ires saven·os metallicos c]e 12, 45 e 75 tonela-
~~s, e um armazem, recentemente construido em 
l1rapora, tudo pelo preço de 350 contos . 

Para. realçar as ,vantagens desta acquisição, 
basta asstgnalar que o vapor "Curvello" tem quasi 
as .mesmas espec.ificações do vapor encommendado, 
eu01o preço, depms ele montado, attingirá a mais de 
<1. 00 contos, , Ltendcnclo a que seu custo foi de 8.800 
l1 bras . Incorporado todo este material á navega-
ç~ão elo São Francisco, ficou o "Curvello" effectu-
ando viagens n. Cachoeira Grande, intercaladas por 
outras aos Yarws porto. elo São Francisco, duran-
te o tempo em que o rebocador "Paracatú", de me-
llor tonelag m, transporta a carga recebida de 
Cachoeira Grande a Burity. ' 

O movimento ele 1926 foi o seguinte : volumes 
tJ:ansportados, 58 . 057; peso ele carga, 1. 884. 223 
bis . ; passageiros ele 1. 11 classe, 1. 358; passagei-
ros de 2 . n classe, 2. 067. 

O balanço accnsou um saldo de 293 :890$000, 
nesses algarismos incluídos os serviços requisi-
tados pelo governo federal, na importancia de 
235 :784$000, c a subvenção ele 20 :000$000

1 
tam-

bem por este devida . 
São as scp·uintcs as unidades a servico desta 

narcga~ii o: vapores "Wenceslau Braz", "Curvello" 
"Mello Vianna" e "IIalfclrl"; rebocadores : "Leo~ 
11oldo ele Bulhões ", "Barreiros" c "Paracatú "; trGs 
:-:avciros mctnllicos, trcs de ferro e uma lancha a 
gazolina . 

Ambns as na\· eg~H:ues \;[o r.;al isfnzcnclo, dentro 
el os limiies do posc:ircl, ÚB nccc:;f:idades da zona . 

Tnclc])CJH!cntcs ela adminiF;Lrarão clirecta Cio 
.!.;·n\·crnc, ha, Din cL. no Esi:do, mánt iclRs regular-
nwntc, :.H: srgn int e~; m~\ ' Cf/0. Ç i:Ír:; : elo Rio Grande, em 
i rccho pequeno, cxplul'ada pela Es trada de Ferro 
Oeste de Minns; elo Ui o El~<pucahy, entre Fama e 
Carmo elo Rio Claro; do mesmo rio, entre ponto 
Jl!'oximo cb estação ele Affon;;o Pcnna c o porto ele 
Culd no, esta a cargo cb llêdc St l-l\1 i ncira . 
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Estratlas tle rodagem 
Foram construidos pelo Estado, até c ta data, 

3 . O. 6 kilometros de estradas de rodagem, a quasi 
totalidade no decurso dos dois ultimas annos. Sub-
vencionados pelo Estado, foram construidos 829,180 
kilometros. Estão estudados 3 . 027 kilometros, mon-
tando a 3. 513 kilomctros o reconhecimento de es-
tradas que se planejam . · 

A despesa total com estas obras importou em 
30.355 :554$000. De taes despesas csLão pagos 
25 .395 : 826~000, faltando pagar, por dc11Cndercm 
de medições, somma que se estima ~m 5. oo.o :000 ~ , 
para o que estão abertos o~ ueces.sal'l.os ~rcdrtos . . 

As estradas constnndas cl!stnbmram-sc po1 
quasi todas as regiões do Estado, e estão selido no-
tavel elemento de progresso para as zonas a que 
servem . 

'Desde que as condições financei ras do Thcso~1~ 
ro venham a permittir, persistirei na construcçao 
de novas estradas, certo de que assim consulto ao~. 
interesses do Estado. 

A conservacão elas que j ú se acham em trafe .. 
go terá de impo;·tar em gastos para os quaes con-
vem pensar em novas fontes de renda. 

Sejam estas as contribuições de cam~ras mu-
nicipaes, ou, como praticon o Es~ad? de Sao P.aulo; 
impostos sobre vehicu1os, o que_ e fo1.'a de cluv1cla e 
que preciso de vossa collaboraçao, ?fim ele qu~ esi.e 
assumpto sc.ia devidamente conSH1craclo e tenha 
acertada soh1 ção. 

Olli·as 1mh1icns 
Ponfcs 

No decurso do anno f indo e até .esta cla~a, fo-
ram concluídas c entregues ao transtto publico as 
seguintes ponte· ele concr to armado, em numero 
de 23: sobre o rio das Velhas, em Pau Fu ruclo, mu-
nicipio de Uberabinha.' p~r 2fl7 :. ~51$900; ~ob re ~ 
rio Grão M.ogo l, mum ciplO ele Lti.ll~ .Dum I e, J)tll 
29:900$000; ;.;obre o rio Cipó, mu.mc!plo .de _Gor:cc!-
ção, por 225:7248900; sobre o no. Munahe, nesta 
cidade, por 73 :010$800; sobre o r ro J<tguary, .rrn:-
nicipio de Caracol, p~r. 81 :972$900; )so?rc o l'Jbei: 
rão Limoeiro, mumc1p10 ele Alem I mahyba,. pol 
78:174$900 ; sobre o rio Piau, em Coronel Pacncco, 
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município de Rio Novo, por 78:805$900; sobre o 
rio Pomba, denominada "Barão", município de Mer-
cês, por 30 :866$000; sobre o rio Santo Antonio, na 
fazenda de Cima, município ele Conceição, por 
262 :640$400 ; sobre o rio Bebedouro, municipio de 
Monte Santo, por 40 :422.' 600; sobre o rio Passa 
Quatro, município de Itanhandú, por 64:634$800; 
sobre os rios Marembú, Serra Negra, São José e 
Aboboras, município de Santa Quiteria, pol' 
217 :462('800 ; sobre o rio Borá, município de Sacra-
mento, por 7 tl :857$000 ; sobre o rio Pomba, na 
estação de Sinimbú, município de Cataguazes, por 
242 :000$000; sobre o rio Pampulha, municipio de 
Bello Horizonte, por 77:900$000; sobre--Ds rios Si-
tio, Espraiado e Compasso, município de Pedro 
Leopoldo, por 90 :3L19S800; sobre o rio Parahybuna, 
em Bicas, l)Or 91 :006$100, na importancia total de 
2 .139 :371 400. 

Acham-se em construccão, algumas em via de 
conclu são, 26 pontes, sendo :· sobre o rio das Velhas, 
no porto Neca Pereira, município de Araguary, por 
338:044$000; sobre o rio Lambary, em Cambuqui-
ra, por 1L17 :332B700; sobre o rio das Velhas, em Rio 
Acima, município de Nova Lima, por 15S :778$500; 
t:>obre o rio Paranahyba, na cidade de Patos, por 
398 :045$000; sobre o rio Capivary, na estação de 
Francisco Sall es, município de Lavras, por 
80 :970$600; sobre o r io Pomba, na estação de Ba-
rão de Camargos, município de Cataguazes, por 
302 :3308000; sobre o rio Lambary, municipio de 
Caxambú, por 92:000$000 ; sobre o rio Paraopeba, 
districto de Fortuna, município ele Sete Lagoas, por 
454 :998$200; sobre o rio Sant'Anna, muniÇ!ipio de 
São Sebastião do Paraíso, por 50 :228$000; sobre o 
rio Itabira, município de Itabirito, por 93 :500$000; 
sobre o rio Sapucahy, município el e Cachoeiras, por 
176 :845SOOO ; sobre o ri o Jaguary, município de 
Extrema, por 82 :500SOOO; sobre o rio Betim, em 
Capella Nova. município el e Santa Quiteria, J)Or 
51 :087S200; sobre o rio elo Peixe, denominada "En-
g·enho", município de Lirna Duarte, por 79:444$ ; 
sobre o rio Turvo, nesta cidarle. por 106 :900$000; 
sobre o rio Uberaba, ])OI' 1LJ9 :5008000; sobre o rio 
Sapucahy, na cidade de Itajubá, por 181 :284 400; 
sobre o rio Manhuassú. na cidade deste nome. por 
195 :0008000: sobre o rio Mandú, em Pouso Alegre, 
por 8.7 :000~000; ~obre o rio Formiga, nesta cicla~ 
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de, por 230:000$.000; sobre o rio ?one.ntes, .!llu~i~ 
cipio de J·aguary, por 62 :0?0$000 ', soble o ll? Pa 
rahybuna, município de J mz de For~, de~1om_mada 
"Zamba", por 65 :150$200; sobre o no Prcolh. m~
nicipio ele Juiz de Fóra, por 17 :724~000: sob:e o l: ~o 
Guaxupé, nesta cidade, por 29: ~00$000, s~br e o u~ 
das Velhas município de Araxa, por 11~ .9_11S200, 
é. pontes diver~as no município de Ohvea·a, por 
200:000$000, na somma total de 3. 939 :136.,> 000, 
já se tendo pago por conta 1. 245 :681$700. . 

Estão em hasta publica as pontes sob.r~ ? no 
São Francisco, na estação de Pompéo, mun,I,clpl~ c!: 
Pitanguy, por 543 :972~700, e do corrego Pnua , 
em Itabirito, por 15 :070$000 . . 

Concluídas essas pontes, fica o Estado de Mr-
nas dotado de 113 pontes de concreto armado. 

Concluídas e postas em transito,. estão as se-
guintes pontes de madeira : sobre o no Vermelho, 
município de Santa Luzi~, .P?r 28 :189~400; sobr~ 
0 rio Tronqueira, mumc1p10 de Peça~h~, .. por 
42 :458$400; sobre o rio Sant' Anna, mu.mclp10 de 
Campo Bello, por 34 :_~98~000 ;. s_o~re o n~ ?.?1 ren-
tes denominada Gavmo, mumc1p10 de Vngmopo-
lis' por 19:804$300; sobre o ribeirão Cachoe1ra, 
m~nicipio .de Ouro Preto, por 15 :029$300 ;. sobre o 
rio Mucury, em Poté, município de T~eoph1lo Otto.-
ni, por 8 :918$400; sobre o r~o. d? Pe1xe, e.~ Sant(: 
Rita do Rio do Peixe, mumcrpto cl~ .F~uos, por 
74 :494$100; sobre o rio Posses, mlH~lc~plO Je C9~
ceição, por 12 :550$000; sobre o rw f aquarassu, 
em União município de Caeté, por 18 :789SOO_O; so-
bre o rio' Matheus Leme, município elo Para, por 
15 :388$400; sobre o r io ~i cão, ?111 Bom D~sp~cho, 
por 57 :9M$700 ; sobre o rw Benbery, mu~:IClplO .de 
Diamantina, por 62 : !'J05 co 800 ; sobre o r ~o Ve1 de 
Grande, município de Manga, por 63 : 964~000; so-
bre o rio Areias, município de Muzamb 1~1~0: por 
27 :320$_000; sobre o rio São J o~o, mumc1p10 de 
Italma, por 15:111$000; sobre o no Extrema, m:l-
nicipio de Grão Mogol, por 22: 885$000; so~11:e .o no 
Pomba, denominada "D. Euzebia", ~umc1p10 de 
Cataguazes, por 48 :160S500; sobre o riO Vermelho, 
em Taquarassú, município de Caeté, por ~~ :500$ ; · 
sobre o rio Viamão, município de Conce1çao! p~r 
10 :379$800, e sobre o rio Agua Limpa, mumc1p10 
de São Manoel, por 5:863$500 . 
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. As 20 pontes c ncluidas ·t 

a Importancia ele G13 :150$600 cus aram ao Estado 
. Acham-se em construc ão . 
tes : - sobre o rio Suass b as 19 pontes seguin-
" C:mal ", municipio doe 'pu .Y ~rande, denominada 
::;obre o rio Verde Grm l eç,m a, yor 15:169$500. 
municipio de 1\iont, .'~~e, dellollunaela "Angicos,' 
bre o rio das Vel11aess alV·os, por 46 :924$800. so~ 
· · ' · ' em arzea d p 1 ' c~ pio .de Pirapora, por 274 :678ssoo ~ a ma, ~uni-

cwncJa, municipio d p ~ , sobre o rw Pa-
48 ·1168000 e assa Tem ·. · · '• ; sobre o rio Piauh . .. P o, por 
~uahy, por 51·63') ··ooo. ' y, mumcJpw ele Aras-
Passagem m.ttlull: .. , .sob re o rio José Pedro em 
10 ' c 1 P 1 o de J , ' 5 :200$000; sobre o rio p . ·. ose Pec~r?,. por 
~on t.c Carm~llo, por 33 :060$~10di~cs, ~umc.IpJO ele 
lados, mumcipio d M O, sobre o no Dou-
33 :700SOOO; sobre o rie ~nte Ca:·mello, por 
ela "Turquia" .o . s~nto Antonw, denomina 
21 6 - c ' n1Ul11 Clpl0 de C . - -) . : 2b.)700; sobre o rio Em . . once1çao, por 
Bocayuva, por 33 :544SOOO . ?ai~Çaia:. mu~~cipio de 
Ituyutaba, por 96 :212SOoo'· sob! c o ll? 'l'IJuco, em 
porto do Dianwnte . , . s.o~re o no Prata, no 
63 :500SOOO · . t. . ' .mtmiclplO ele Patos • . . '• , FiOvle 0 l'lO c· , ' por 
n1c1 pio ele Concei"a- lpo, em Fechados mu-p I ~, o, J)Ol' 00 ·505 h:00 b ' · ecras Grandes nn . : . · o ; so re o rio 
55 :500º000. sobi:e .~IucFJPIO de Pirapora; por 

11 . 1 ' 0 uo ·maclo m · · · P: _u: w, por 15 :394$500 . ' '. • _umicipiO ele Ca-
111ClpiO tl e Corintho, po/ ;~~~~O~OrJO ~ang·ica, mu-
Gualaxo do Sul m ... · Y 00, sobre o rio 
29 :166$600; sobr'e o ~·tjlll CI PJO de M~rianna, por 
Antonio elo Hio Abai o Sant~ ~J~tomo, em Santo 
por 50 :OO OSOOO . xto, mumc!piO de Conceição 
I 

. , e pon e no Asyl C l . ' Jacena, por 1 O: 000 ~ o o o b " .. o- o o ma de Bar-
1.111 :138St100 ·.- ' 0 .1 cts essas no total de 
l:JG :568$500. ' .J,t tendo r-H elo paga a quantia de 

Foram reparachs , 19 sobre o rio Glorh " as . . pontes seguintes : -· 
17:855$800 ; sobre'~ rf~t~~~~ro. de ~u.ri~hé, por 
nanna, por 4 :881S700. J .1JOI, ll!ll111Clpio de Ma-
La nas V-Il " ! .s~:ne o no do Peixe 
2 

- e 1US, 111lllllClpiO de 1\tr ·' . ' em 
:L114~ooo · sobi·e 0 . B' ·1a1 1anna, por "' ' ' riO -1cas · · · Luzra, por 11:2078800 . sob~·c' m.~ll1IClp_w ele Santa 

ele Raul Soares, por 1G :398$'?0~1.0 Ub:1, mu~icipio 
Morte::;, município de n- oJ -' sobre o no das 
31:831$800; sobre o rio ~~~ ~.ao d'EI-Rey, por 
Bom Successo, por 10 :O O~S~~I~e.tmga,._:,munici~io de 
chuelo, município de rr· . ' sobre v uu bOrra-n os, por 39 :067$200; sobre 

o rio Picão, em Abbadia, município de Pitangny, 
por 5:932$200; sobre o rio Paraopeba em São 
Jos~, município de Itabirito, por 5:943$200; sobre 
o riO Preto, em Unahy, municipio de Paracatú, 
P?r· 6:18.1$000; sobre o. rio Pirapetinga, munici-
pw de V1çosa, por 1 :737 300; sobre o rio Quaiol'-
ze Voltas,. município de Ferros, por 7 :421$000; 
sobre o no Guanhães, denominada "Maria Anto-
n~a ", município do Serro, por 5 :000$000; sobre o 
no Lavapés, município de Sabinopolis, por 
1~ :_7~8$700; s? 1~e o rio Chopotó, em Sapé, mu-
lllCipio de Uba, por 1 :GL!2S200; sobre o rio São 
~icolau Grande, município de São J·oão Evange-
lista, por 5 :621 500; sobre o rio Saia. município 
do Serro, por 2 :8 W'200; e sobre o rio José Pedro 
denominada "Bié", município de José Pedro, po{ 
2 :000$000, clespendcndo o Estado, com essas 
obras, a somma de 186 :660S200 . 

Estão sendo reparadas as 12 seguintes pon-
tes : - sobre o rio Peixe, em Rio do Peixe muni-
cipio do Serro, por 15 :316$300; sobre o r i ~ Suas-
suhy Grande, denominada "Cachoeira Grm1de" 
município de Peçanha, por 1 :162$700; sobre o ri~ 
Misericor~1ia, município de Ibiá, por G :548$000; 
sobre o no Santo Antonio, município de Ferro:;, 
por 36 :375$300; sobre o rio Passa Vinte, na es-
tação de Zelinda, mnnicipio de Ayuruoca, por 
8 :413$000; sobre o rio Santo Antonio, em Itapoú 
m~micipio ele Arassuahy, por 3 :000$000; sobre ~ 
rio Pirapetinga, município ele Piranga, por 
2 :093 ~)000; sobre o rio das Velhas, em Santa Lu-
zia, por 47 :171 ~~300; sobre o rio Piteiras muni-
_cipio ele Itabira, por 3 :300$000; sobre o ri~ Santo 
Antonio, na fazenda de Cima, município ele Con-
ceição, por 1 :689$600; sobre o rio Maynart, mu-
nicipio de Maria1ua, por 320SOOO, e sobre o rio 
Dourados, município ele Fructal, por 754~500, no 
total de 126:143$700, já despendida a quantia de 
23 :834$600. 

Foram restauradas as seguintes pontes me-
talli~a~ :. - sobre o rio Sapucahy, em Poço Feio, 
mumc1p10 de São Gonçalo do Sapucahy, por 
27 :375$000; sobre o rio Pomba, em Vista Alegre 
mu~icipio de Catagüazes, por 17:801$600; sobr~ 
o riO São Francisco . . em Limeira, município de 
Sant_o Antonio do Monte, por 57 :995$700; sobre 
o no Sapucahy, na cidade tie itajubá, por 
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1 :421 ·ooo; sobre o rio Sapucahy, em Santa Rita 
do Sapucahy, por 12:159 200; sobre o rio Parao-
peba, municipio de ·Queluz, por 15 :532 '600, e so-
bre o rio Verde, e111. Soledade, município ele Ca- · 
xambú,. por 6:480$000, no total de 144:965$100, 
já se tendo pago a quantia de 123:145$100. 

Edificios publicos 

Foram em 1926 concluidas as obras da cadeia-
forum de Piumhy, as quaes custaram ao Estado a 
importancia de 103 :900$400. 

Foi despendida a importancia de 120:574$900 
com obras de reparos nas seguintes cadeias-fo-
rums : ele Conceição, 14 :784$200; de Pitanguy, 
10 :G16S200; ele São Domingos elo Prata, 7 :122$100; 
de Santo Antonio elo Monte, 600$000; de Muzambi-
nho, 2u :781$200; de Itapecerica, 38 :722$700; de 
Montes Claros, 200SOOO; de Bomfim, 9:149$400; e 
de Muriahé, 5 :599$100. 

Acham-se em construccão as de Jaguary, por 
J 91 :000$000, e Aymorés, p~r p8 :602~500, no to-
tal de 259 :602S500, já se tendo pago ·a quantia de 
32:580$700, por conta desta ultima. 

Estão em concertos as de Perdões e Tres Pon-
tas, por 3 :779$400 e 2 :976~300, respectivamente. 

l; icaram concluídas as obras de construcção da 
. cadeia ele Rio Pardo, por 137 :559$200, totalizando a 
somma de 178 :652$400, e concertadas as 16 seguin-
tes: de Ponte Nova, por 8:794$100; de Caldas, por 
13:611i 900; de Barbacena, por 41 :637$600; de 
Diamantina, por 700$600; de São Gothardo, por 
7 :980S200; ele Campanha, por 2'7 :548$700; de Ara-
xá, por 5 :660SOOO; de Ouro Fino, por 12:783$700; 
de I nconfidencia, por 430~; 000 ; do Brazopolis, por 
14 :677S500; de Pará, por 7 :826 500; de Carango·· 
la, por 5:091$400; ele Ferros, por 5 :108~000; de 
Paragunssu', por 2 :900S100 ; de Santa Barbara, 
110r 4 :322S100; e de Palma, por 2:423$500, som-
mando um total de 162 :195$900. 

Em construccão se acham a de Monte Santo e 
a de São Sebastião do Paraíso, aquella, por 
146 :272S600; e esta, por 153 :744$400, no total de 
?.00 :017$000, já se tendo despendido a quantia de 
142:321(!200. 

Estão sendo reparadas, pela importancia de 
74 :056~800 , as 11 cadeias seguintes: de Prados, 

po: 4:950$000; de Jacuhy, por 186$600; de São 
Joao Nepomuceno, por 729~100; de José Pedro 
por ~ :00,0$000; de Monte Carmello, por 6:051$200 ~ 
de. Sao Gonçalo do Saimcahy, por 10:550$000; de 
.1\.l~guary, por 1 :650$000; de Cataguazes, por 
13:300$000; de Fructal, por 18:026$900; de Gua-
nhaes, por 6 :575$000; e de Theophilo Otioni lJOt' 
6:038$000. ' 

Est~o em construcção os seguintes forums: de 
~ur~ FI!10, por . 252:600$000; de Sabará, por 
.:>80 .074$300; de Patrocínio, por 193:812$300 ; de 
Mar de He~panha, por 313 :641$500. e ele Curvello 
por ?8 :485$900, no total ele 1.198 :6l4$000, já ten~ 
do Sido ?aga, por conta, a quantia de 463 :049$600. 

Soffre~·a~1 ~·eparos os 9 seguintes : ele Ouro 
P~eto, por o6$?00; ele Monte Carmello, por 
4 .881~000; de Rw Novo, por 250$000. de Rio 
Branco, por 2:923$800; de José Pedro por 
100$000; de São Gonçalo do Sapncahy' por 
15:621$200; de Ferros, por 6 :841$600; de Ubera-
ba, por 840$000, e de Araxá, por 526$100, somman-
d? 32 :040$200; e o de Uberabinha pela importan-
cm de 1 :793$400. ' 

C · I om os s~I:v~ ços ele conservação e melhora-
mentos. do.s edificios publicos da Capital, as des )e-
sas attmgiram a som ma ele 253 :493$300. 

1 

· . . ~stão contract~das as obras do augmento do 
ed~fi,ci.o da Secretana ~as Fina!l~a~, por 140 :OOO$, 
e miciada a construcçao do edifiCIO da Secretaria 
da Segurança e Assistencia Publica. c 

9om o.b.ras ele augmento e melhoramentos do 
hospital m1htar da Força Publica e de s- v· . t d p 1 • ao Icen-e ~ au o, de Bello Horizonte, foram des-
pen~Idas as importa!lcias de 386 :083$500 e 
100.873$300, respectivamente num total de 
486:956$800. ' 

~?m os:-reparos no Hospital de Lazaros, de 
S~bar ~· estuo contractaelas obras no valor ele 
4.13.0$000, e os. serviços de limpeza no Asylo dP 
~~~~~~$~t~. Capital, estão sendo executados po~ 

Com o quartel de Cavallaria na Capital deR 
pendeu o Estado, até agora 43Í ·744$700 c ' , -o de c · - ' · , e com 
463 :860$~~e~:ao, 32:115$600, na somma total de 

A. s.-6 
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Foram reparados os seguintes quarteis: do 
1. o Batalhão, despendendo-se 10:384$700; do 2. o 
Bata 1 h ã o, 110 :093$700; do 4.0 Batalhão, 
2:909$900; do 5 . o Batalhão, 2 :912~600, e o de 
Rio Branco, 2:607$900, no total de 128 :908$800 . 

Com os reparos precisos na Escola de Phar-
macia de Ouro Preto se dcspendeu a quantia de 
1:549$000; com os serviços de pintura e outros 
melhoramentos na Faculdade de Direito da Capi-
tal foi despendida a de 14 : 449~500; para a ins-
tall ação electrica no Collegio dos Salesianos, de 
Cachoeira do Campo, fo i concedido o· auxilio de 
3 :000$000; para as obras ele construcção de gru-
pos escolares reunidos, em Juiz de Fóra, está au-
ctorizaclo o dispendio de 86 :816 000, já se tendo 
pago a quantia ele 20 :000 000; para a con-
strucção de escolas isoladas de Poço Rico, nessa 
mesma cidade, fo i auctorizada a despesa de 

.... 80 :228$400, na qu al já se gastaram 20:000$000, 
e I com os reparos da escola da colonia " Guidoval ", 
em S . Domingos do Prata, ter-se-á de despender 
a quantia ele 11 :000 000, valor do contracto da::; 
obras. 

Com as obras de reforma e melhoramentos do 
Asylo-Colonia de Earbacen8 o Estado despündeu 
265 :431. '900; as obras de reconstrucção do Pavi-
lhão de Observação da Colonia de Alienados estãG 
auctorizadas pela importancia de 141 :502$600, 
e para à construcção de um edifício destinado ás 
reparf ções policiaes de Juiz ele Fóra a quantia 
ele 1 n; ;000$000, da qual já foi desp-endida a som-
ma de 80 :000$000. 

Far.u o. reparos da egrej a de São Francisco 
de Assis~ c1a cidade de Ouro Preto, foi concedi-
L1o o am;:ílio, jú pago, de 27 :326$200, e para o mu-
seu ecsle~iasti co de Marianna foi egualmente con-
ccdid . s uxilio de 28 :945, '000, tendo-se já pago 
15:000~Q o. 

Serviços muuicipaes 

E · virtude de contractos de emprestimos 
t:oncec idos a municipalidades, o governo adrni· 
nistra on fiscaliza obras de almstecimcnto d'aguu 
em Rio Branco, Mirahy, Paraisopolis, Catagua-
zes, Itanham1ú, ltapecerica, Ubá, lta(ma, Leopol-
clina. Varginha, Sabará, Dores do Indayá e Cam-
buqt{ira, estando approvados os projectos para 
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se11viç? cortg~nere em Pirapetinga, Alfenas, Area-
do; D1~tnanbha, ~eqliy, Sete Lagoas, e tambem 
os proJectos de rede de exgottos de Rio Novo e 
Theophilo Ottoni. 

. A Inspectoria Estadual de Electricidacle terr. 
realizado trabalhos para os municipios de Araxá, 
~arb~cena, Cax~mbú, Contagem, Estrella do Sul, 
F01:m1ga, _Guape, Januaria, Monte Alegre, Para-
catu, Para de Minas, Paraopeba, Santa Quitel'ia, 
S. Manoel do Mutum e Sylvestre Ferraz. 

/ 

Commissão GeogTaphica e Ucolog·ica 

rrem essa Commis::;ão, actualmente, uma fren-
.te de trabalho comprehenclida entre o Pico da Ban-
deira, nos limites com o Estado do Espirito San-
to, e as vizi11hanças de Oliveira; além disso uma 
ttirma de triangulação trabalha no sul do E~tado, 
e~tre Cambuhy, Pouso Alegre, J aguary e Ouro 
Fmo. 

Cotn os trabalhos de campo do anno proximo 
pass~do, ficara!? terminadas as folhas de Carango-
la, Pn·anga e V1çosa, e muito adeantados os das fo-
Íhas de Ouro Preto, Ponte Nova, Manhuassu' e Ca-
paraó. 

Da frente de trabalho para o sul do Estado, a 
Carta na escala de 1:100.000 está prompta e quasi 
toda püblicada. 
, No escriptorio da Commissão foram desenha-

elas as folhas de Cataguazes, Remedios Ubá c Mu-
riahé, i1o anno proximo findo, e estão' sendo ,dese-
nhadas as de Carangola e Viçosa . 

Foram medidas duas bases geodesicas uma 
n~s vizinhanças de Pouso Alegre, outra nas' proxi-
lmdades de Gonçalves Ferreira. Empregou-se em 
ambas, como basimetro, o fio invar actualmente o 
mais perfeito para esses serviços . ' 

Com os trabalhos até aqui feitos, estão prom-
ptas 26 folhas da Carta de 1:100.000. 

Além desses, fez-se a medição de uma cachoei-
ra do 1~ibeirão S. Doming·oR, na fazenda da Barra 
do S. DomingoR, achando-se para o resultado 600 
cavallds-vapor . 

Foram informados pelo chefe da Commissão 
os papeis relativos ás divisas municipaes entre 
Grão Mogol e Brejo das Almas c entre Piranga c 
P01ite Nova. 
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A despesa da Commissão foi de 293 :224$420, 
sendo pessoal 236 : 825~295 e material 56 :899$125 . 

Seniço ~Ietcorologico 
Os trabalhos relativos ao Serviço Meteorologi-

co correram cem regularidade, continuando a ser 
ampliada a rêde meteorologica, na qual foram mon-
tados os postos thermo··pluviometricos de Jaguary, 
Bambuhy e Rio Pardo, pertencentes, os dois 'pri-
mei ros, ao plano de reforma Coussirat. 

Por motivo de se acharem em terrenos parti-
tulares, foram mudados os postos de Montes Claros 
e Pa ·sa Quatro . 

F oram inspeccionados os seguintes postos: Pa-
racatú, Araxá, Ouro Fino, Passa Quatro, Muzambi-
nlw, Pocos de Caldas, Caxambú, Montes Claros, to-
dos de 2." classe ; os de 3." classe, de Araguary, Ita-
jubú, Tres Corações e o thermo-pluviometrico de 
Monte Carmello. Estão sendo inspeccionados actual-
mente os pos tos do Triangulo e da Zona da Matta. 

As publicações do Serviço vão sendo feitas com 
regularidade . 

Já estft elaborado o Boletim Climatologico de 
1926, para ser remettido á Imprensa Official. O 
Boletim Mensal Climatologico foi elaborado com re · 
gularidade. 

Os servic;os de expediente, revisão e copia de 
mappas, instrucção aos encarregados por meio de 
correspondencia activa, notificando-se-lhes os er-
ros encontrados, têm sido fe itos pontualmente. 

As informações decaclaes de Meteorologia Agri~ 
cola têm sido publicadas regularmente, dando in- · 
formações sobre a marcha elas culturas e estado da 
pecnaria em relação ao tempo. 

O ServiGO Hycl rometrico elo S . Francisco con-
tinúa estudando o r egim en desse rio, por meio de 
observações diarias, em Porto Real, Pirapora e R. 
Francisco. 

Seniço de lTistatistica Geral 
Este Serviço teve regulamentação definitiva 

pelo dec. n. 7. 311, de 21 de agosto de 1926, nos 
·r ermo::; da auctorização contida no art. 2.0

, n. 11, 
da lei n. 820, de 26 de setembro de 1921. Confiada 
a direcção ao dr. Mario Augusto Teixeira de Frei-
·tas, a repartição respectiva vae tendo producção 
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digna de nota, na qual merecem destaque os cinco 
volumes do "Ammario Estatistico de Minas Ge-
raes" e os dois volumes do "Atlas Chorogr::q1hico 
Municipal". 

O Serviço está agora distribuindo, sahido do 
prelo muito recentemente, o livro "Minas Gerae::; 
através dos numeros" (no qual já apparecem dados 
de 1926 e 1927), e ter~. prompto, dentro de poucos 
dias, o que se intitula "Divisão administrativa c..: ju-
diciaria do Estado de Minas Get·aes ", o qual, com 
as informações constantes cto respectivo append ice, 
põe o assumpto ela obra em ctia até 31 de maio ul-
timo. 

Tem em andamento, com o auxilio ele um cor-
po de ag-P.ntes itinerantes e municipaes, os inqueri-
tos relativos ao anno f indo, e emq uanto prepara a 
actuação dos correspondentes e commissões muni-
cipaes de estatística - tudo em moldes muito pra-
ticos e efficientes, como podeis verificar pelas com-
petentes instrucções, baixadas pelo Set;ret.ario da 
Agricultura e publicadas no M·inas Gent.es , de 13 de 
maio ultimo -- está concluindo, em sua actividade 
interna,. o no\:o mappa g·eral do Estado e o segundo 
annuario estatístico, o qual se deverá referir ao 
pel'iodo de 1922-25, e continúa t rabalhos outros, de 
muita opportun1dade, como sejam a revisão elos 
mappas .municipaes, o prepar0 do mappa geral di-
dactico e de um pequeno atlas municipal, para 
uso nas escolas, o annuario de legislação e adminis-
tração, o_promptuario dos limites municipaes e cli s-
trictaes, o boletim estatistico-chorographico etc. , 
tudo isto sem prejuízo ele uma intensa correspon-
dencia para attender aos constantes pedidos ele in-
formação, que de toda parte recebe, sobre os mais 
variados assumptos relativos á vida mineira. 

Merece, a meu ver, especial amparo a inicia-
tiva da publicação do Ammario de Legislação e 
Administração Municipal, pois a divulgação regu-
lar dos varios tomos desta obra. sobre constituir 
um permanente incentivo ao escrupulo, ao ze1o, á 
largueza de vistas e ao patriotismo dos org-ams ad-
ministrativos municipaes, formará, ·ao lado do "Re-
trospecto annual da vida dos municípios mineiros", 
cuja .organizaçfto já está projectada, um precioso 
repertorio de ·informações sobre interessantíssimo 
aRpecto da vida do Estado, o que vale cli?:er tambem 
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uma valiosa cpllectanea de qocl.lmepto& para a h,is-
toria mineira. E' mister, toqavia, qlle disto se com-
penetrem todos os chefes dos governos municipaes, 
pois que, infelizmente, ainda não constituew maio-
ria qs municípios que enviaram sua's contribuições 
para o primeiro numero, relativo a 1926, do annua-
rio em apreço, cuja impressão, apesar disto, e co-
mo o melhor encaminhamento do alto objectivo. pu-
li ti co que se collima, já determinei que a Reparti-
ção il).icie quanto antes. Estou em que, isto feito e 
distribuída a obra, nenhum governo municip~l ad-
mittirá que de futuro esse annuario se apresente 
omisso no que tocar á respectiva r,ircumscripção 
municipal. 

1\lfantlega tlc Bcllo Uorizonto 

Iniciada no governo passado a construcção 
da Alfandega desta Capital, já está concluída, de-
vendo ser em breve inaugurada . 

A construcção abrange duas partes: -· arma~ 
zens para importação c exportação, e edifício par.a 
administração. 

O edifício foi projectado em puro estylo Luiz 
XIV, ele linhas sobrias e aspecto monumental, e 
consta de um porão e dois pavimentos . 

Dos armazens, construiu-se a metade de um 
grupo, ou seja a quarta 11arte do projecto geral. 
Cada armazem mede 9,00 metros de largo por 
50,00 metros de comprimento. Estão dispostos de 
modo que os vagões sejam carregados e descarrega-
elos ao abrigo do tempo, como é commum em taes· 
obras . 

Lateralmente, para carga e descarga dos vehi-
culos de transporte, foram construídas plataformas 
<·om 3,00 metros de largura e cobertas em alpen-
dres . 

Com a conr:;trucçiio destes edifícios, prepql'Q dQ 
terreno, terraplenagens e aterros p~ra o desvio da 
Yia ferrea, a despesa se eleva a 1 . 124 :789$200. 

Já :fOI'am dttdns as providencias para ser do-
t~do o estabel c~ im ento do mobilia rio necf)ssario. 

l~staucias hJtll'o-miltot·nes 

I:Dstú n1ereçcndo toc.la !Tlinha ~ttenção esta im-
portal1tf! rlqu pzq, ni'"tp pelqs lucros 114e clp sq~ ~xplo-

raç~o·po~sam provir para o Estado, mas pela raz.ão 
dos beneficios que qella resultam e terão de resultar 
para a humanidade. 

Procurando attender ú necessidade da conve-
niente organização e maior efficiencia de todas 
ellas, tenho adoptado, com relação a cada uma, pro-
videncias que constam do que passo a expor . 

Poços de Caldas 

Em virtude de falta de cumprimento de clau-
sulas contractuaes, foi rescind ido o contracto en-
tre o Estado e a Companhia Melhoramentos ele Po-
ços de Caldas e declarada caduca, a 14 de fevere i-
ro do corrente anno, a concessão feita áquella 
Companhia . 

~ntrando na posse dos bens arrendados á Com-
panhia Melhoramentos, creou o governo, com o de-
creto n. 7.499, de 14 de fevereiro de 1927, a Superin-
tendencia elos Serviços Thermaes de Poços de Cal-
das, nomeandb.prefeito da cidade e designando ))a-
ra exercer em commissão o cargo de superintenden-
te o dr. Carlos Pinheiro Chagas. Para dirigir as 
obras de melhoramentos, que o governo pretende lá 
realizar, foi designado engenheiro-chefe da superin-
tendencia o dr . José Femal . 1 

Creada a Superintendencia e nomeados os seus 
funccionarios, ·passou ella a dirigir, sob a orientação' 
da_Secretaria ela Agricultura, não só o prosegu i-
mento das operações de balnearios e dos boteis, co-
mo tambem o trabalho de remodelação ela estancia. 

Focos de Caldas, como estacão balnearia conhe-
cida e 1;rocurada, tem grandes · possibilidaC!es fu-
turas . 

A cidade não c01·responde hoje ao fim especial 
a que se destina: todo o seu apparelhnmcnto hydro-
thcrapico estú muito aq ucm das necessidades de con-
forto e efficicncia. O.· elo i ~; (.'!::; tahclecimcnto:-; de ba-
nhos-- Mac:-tco!:i c 'l'hermas -- :c r v id o:~ ppt· munan-
ciacs de vasão superior ft apron; it~Hla , cHttío mal in-
stalladou. Mesmo m;;,im, a: rcnrlas urrccndaclas pe-
la Superintenrlcncia, illC !uimlo-sc a rlo~-; hoteis ào 
Estadp, attingiram o i: o tal de 433: lDl$3 00, ~11:1sde o 
dia 16 de fevereiro a 31 de maio de 1927. 

Si outros motivos de ordem sqci~l 11ão fossem 
bastantes para c!Htmar a attenção no govm:nq par~1 
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a necessidade de melhorar as condições urbanas de 
Poços e reorganizar as suas installações crenothera-
picas, só as considerações de ordem financeira au-
ctorizariam plenamente uma intervenção actuai pa-
ra a creação de uma fonte de rendas, que só poderá 
melhorar e que compensará largamente os sacrifí-
cios porventura feitos agora. 

Com o decreto n. 7. 558, de 27 de março de 
1927, abriu o governo um credito extraordinario de 
5 mil contos, que será, opportunamente, submettido 
á vossa apreciação, e concedeu á Superintendencia 
a auctorização cte gastar as proprias rendas em 
obras de remodelação. 

Esses serviços de reconstrucção e embelleza-
mento estão já iniciados. 

Já está em construcção, desde abril ultimo, a es-
trada de automoveis ligando a estancia a São Paulo, 
a qual virá tornar Poços de Caldas accessivel a qual-
quer hora e em qualquer época : • 

Para os sítios pittorescos nos arredores da ci-
dade, já estão iniciadas estradas de pequeno percur-
so, que darão aos veranistas o conforto de passeios. 

Encontram-se em vlas de inicio a reforma de 
jardins, a reconstrucção do Palace Hotel, a constru-
ccão de um novo Casino, a encampação e reforma 
cl~s serviços de força e luz. 

Tratando-se ele uma es'tancia essencialmeJ1-
te balnear, onde, portanto, o balneario deve ser 
a melhor realização, fiz seguir para a Europa, afim 
çle observar os balnearios e organizações affins das 
melhores estancias européas, a pessoa encarregada 
de superintender os trabalhos de reconstrucção de 
todos esses serviços em Poços rle Caldas. 

Ara xá 

Em Barreiro, foram feitos os indispensaveis . 
estudos geologicos pelos engenheiros J. de Andrade 
Junior e Glycon de Paiva, bem como pelo engenhei-
ro Djalma Guimarães o estudo petrographico. 

A pequena vasão das fontes do Barreiro e sua 
má captação não permittem, por emquanto, a con-
struccão de um grande balneario. As aguas, por 
serem fortemente mineralizadas, exigem, em al-
guns casos, a diluição por outra menos mineraliza-
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da e com egual ou superior grau de radioacti·· 
vidade. 

Os estudos do dr. Andrade Junior levaram-·n'o 
á descoberta de uma fonte, não míneralizada, mad 
fortemente radioactiva, nas immediações de Bar-
reiro. de sorte que, logo sejam captadas as fontes 
minei:alizadas, conhecida a vasão e grau de calor, 
facil será a construcção de um balneario que sa-
tisfaça, inteiramente, ás necessidades da estancia, 
aproveitando-se melhor, então, a sua capacidade 
balnearia. 

Para não deixar, entretanto, a cstancia des-
provida 'de recursos, está um engenheiro á disposi-
ção · do prefeito, afim de promover o augmen-
to do actual balneario e de melhorar as condições 
geraes quanto ás installações, de modo a dupli· 
car o fornecimento de agua. 

O plano definitivo de remodelação desta es-
tancia, já notavel pelo seu poder de cura, só pode 
ser levado avante depois de determinadas, com o 
maximo rigor, a vasão total das fontes, a tempera-
tura maxima e concluída a captaçáo. 

Não existindo, ao lado elas fontes, installações 
sufficientes para os que as procuram, e sencl 
deficientes os meios de transporte, mandei melho-
rar a estrada que liga o Barreiro á cidade do 
Araxá, não .só com obras de protecção, como com 
o empedramento perfeito . 

Aguas Virtuosas 

Os servicos executados em Aguas Vii:-tuogas, 
notadamente ·o luxuoso Casino e grande lago, nüo 
lograram attrahir grande numero de aquaticos, em-
bora a extraordinaria vasão das fontes. Ou porque 
Caxambú offer~ça melhor conforto, Cambuquira e 
São Lourenço, mais encantos pela belleza ela topo-
graphia e paizagens, ou por motivos outros de or-
dens diversas, é certo que a frequencia de Aguas 
Virtuosas não tem augmentado. Por todos estes mo-
tivos, Aguas Virtuosas está sendo mais uma estan-
cia exportadora do que propriamente de cura. 

A exportação tem augmentado, e o arr~nda
tario vae executando os serviços a que se obngou, 
já eRtando quasi concluída a fabrica de garrafas . 

Mandei effectuar o calçamento das ruas que 
circumdam o par_que das aguas. 
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A exportação desta estancia, em 192p, fol q13 
14.445 caixas . 

Camhuquira 

A pequena vasão das fontes e a não captação 
de uma dellas têm levado a empresa arrendataria a 
pretender o engarrafamento durante as horas de 
frequencia, no perioclo das estações. O prefeito, de 
accordo com o dec . n . 3 . 661, prohibiu o engarrafa-
mento nestas cond ições, tendo a Secretaria, em grau 
ele recurso, mantido a prohibição . 

Esta situacão se normali zará, entretanto, com 
a captação da fonte Roxo Rodrigues, o que se farú 
logo seja installado o serviço geologico do Estado. 
Além do material electrico para a illuminação do 
parque, mandei que se fizesse o calçamento de al-
gumas ruas, serviços estes que se tomaram ina-
diavei s . A exportação de Cambuquira foi de .... 
17 . 000 caixas . 

Caxambú 

A estancia de Caxambú, ainda a melhor appa-
relhacla, contin úa anendacla ú Empresa de Aguas 
de Caxambú, que tem dado desempenho ao con-
t racto . 

Foi conclniclo 0 matadouro maMlado executar 
pelo governo e firmado cor!l:rael:o para remndela-. 
cão do scrvico ele forca e iur. . O contrncto 11ara a 
êonstruccão elo C a sim; foi l' C~·W Íll rlitlo n•Üo dec. ll. 
7 .449, dê 7 de jaÚeiro deste anno, poÍ· ter a com-
panhia concessionaria, após \'arias prorogações de 
pra:w, deixado correr 114 mczes sem inir.iar ::~s 
obras e ainda deixado de l)agar multa•> que lh fo-
ram im11ostas . 

Actunlmente, está o assumpto em estudos, sen-
do possiYel breve solução. 

A cxportaçüo foi, em 1926, cl tt !J8 . 8!JS ..:~.i:qts , 

Si o Louren ço 

lla muito, Yinl1 n Sito Loure nço rel:lam:~ndo n1e-
clifbs tend ente::; a melhorar ::;uns c: mliçiícs jocaes, c 
i!sLo p0rquc fi. p ·oc: m"ct de su :ts :~g· u a~ tem ~ugmcnta
(lo cnn:5l <m lcmentc. o mef;r. l::> :·~ fl<nt1o corn a expor-
ü:.ç.ito. qu c, o anno passar1o, ;1 Uingi u G6. 690 caixas. 

.Julgu ei conveni ente altcn 1er ú vc1h:). asp1rq-
6o t1os hnbil:antes desta bcl li ssimn estancü, p pelo 
clcc . lj . 7. 562, de 1.0 el e nbr~ l do cprrente anno, 
creei a Prefeitura em S.:io Lourenço, .iú tendQ Q 

' 

. ' 

" 

9p --
:grefeito nqw~aqo tonndo posse e entrado em exer-
cício. · 

O governo, desde tempos, procura resolver o 
problem~ .d~s inundações em São Lourenço, ha-
vendo verificado, entretan to, a inconveniencia das 
d~as sqluções a que chegaram os teclmicos que a::; 
estucla 'fll11. Mandei Irocccler a novos estudos, pa-
recendo-me que a questão se resolverá com a aber-
tur~ da garganta que, a jusante, estrangula o rio 
e em rectificar o seu leito, desobstruindo-o da ro~ 
cn'a que, no local alludido, aflora em ambas :l.S 
margens e lhe serve de f undo . 

Reorganizaç.ão lle serviços 

Pm: d~c. n . 7 .. 544, de 9 de março ele 1927, 
reorgamzei os serv1ços da Directoria de Viação 
e Obras Publicas . 

Com -o in tenso progresso, que se verifica pol' 
todos os recantos do Estado, exigindo ele meu go-
verno o maior cuidado na conservação de suas es-
tradas, pontes e edifícios, e a construccão em nu-
mero cada vez maior de obras novas,- tornou-se 
n.ecessar~o ::eorganir.ar o regulamento ela Direcito-
na de V1açao e Obras Publicas . 

O novo regulamento, expedido, dependente de 
' vosso referendo, procura, não só dar maior esti-

mulo aos engenheiros do Estado, augmentando-
lhe~ a efficiencia e o apêgo á causa · publica, por 
meiO de accessos na carreira, com a creacão ele 
quatro classes de engenheiros com ordenados pro-
gressivamente crescentes, como tambem dotar a 
Secretaria da Agricultura ele orgams technicos es-
pecializados nos elifferentes serviços, que lhe in-
cumbem. 

Não sp limitaram a estes dois pontos ns inn o~ 
vações do predi to regulamento. Esse creou, o que 
era indisp~psavel a uma repartição que clcspende, 
annualnjentp, cerca çle 14 mil contos de m(l.ter ial, 
um g·abinete para o ensaio de qualirlacle r. resisten-
cia dos materiaes; uma in teúdcncin geral ]1(1. ra co .. 
ordenar a compra armaz:en:::meJlto c di stribui ão 
qRs rn~teri aes, ferrmnentas, machi nas c i nstru-
mmltos, necessarios ~os serviçop, publicas, e umn. 
s flÇ-~O ele contabijidarlc, destinada ao registro f!CO ~ 
:pQp1ico e financr.i ro de toclqs :l S verbas despel!Cli-
cl ~s MqS~ ranW qa aclmipistraçüo . 
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Pelo dec. n. 7. 640, de 10 de maio de 1927, 
, approvei o novo Regulamento Geral de Obras Pu-

blicas, ó qual veiu preencher varias lacunas, que 
se fazi am sentir no antigo, creando o registro pro-
fissional elos empreiteiros e estabelecendo norm~ ~ 
seguras e taxativas para os ajustes, tarefas e con-
tractos relativos á execucão ele taes servicos. 

Pende de estudos a reorganização ela Directo-
ria ele Inclustria e de outros serviços subordinados 
á Secretaria ela Agricultura. 

A nova regulamentação está sendo determi-
nada pelo grande incremento que, em consequen-
cia ela maior renda do Estado, vae tendo esse ramo 
da administração publica. 

Secretaria da Segurança e Assis-
tencia Publica 

Dando execução á lei n . 819, de 4 de setem-
bro do anno passado, foi installada, a 7 de setem-
bro do mesmo anno, esta nova Secretaria de Esta· 
do, e expedido, sob n. 7. 436, de 21 de dezembro 
ultimo, o respectivo regulamento. 

Os factos têm confirmado o acerto de vossa 
deliberação dotando com este novo departamen-
to a administração publica. 

A natureza e o vulto dos serviços a seu cargo 
têm patenteado que elles se prejudicariam, si não 
lhes houvesse sido dada a organização que está vi-
'gorando. Lançando e completando essa Ol~ganiza
ção, têm sido expedidos varios regulamentos, in-
strucções e circulares. · 

Serviço JIOlieial 
As delegacias auxiliares e as regionaes têm 

sido o instrumento primacial para execução dos 
serviços de policia, assim confirmando a convi-
cção_ apoiado na qual promovi a melhor organiza-
ção ele umas e outras. 

Ao esforço daquelles a quem investi das fun-
cções de delegados auxiliares e de delegados regio-
naes, assim como dos offi ciaes da Força Publica por 
mim aproveitados em serviços dessa mesma n;;tture-
za, ficou sendo devida, em grande parte, a ordem 
que por todos os municípios do Estado, salvo uma 
excepção, reinou durante os dias, quasi sempre tem-
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pestuosos, no decurso dos quaes se processaram on 
' ultimos pleitos eleitoraes . 

Identificadas com o meu pensamento, as au-
ctoridades referidas agiram, no embate el as fa-· 
cções locaes, com inteira isenção de animo, não ha-
vendo feito valer o prestigio e o poder dos cargos 
que lhes attribui sinão para assegm·ar o inteiro 
respeito e o livre exercício dos direitos inclividuaes 
e políticos. 

Nenhum reparo, felizmente, tenho a fazer 
no tocante ao modo pelo qual têm exercido 
seus cargos os delegados leigos -nomeados para os 
municípios do Estado; pois tambem esses, embora, 
guanto a muitos, as ligações com a política local, 
se vão conservando fi eis ao meu pensamento no que 
respeita ao dever, que cabe á policia, de se distan-
ciar das paixões eleitoraes, para se restringir á fun-
Ly~O capital ele, imparcial e serenamente, assegurar 
a ordem. 

Melhor que eu, sabeis que é ainda insufficiente 
o policiamento no Estado, provindo essa precarie-
dade do numero pequeno de soldados e de guardas 

- civis, em comparação com a vastidão do nosso terri-
torio e com o vulto e dispersão dos nossos varios 
nucleos de população . _ 1 

. Não sendo licito ao Estado, ao menos por ago-
ra, augmentar os effectivos da nossa forca poli-
cial, e convindo reter nos quarteis, para ·fins de 
instrucção militar, muitas das praças nella enga-
jadas, considero conveniente a organização, mes-
mo que restricta aos mais importantes municípios 
do Estado, da guarda civil, devendo-se a esse fim 
cop.tar com o auxilio das municipalidades . 

O exemplo de Juiz de Fóra, que, a partir do 
corrente anno, concone para a manutenção da guai'-
da civil local, precisa ser imitado e seguido. 

Nesta Capital, onde essa gvarda tem regular 
organização, toma-se necessario J.ugmentar o nu-
mero dos que nella devem servil) visto as crescen-
tes exigencias de policiamento, em funcção do cre-
scimento constante da população local. 

O serviço de investigações e capturas, adstri--
cto unicamente ao respectivo gabinete, nesta Capi~ 
tal, precisa ser ampliado, assim como o que está a 
cargo do Gabinete de Identificação, de modo a 
actuai' com proveito maior, ao menos nos outros 
municípios de mais densa população. 
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:Força PnJJlica 

O effecti v o fixado pela lei n. 942, de l,o de 
outubro do anno findo, foi de 139 officiaes e . .. 
3 . 885 praças, com o total, portanto, de 4. 024 
homens. 
. .Ess~ numero não estú attingido, em consequen-

Cla cl.e ;1ao se haverem apresentado voluntarios em 
conc!Jçoes de engajari1ento . 
· . Reaffirmo, a esse proposito, o que disse linhas 
ae1 ma, sobre as clifficuldades de bom polid~mento, 
sem o .pessoal a esse fim necessario. 

. ~evo attribui_r a falta de voluntarios para o 
engaJamento ao :facto de que os vencimentos fi-
xado~ }~ara as praças é insignificante, não lhe.'3 
permittmdo prover á propl'ia subsistencia. Tor-
na-se, portanto, inclispensavel dar-lhes melhor re-
muneração, o que permittirá até melhor selecçã0 
elo pessoal a engajar-se. 

Tenho por indispensavel restabelecei· a in-
strucção militar ela Força, afim de que ella possa 
bem preencher a fnncção auxiliar do Exercito que · 
lhe cabe, em observancia ás leis federaes . Recen-
temente expedi decreto reorganizando os servicos 
da Força, e de seus termos se verá que estou em-
penhado em lhe conferir, sinão de prompto, ao me-
nos em futuro proximo, maior efficiencia policial 
e melhor apparelhamento militar. 

Por essa nova organização, foram mantidos os 
6 batalhões anteriormente creados, passando um 
delles a ser o Corpo Escola; egualmente mantidos 
mas com desenvolvimento maior, o Corpo de Ca~ 
vallaria, o Serviço ele Sauele e o de Bombeiros, sen-
do creado ele novo o Serviço Auxiliar. 
. . Apraz-me reconhecer de publico o espírito de 

chsc1plma e devotamento que caracteriza a officia-
lidade e os soldados de nossa Força, a que a 
causa da ordem legal, em mais de uma expedição, 
deveu relevantes serviços . Aos officiaes quero re-
ferir-me ainda, para o fim ele assignalar os bons 
serviços que, no geral, têm prestado ao governo, 
em materia policial, e para dar meu depoimen-
to no sentido de que elles estão mal remunerados, 
reclamando, portanto, as condições actuaes . de vi-
da o augmento de seus vencimentos. 
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Na pai'te dessa mensagem relativa a obras 
publicas, constam informações sobre quartcis, e 
dellas se inferirá que o governo está aLtenLo ao 
dever de lhes melhorar continuamente as insLal-
lações. 

Assisteucia a Aliouados 
Expedi, em 31 de janeiro do corrente anno, 

sob n. 7 . 471, decreto reorganizando esse serviço. 
Por elle, a assistencia ficarft a cargo do Hospital 
Central, com a colonia annexa, em Barbacena, do 
Instituto "Raul Soares", de hospitaes psychiatri-
cos, um dos quaes fundado jú em Oliveira, e do 
manicomio judiciario, que será installado tambem 
em Barbacena. No Hospital Central e Colonia es-
tiveram internados 837 aliena dos; no Instituto 
"Raul Soares" foi de 224 o numero de internados. 
Um e outro, sobretudo o de Barbacena, terão bre-
vemente augmentada sua lotação, pois o governo 
já auctorizQu obras relativas a novos pavilhões e 
melhoramentos dos actttaes . 

Assistcucia a ~Ic uores 
Procurando organizar em moldes mais ampl 

e mais proveitosos a assistencia e protecção a ml -
nores abandonados e delinquentes, approvei, por d~
creto n . 7. 680, de 3 de junho proximo findo, o R e·· 
gulamento relativo a esse importante serviço . 

A assistencia se dará por intermedio dos se-
guintes institutos: Abrigo de Menores, Escola de 
Reforma para Menores Pervertidos, Escola de Re-
forma para Menores Delinquentes, Escola para 
Anormaes e Escolas de Preservação. 

Desses estabelecimentos, a creação nova é a do 
Abrigo de Menores, com séde nesta Capital, e a Es-
cola de Reforma, que vae ser installada na estação 
de Sitio, em excellentes predios doados pelo governo 
federal, que ao novo instituto dará tambem uma 
subvenção annual de 80 :000$000. 

Para Escolas de Preservação, aproveitei varios 
estabelecimentos até agora dependentes da Secreta-
ria da Agricultura, quaes os institutos agrícolas ele 
ltajubá, Mar de Hespanha, Ouro Fino, Ouro Pre-
to e Uberaba, onde, ao lado do ensino agrícola, se 

· ministrará tambem o profissional. 
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Da exposição de motivos que precedeu o Regu-
lamento e dos termos em que esse foi lançado, se 
concluirá que esse problema merece o meu maior 
carinho e que me disponho, sem perder de vista as 
limitações impostas pelas nossas finanças, a concor~ 
rer, quanto puder, para bem encaminhar sua so-
lução . 

Serviço de llygieue 
Fóra desta Capital, o Estado não mantem servi .. 

yO regular de hygiene, estando confiadas aos muni-
cípios as providencias que se tornarem necessarias 
á saudc vublica. 

Em alguns destes, está operando, mas de modo 
restricto, a Prophylaxia Rural, serviço dirigido peia 
União, mas com o concufso do Estado. 

Servindo á hygiene da Capital, existem o Hos-
pital de Isolamento, o Desinfectorio e o Laboratorio . 
de Analyses. 

A Prophylaxia Rural mantem postos em cinco 
municípios, quaes os de Barbacena, Queluz, Itajubá, 
Oliveira e Ubá . 

No decurso do anno passado e primeiros meze~ 
do corrente, os surtos epidemicos dignos de nota 
são DS que se referem ao apparecimento da febre 
amarella em Pirapora e ao da varíola em varias lo-
calidades do Estado. . . 

Febre amarelln 

Tendo apparecido varios casos de uma mo-
lestia graYe e desconhecida em Pirapora, cujos sym .. 
ptomas despertaram por fim a suspeita de se tratar 
de febre amarella, o governo do Estado, a pedido da 
DirectDi'ia de Hygiene, solicitou ao Departamento 
Nacional de Saude P t~ b l i ca a ida áquella localidade 
de uma commissão medica para verificar a natureza 
ela molestia . Essa commissão, composta dos srs. 
drs. Raul de Almeida Magalhães e Magarino Tor-
res, após minuciosas pesquisas, concluiu ser febre 
amarella a epidemia em questão. 

Em consequencia e após prévio entendimento 
com o Departamento Nacional de Saude Publica e 
Commissão Rockefeller, á qual foi confiado o servi- -
ço de combate á febre amarella no Brasil, seguirarr 
nara Pirapora os srs. drs. Antonio Peryassú, pm~ 

I I 
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parte da dita, Commissão, e ,Gualter Gonçalves, como 
delegªdo do Estado. 

Organizou-se então um serviço de prophylaxia 
especifico, sob a direcção do dr. Peryassú, que ra-
-pidamente debellou a epidemia, pelo combate inces-
sante ao mosquito transmissor, cujo índice baixou 

· a 2 %, além das medidas complementares de isola-
mento dos doentes e vigilancia sanitaria dos mora-
dores e passageiros em transito. 

'fendo se iniciado esse serviço em fins de junho 
do anno proximo findo, prolongou-se até principio 
de fevereiro do corrente anno, permanecendo ainda 

. em Pirapora um Posto Provisorio de Vigilancia Sa-
nitaria dos vapores que fazem a navegação do rio 
São Francisco, serviço este actualmente confiado ao 
dr. Rodolpho Malard, auxiliado por um guarda sa-
nitario. 

No decurso da epidemia, verificaram-se 44 ca-
sos de febre amarella, com 18 obitos, a maior parte 
dos quaes occorreu antes da organização do serviço 
de prophylaxia. A commissão medica, composta 
dos drs. P€ryassú e Gualter Gonçalves, teve ainda 
occasião de prestar excellentes serviços na extincção 
e prophylaxia da varíola, de que houve casos em Pi· 
rapora, tendo vaccinado, não só toda a população lo-
cal, como innumeros passageiros em tr;:msito, attin· 
gindo a 16.910 o numero de vaccinações eff~-

~~u. I 
No período entre os mezes de junho a dezem-

bro, foram inspeccionados 73 vapores, .nos quaes se 
. fizeram 35 expurgos e 70 petrolagens, e examina-
dos 9. 039 passageiros. 

Vario lu 

Por motivo de uma intensa epidemia que gras-
sou na Capital Federal e que tambem occorreu em 
alguns pontos dos Estados da Bahia, Espírito San-
to e Rio de Janeiro, foi o Estado de Minas invadido 
pela varíola, que se manifestou em grande numero 
de localidades do interior e até mesmo nesta Capital. 
Graças, porém, aos soccorros prestados pelo Estado, 
por intermedio da Directoria de Hygiene e com o 
concurso do Serviço de Saneamento Rural, foi rela-
tivamente pequeno· o numero de casos verificados 
e de obitos, principalmente si attendermos á mul-
tiplicidade dos pontos contaminados. 

A. s.-7 
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E' assi~ que, para um total apurado de pouco 
mais de mil casos, tivemos 200 obitos, ·o que dá 
uma percentagem de mortalidade menor de 20 %, 
que é relativamente baixa para uma molestia de 
tanta gravidade. 

Essa mortalidade seria ainda menor, si não 
fosse a grande difficuldade de levar a assistencia 
medica a diversos pontos do interior, muito af~s
tados e desprovidos de recursos. 

Pos municípios atacados, o mais flagellado 
foi o de Curvello, onde a molestia se manifestou, 
n~o só na cidade, como em cerca de 20 povoados 
dos districtos, com um total de 343 çasos e l17 obi-
tos. Seguem-se: o município de Queluz, com 83 
casos e 19 obitos; o da Capital, com 76 casos e 9 
obito~ :. os de Mar de Hespanha e Mathias Barbo-
sa (numa zona limitrophe), com 62 casos e 5 obi-
tos; o de Palmyra, com 46 casos e 10 obitos; o de 
Januaria, com 40 casos e 9 obitos; o de Corintho, 
com 33 casos e 5 obitos ; o de Pitanguy, com 30 ca-
sos e 8 obitos; o de Bomfim, com 29 casos e 5 obi-
tos; o de Pirapora, com 32 casos e '2 obitos; o de 
J acutinga, com 19 casos e 1 obito, e o de Lima 
Duarte, com 13 casos e 2 obitos. 

No município de Sete Lagoas houve 18 casos 
e 3 obitos, na séde, e em Silva Xavier e immedia-
ções consta ter havido cerca de 200 casos, mas com 
7 obitos apenas, o que faz crer que a maior parte 
delles foi de varicella, ou, talvez, de alastdm. 

São as seguintes as outras localidades do Es-
tado em que occorreram casos isolados ou em pe-
queno numero: Itajubá, Ouro Fino (séde e bairro 
dos Leites), Pouso Alegre, Borda da Matta, Santa 
Rita do Sapucahy, Pedra Branca (S. José do Ale-
gr ) , Araguary, Juiz de Fóra, Rio Preto, Além 
Parahyba (Pirapetinga), Ubá, Bicas, Penha Lon-
ga, Ericeira, Santa Fé, Socego, Pedro Leopoldo 
(Mattosinhos e Prudente de Moraes), Capella No-
va, Sm ta Luzia (Baldim e outros pontos), Monte~ 
Clar~s, Grão Mogol, São Romão, Lassance, Var-
zea da Palma, Diamantina (Conselheiro N.{atta). 

Em villa Paraopeba, houve 18 casos de uma 
molestia eruptiva que não occasionou obitos, pare-
cendo tratq.r-se de varicella, ou alastrim. 

No combate a esses diversos surtos de . varíola 
no Estado, a Directoria de Hygiene promoveu a 

I . 
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vacc.inação em longa escala, para o que distribuiU: 
880.735 doses de lympha anti-variolica. 

' \ • 
* • 

.. . Das linh~s . acima se infere que é deficien-
ti.ssimo o serviço de hygiene, no Estado; e porque 
disso me convenci, logo nos primeiros dias de ad-
Il_li~istração, ?eliberei confiar a direcção da repar-
ti~ao d·e h_Ygiene ao d.r. Raul de Almeida Maga-
lhaes, antigo secretano geral do Departamento 
Federal de Hygiene e especialista de nomeada 
incumbindo-o tambem de organizar proj ecto ca~ 
paz qe dotar o nosso Estado com o necessario ap-
parelhamento para a defesa da saude publica . 

Esse zeioso funccionario tem quasi promptos 
os seus estudos, e, dentro do periodo das actuaes 
sessões do Congresso, pretendo submetter ao vosso 
esclarecido criterio o plano que a esse respeito for 
organizado. 

Prefeitura de Bello Horizonte 
· Eis o balanço da receita e despesa dessa Pre-
feitura durante o anno de 1926: 1 

Receita: 
Renda ordinaria .. .. . .. .. . 3.110:670$782 
Idem, extraordinaria . . . . . . 2.160 :730$I53 5. 271 :400$935 

Depositas divel·sos .... , . , , 
Supprimentos diversos .... 
Operações de credito 

,-

Despesa: 
Despesas .. ... ............ . 
Depositas ...... . ..... , ... . 
Supprimento a 1925 .. . .. , 
Operações de credito .... . 

8.200:843$588 
228:681$557 
145:348$878 

1. 327 :210$450 

234:954$862 
269:710$493 

4.126:018$133 

9.902:084$473 

9.902:084$473 9.902:084$473 

Eis, com referenda ao mesmo periodo, o ba-
lanço do activo e passivo: 
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Os algarismos citados não exprimem smao 
parte do movimento dos recursos postos á dispo-
sição de BeiJo Horizonte e das despesas realizadas 
em proveito da Capital. 

Elles traduzem o esforço da administração 
local, ao lado do qual é justo destacai' aquelle _que 
o Estado realiza directamente em obras e serviços 
aqui executados. 
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o exame dos algarismos relativos á renda mu-
nicipal revelam que es ta se caracteriza por ar. -
censão crescente; mas por mui tos anno. ~t i n la te-
rá ella de se distanciar elas gran de::~ m~cefls i dad e::~ , 
que, sob todos os aspectos, se fazem sentir em BeiJo 
Horizonte . 

A Prefeitura, para acompanhar o progresso 
vertiginoso que aqui observamos; não poden't pre-
scindir do auxilio financeiro do Estado, ou de opera-
ções de credito que directamente realize. 

E' ao auxilio do Estado, qu er fornecendo re-
cursos pecuniarios ao Prefeito, qu er operando dirc-
ctamente na realização de obras e serviços, que se 
deve grande parte dos melhoramentos matcri aes 
concluídos e daquelles que se acham em execução . 

Forçoso será manter, por muito tempo ainda c 
até com solicitude maior, essa assistencia pccunia-
ria do Estado, sob pena de ser gravemente obstado 
o desenvolvimento da linda cidade que. craámos c 
destinámos para nossa Capital . 

Agua, exgottos, calçamento, força motriz, via-
ção e luz, são serviços que reclamam continuamente 
maior ampliação e a essa exigencia felizmente o Es-
tado e a Prefeitura, nos limites do possível, vão pro-
curando attender. 

Quanto ao abastecimento de agua, a adminis 
tração actual tem realizado obras que merecem men-
ção. Em rêdes novas, construiu já 27.961 metros; 
está duplicando a caixa d'agua do Menezes; com-
pletou já os estudos para as novas caixas d'agua na 
Lagoinha, no Calafate e na Serra; trata de adquirir, 
por desapropriação, novos mananciaes de que a Ca-
pital precisa; providencía para aclopção de h.vdro-
metros, medida indispensavel para regulariímr as 
distribuições. 

Quanto á rêde de exgottos, estão sendo activa-
dos estudos e simultaneamente executados trabalhos 
de prolongamento de emissarios principaes, prima-
. rios e secundarias; têm sido construi das ligaçõeg 
necessarias; continuam as obras de rectificação e 
canalização do Arrudas, indispensavcis á execução 
do plano definitivo de exgottos. 

Em serviços de aguas e exgottos, a Prefeitura 
· está empenhada em obras cuja despesa total impor-

tará em 1. 961 :505$000, havendo já concluído ou~ 
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tras, da mesma natureza, que importaram em réis 
217:557$000. 

Quanto ao calçamento, foi possível ao Prefeito 
concluir serviços correspondentes a uma área de 
43. 018 metros quadrados; está calçando área cor-
respondente a 61.057 metros quadrados; annunciou 
concorrencia publica para ·o calçamento de 25.409 
metros quadrados; e provê sobre a terraplenagem 
de varias avenidas e ruas. 

Quanto á força motriz, viação e luz, exponho, 
em outra parte desta mensagem, quanto a esse res· 
peito occorre. 

A Prefeitura continúa a votar a maior atten· 
ção aos serviços do Parque, da arborização e outros 
da cidade, nos quaes já tem introduzido varios me· 
lhoramentos. 

Funccionalismo publico 
Minha impressão do funccionalismo publico 

mineiro, firmada em quasi um anno de governo, 
é de que elle se recommenda pela honestidade e 
pelo zelo com que cumpre seu dever. 

Bem conhecendo as privações que elle soffre. 
em consequencia da carestia de vida, para a qual 
estão concorrendo tantos e tão diversos factores, 
não vacillo em pedir vossa attenção para a neces-
sidade, que reconheÇo, de lhe serem augmerttados 
os vencimentos. .Jamais devemos nerder de vista 
que é pequeno, quando não prejudicial, o serviço 
do funccionario que do seu emprego não áufere 
os meios precisos pata á subsistencia propria e 
da família. 

Eis, senhore~ membros do Com~resso Mineiro, 
quanto se me afigura necessario r1izer-vbs. nesta 
occa~ião. sobre a vida anministrativa do Estado. 

Entreta11to, at1tes de encerrar está rlierlsa-
g-em. cumpro o dever de ac~Pntuar que ab )ttlverlid 
federal e aos g·overno~ dos E~tarlos temos sido rl~
vedores do alto apreço e das constantes gentile-
zas com que nos honram. 

O eminente chefe da Nacão, dr. Washihgtt>h 
Luis Pereira de Sousa. especialmente, se terh im· 
posto ao nosso maís vivo apoio politico e á nossa 
admira~ão pessoal. Cumpre á opinião mineira 
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prestigiar, com a ,sua solida:riedade .e o seu au. 
plati~o, . a obrá politica e administrativa êm cuia 
ralização está élte :tHiti'iobcatrlerlte ehipeHlHtdb. . 

Por fim, peço vossa attenção para os relato-
rios dos meus auxiliares de governo, ds qltaes t:Ji'e-
encherão as lacunas em que, ~oi'ventllra hàjl:l ih-
corrido esta mensagem. ' · 

Bello Horizonte, 14 de julho de 1927. 

ANTONIO CARLOS RiBEIRO DE ANDRADA 

Fit}da a ·leit.ul·n, retira-se s. exc., 
com as mesmns formnlidades . 

Em s,egi.títb, o si·. Pres idcnlc, le-
vantando-se, no que é ncompanhnd0 
11 r 

1 
tonos psl presentrs, Urclat·a: 

"Está installli1 a a i.• sessão ordlh:i-
ria da io.• 1e~islatitrn." 

Na for ma do regimento, é lida c 
approvada a pi·cscnte neta, ínandando 
c st·. Presidente que se cxtmhi~sc 
uma cnpin dn mcnsa ~-:c m , iHII'a ser 
rehiçll ida ao Scnr1dn. 

Levati!a -sc d sessão. 

1.• SESSÃO OlltiiNAiiíA, AOS 15 
DE JULHO DE 1!127 

Prcsidenda dos sÍs . Ga!Ji'iel Sa ntds 
e Olcg!d- o Maciel 

SUMMARIO:- Actn. - Expedi en-
te. -Posse db scnadorcs .-Agm-
decimcnto do sr .• Toiio Pio. -
Eleição dà Mesn. - Eleição da s 
commissõcs pc•·mancntcs . - Or-
dem do dia. 
A' hoht rcgimbhtal, fl! iln :i cha-

lnada, acham-se J11'csch lcs os srs. 
Gahdel S:it Los, Alfredo 13al'ta, Luiz 
T~ ishoa, Hihcii'O de Oliveira, Olympiu 
Molll'ãti, l\ll:l•etl rJ tal ão, Xal'icl- Hh-
lim, Alves Hc Lemos, 1\!rll·cii'a da 
Rdchd, Vallnd:ii·c. Hihcii'ri, Mnar ~. t• 
hd Oonçatv~·s, bjeg:lt·.io 1\iueipl, P:l s-
sos 1\f:ll a, l'cl-il'H•s de 1\tcndoh ~a c 
Erlérlfs Calncra, f a 1t a ndn cn1Í1 cil u slt 
jhst i icadli h si· . .T . 1\inni :tlilloll c 
sem e lia , os dernn is senhores . ' 

Abre-se n scssiln. 
.. A convite. do SI' . . Prrsiclcntc, oc· 
cupa1h as c:uleiras de 1. " c 2." se· 
cretnrios, rcsncctivamcnle, os senho-
res Alfredo Bncla c Luiz Lisboa . 

EXPEDIEi'lTt: 

Tclcgratilinas 
Dos st·s. Lcvintlo Coelho c Simão 

da Çunh~, çommuni.ca ndo rjuc, not· 
mo! tvo JUsto, faltarão a idgumas 
sessões . - Inlcii·àdo . 

drficlo~ 

Do sr. 1. • Scérelal'in da Crtmrtrà 
dos Dt.-pttlndos, par!icipatHlo t ct·hm 
subido ú sa ncçflo presidencial r c-
d lgitJ OS de :tccortf() Cl1111 as l'lllC

1

11tl:tS 
do Scn~dn , ns projccl os t1s. 90, 93, 
t 1:1, 1lli, 1111-A, 116-ll, 11li-C, 117 c 
11 8, alli ini ciaclns. - Tnl cirado . 

Oplrn do .mrsmo st• nhor, ~emct
lcndo o pro.ic,clo 11. 1 tO, da Cnma-
ra , approvando o .accor!In cclehrn-
do )ll'las Cam:iras de Ihiá c Luz so-
bre limites cnlt·c os respectivos 'mu-
nicípi os . - Estando imp1·csso, in-
l'ltla -sc <'In ohlclii do ilia. 

Do. sr. Sccrrt.nrio da Af,lricultma, 
dl'vnlvendo, . inl'ormado, o rcqucri-
IIJ CIIIn do almx,onril'c dartuclla Sc-
ercla.ria, .Pedindo . cquipnJ'nçiio de 
v<•neimcnlos . - A' co111lnissiio tlc 
Finança s. 

Dn sr. St•cJ·!'iai'Í
1
n Üo Tnt<'l'ior, dc-

vnh·cnd o,, inl'orlnadas, .as Jtcliçõc!s de 
Oscar 1\ndart r, soli cilandu nucttJ-
ri z:lção lrf,lislal iva .no s<'nl ido de sct· 
i•nprçssn na s o,ffkina s da IJII(II'Cllsa 
Ol'fil'inl, 11 lrnhaÍh o de sua nucto-
ria, denolllin:Hln- "Oprrnçiics Ftlli-
damentaes ", e de d. AIII'OI'Ú An,::clica 
hi·H:nitl c~. iii·ôfcssc>i·ü 11c úa i+ê i r os 
lli l) nH.: Ibii> d ~ il:iidahimi):i> it t )cili•iíi~ 
rcH·nição ilc uiii dchitii. - A• càln-
nli ssiio ilc Finai1çi1s. 

Lida, é approvada a nela eoa an- l'ossb db ;;cna!Íili·l!s 
cedente. 

, ' , I • • i\.!;l!Hndn-sc presentes; \In ctlifltio 
. O . ~11. 1." Sf,f.l1 f,TAI1 lO ]ll'occdc ri o Si:nado. os senhores .loiin Pio c 
ll lc1tunt clo seguinte 1 Cnmil.ln Clia\·cs, sr 1atlnrcs eleitos c 
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já reconhecidos, o sr. Presidente, a 
requerimento dos senhores Enéas 
Camern, e Hibeiro de Oliveira, no-
meia uma commi ssão composta dos 
mesmos senhores c do sr. Olympio 
MoUI·ão, pam recebei-os . 

Introduzidos com as formalida-
des do cstylo, prestam o compromi s-
so regimental c tomam assento os 
referidos senhores. · 

Agradccimt•ntu 

O SH .. JOÃO PIO: - Sr . Presi-
dente, quando foi da ultima sessão 
legislativa do anno pa ssa do, cu me 
d inopinadament e accomettido de 
gr:n·c molt' sl ia , t•, no mnnwnto em 
que os meus mcdicos ass istentes 
quasi se dcscspcran~ava m de 5al var-
mc, rccehi uma c:11· inhosa manit'c5-
l;tçfio de afl'cclo c t'onforlo do Se-
nado l\linciro, a qual , si n:io fôra o 
" no5ce te ips um ", o perfeito co nhc-
t•.imcnto que Lenho da minha pouca 
va lia, ( níio ll}JOi11dos acrrres) c da 
fidalga gc nci'05 idadc do Senado Mi-
neiro, Ler-me-ia envaidec ido, t o-
mando cu esse gc5to dos meus illu s-
trcs coll egas co mo prova de qual-
quer va limcnlo de minha parte. 

Venho, poi5, sr. l'residcnle, ao to-
mar posse desta cadeira, agradecer 
do fundo d'alma o consolo, o con-
forto, o bem incslimavcl, a ca ridade 
mesmo, que me di spensa ram, na 
sua magnimiclaclc, os bondosos col-
lcgas . 

O 11r . Ribeiro de Oliveira: - V. 
cxc. muito merece de todos nós cs-
!;as provas de co nsideração c de af-
fcclo . !A poiados aeraes). 

O sr . A lj'rcdo Ca lão:- E' digno 
de todo o carinho de seus pares . 
(Apoiados). 

O sr. João Pio: - O illu strc se-
nador, meu nobre amigo . que aca-
ha de aparlcm·-mc, deu, quando se 
)lropunh a então ao Senado, a im-
merecid a homenage m ú minha pes-
soa, um aparte, agom confirmado 
c que me tocou profundamente a 
alma . 

Parece, sr. Presidente, qu e devia 
gua rdar essa manifestação do Se-
nado commigo mesmo c não tra-
lcl-a a publico; ma s isso signifi ca-
r ia mereci mento meu c diminuiJ·ia , 
de certo modo, o gcsl o do Senado . 

As palavras que ora profiro na s-
cem cspontaneas do meu coração c 
trad uzem o meu sincero agradeci-
ment o aos meus pnrcs pelo hem que 
me fizeram c á minha alma ; 

Procurarei de hoje em deante 
normar a minha viqn como senador, 
de modo quo continue, não a me-
recer taes demonstrações de apreço, 
ma s 11 não me tornar indigno del-
las . (Muito bem! Muito bem !) 

Eleição da Mesa 
Em seguida, de accordo com o 

artigo !J3 do Hcgi mcnlo, passa-se á 
clei <; <io Ja :\.!Lsa. 

Para JH'es idcnlc, recolhidos 18 
cedula s, é eleito o sr. Olegario Ma-
ciel por 17 votos, obtendo um voto 
o s1·. Hihei1·o de Oliveira . 

E' procla mad o prc.s ideutc do Sena-
llo o SI' . Olcgario Dias Maciel. ' 

O SH. OLEGAHIO MACIEL (Ao 
assumir a w cs idencia): - Srs. se-
nadores . Não encontro expressões 
co m que possa agradecer a insigne 
honra que acabo de receber de meus 
di gnos pares collocando-mc nesta 
cadeira , que foi sempre ocupada 
pelos vultos mai s cmillcutes do Se-
nad o 1\lincii'O, 

Emhora a e5casscz de minha·s for-
ças, es pero, todada, com o auxilio 
dos i Ilustres sc nador~s c · seguindo 
o exem pl o dos meus dignos ante-
cesso res neste posto, poder bem dcs-
cmpcnha t· a honrosa c delicada mis-
süo, de accordo co m a lei e visando 
sempre o hem geral. 

111 cus agmdccimcnt os sinceros aos 
si'S. sc nadot·es . 

(Muito bem ; mu i to bem!) 

Par a vice-pres idente, r ecolhido 
cgual numero de ccdulas, é eleito 
o SI', R ibeiro de Oliveira, por 17 
rolos, obt endo um o sr. João Pio. 

Para 1.• sec1·ctario é eleito o sr. 
Olympi o Mourão por 17 votos, oh- · 
tendo um voto o sr. J . Montandou. 

O SH. OLYMPIO MOURÃO (1. • 
secretario): - Agradeço ao Senado 
a reno vação da prova de confiança 
CfUC ha algum tempo me vem dis-
pensando, reelege nd o-me pá r a este 
pos l o, c promclto redobrar de es-
forços para correspond er ú alta dis-
1incção . 

(Muito bem ; mui/o bem!) 

Pnm 2. • secretari o l\ eleito, l}Ol' 17 
vnl os, o sr . Gabri el Santos, rece-
bendo um voto o SI'. Pericles ele 
~ l c nd o nça. 

O Sfl. GABHIEL SANTOS (2.0 se-
crelari n) : - Sou muito grato no 
gc~to do's SI'S. senadores, rcclcgen- _ 
do-me segundo secretario da Mesa, 
c IH'omctlo envidur todos os csfor• 
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ços para o fiel cumprimento dos de-
veres rcgimcntncs. 

(Muito bem ; muito bem!) 

No fórma do art. !)4 do Hcgi mon-
to, § 4. •, são proclamados supplen-
tes de 1." c 2. ", respect iva mente, 
os srs . J. Monta ndon c Pcriclcs de 
Mendonça. 

Commissõcs permanentes 

Em seguida, procede-se á eleição 
das eonuni ssõcs permanentes, que 
fi cam vssím constituídas: 

De Constítuição c Poderes -
João P i,o, Enéas Camcm c Mo clestino 
Gon~nlvcs. 

De Finanças - Hihcirà de Oli-
vei ra, ,João P io, Lcvindo Coelho, Al-
fr~do Sú c Alves de Lemos . 

De Justiça c Legislação - Valia-
dares Ribeiro, Camillo Chaves c Al-
fredo Sá. 

De Obras Publicas, Terras c Via-
ção - Alfredo Baeta, Passos Maia, 
e A lfrcdo C a tão. 

De .Inslrucção Publica - Levindo 
Coelho, Passos Maia c Miguel La n-
na . 

De Camarllts Municipacs - Ca-
míllo Chaves, Moreira da Bocha c 
Pei:iclcs de Mendonça . 

De Força Publica - Luiz Li sboa, 
,J. Montandon c Pcriclcs de J\len-
!lonça. 

De Agricultura, Commcrcio, ln-
dmtria e Artes - Alfredo Bacta, 
Enéas Camcra c .J. Montandon. 

De Saudc Publica, Estatística c 
Colonização - Lcvindo Coelho, Pas-
sos Maia c Morcit·a da Rocha. 

De Hcdacção - Xavic1' Holim, 
V a !la dares H i beiro c Luiz Lisboa . 

Tribunal especial 

Para o Tribunal Especial são 
eleitos cmmbros cffectivo.s os sr s . 
Oleg~Jrio Maciel, Enéas Camcra e 
Per i eles de Mendonça. 

Supplentes - Camillo Chaves, 
Miguel Lanna c Valladat,es Hihciro. 

Findas as eleições, o sr. P1·csi-
clente determina que das mesmas se 
façrun as devida s communicaçõcs. 

Nada mais havendo a tratar-se, é 
clesignacja para 16 do corre nte a se-
guinte: 

OHDEM DO DIA 

Primeira IJartc 
Até as til horas: 

Leitura da nela, expediente, apre-
Sintação de pareceres, projectos, in· · 
dicações, moções e requerimentoS!. 

Scgundn IJnrtc 

Até as 16 horas : 
1.• di scussão do projcclo n. 110, 

dn Ca mara, approva ndo o accordo 
celebrado entre as Ca nHll'as de lbiá 
c Luz, sobre limites dos respectivos 
muni cípios. 

1.• di scussão do de n . 111, da 
Ca mara , approvando o nccordo ce-
lebrado entre as Camaras de Pedro 
Leopo ldo c Contagem , sobre limi-
tes dos res pectivos munidpios . 

1.• discussão do de n . 112, da Ca-
mara, auclorizando o govc l'llo a pa-
ga r ao SI' , .José B. de Pa ul a Aroe i-
ra diaria s que deixou de recebei' 
quando no desempenho de· vn l'ia s 
co mmi ss<ics, co mo chefe da cx tin-
cla secçiin de Fi scalizaç:in de 1\cn-
das do E si a do. 

:J. • di scussão do de n . 87, da Cn-
mara, rcsta lll'l cccnd o a linha divi-
saria entre os municípios de Arca-
do c Alfcnas . 

il." discussão do de 11 . !18, da Ga-
mnra , di spond o so bre mudança de 
denominação de dois cli sll'iclos do 
Estado . 

a.• di scussão do de n. 104-, da 
Camara , auclorizanclo o gove1'no a 
mandar fazer estudos Jo sub-solo 
do Estado, afim de verificar si ncl-
lc ex istem jazidas de pclroleo c 
cuxcnita. 

Levanta-se a sessão. 

2. • SESSÃO OHDINAHIA, AOS 1G DE 
J ULHO DE 1927 

Prcsidencia do sr . Olef,!ario Maciel 
- Secretarios, os srs. Ol ympio 
Mourão e Gabriel Santos 

SUMMAHIO: - Acta.- Di scurso e 
indicação do sr. Alfredo Sá.-Ho-
mcnagcm á mcmoria do senacl OI' 
Diogo de Vasconcellos. Di scurso c 
rcquci·imcnto do sr . Alfredo Bac-
ta. - Ordem do dia. 
A' hora reg imental, feita a chnmn-

da, acham-se }lrcsentcs os sc nho1·es 
Olegal'io Maciel, Ribeiro de Oliveira, 
Olympio Mourão, tia hricl Santos, 
.João Pi o, Alves de Lemos, Pericles 
de 1\'Icndonça, Moreira da Rocha, Al-
fredo Sá, XavÍCI' n olim, Alfredo Bae-
t.a, Valladarcs Hihciro, Passos Maia, 
Luiz Lisboa, Modcstino Gonçalves, 
Alfl·cdo Calão e Enéas Camera, fal-
tando com causa justificada os se-
nhores J . Montandon, Lcvindo Coe-
lho c Simão da Cunha, e, sem, clla, 
os demais senhores. 

Abre•se u sessão i; 
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' E' lida c approvada a aeta ante-
dente. 

Sobre a mesa niio ha expediente. 
Passa-se á 

Apresentação de tlarcccrcs, prdjccios, 
intlicnçües, lhoções I! !·cttuetlmcn-
ios 

O SR. ALFREDO SA': - Passo ús 
mãos de v. cxc., st·. Presidente, a 
scguihte indicação, subseripla por 
todos os srs . seu adores presentes, 
que uiio fazem parlc da l\fcsn: 

"Indicamos que a~ sessões do Se-
nado 1\Iinciro se realizem ús 13 ho-
ras." 

Além de se uniformizar por essa 
fórmn, sr . Prcsiclcnlc, a JLOra do 
inicio dos nossos trabalhos com a 
da Camara dos srs . Depu lados, on-
de, como sahrmws, as sessões co-
meçam ús 13 hora s, Yisa a indica-
ção, por oulro Indo fncilltnr a pre-
sença dos st·s. scltndorcs no monicti-
t o da chamada, poi s, r esidi ndo du:l-
si lodos cllcs em hoiel, ond e o al -
Ji iOÇO come~ a gera lm cu i c das 1 l ús 
12 hor:is ela nul11h ã c é scrrldo mo-
rosauiCIIte, devido :lll grand e ntl-
mcro de hospedes, isso ob ri ga os 
srs. senad ores nluila :; \'ezcs a vir 
prccipiladamenlc pal':l o Scuado c 
mesmo -assim ucm sem prc chega udo 
ú hora regi menl a I. 

Creio que essas rnzõcs milit am 
em favor da ali cra\ãO proposta , al-
teração qu e é ape na s de uma hoi·a 
e que virú co nco rrer. como se vê, 
para maior rcgujaridad e dos nossos 
trabalh os. (.l/ ui/ o bem!) 

Vac ú i\lesn, ê lid a l' rnvia da ú 
commi ssfio el e Policia a srguint c : 

I NDTCAÇ,\0 N .1 
Jndi cn mos que ns scssõ s do Se-

nado ~liilciro se i·rnliz r m tis t ;l llo-
r :l s . 

Sa la da s sc ~sii r s, 11l dr julho de 
Hl27. - Alfredo Sí1. - .loãu Piu.-
Afl'redo llac la . - Aires de Lemos. 
-Passos i\ ! a ia . - Luiz Li sboa. -
Xal'ici·,Holim . - i\fot·eirn d:l lincha . 
- PcJ·Iclcs de i\lt' 1Hl o111;:l. - ' ' :illa-
dah•s nil>t·irn . 

irnlll t' ll:lgrn\ á lur lnoriu iln srmulil r 
D!Jgo dê Vl!Ocb nccllos 

O SR. Ai,FHEOO BAET.(\ (scni rc-
Yi siio do orador) - Sr. Prcsiilcnt l', 
o Scn:Hio i\lin eil'(l, tfío cJ·ttcllhente fe-
rido co n1 a pel'lla do seu ve nera ndo 
prcsidclllc, o ~x nw. ~r. clr. Dio~ll 
Luiz de Almcid :i Pereira VasconccJ-
In s, não podia eo nst• l' \':11'-sc (.'111 . si-
lencio, au ÍIIÍciarelll-se os tl·nb:i lhus 

da presente legislnt~a, jã isem o 
concurso do seu cspiritb .I.~\9Í( ?· e~ 
o contingente da sua vahds1ssltna 
co llnboraÇfi H. 

Qualquer óutro senador melhor cjo 
que cu desCJ11pcnharia cs~e doioroso 
encargo de traçar-lhe o elogio fuhe-
brc. Mas, a mim, (,lspccinlmente,~ ca-
bia fazcl-o, pelos laços de toda pr-
drm que me prendiam no illush:c 
rnorlo, que s~J,11prc !Wlitou na poh-
tica no lado ilos meus, no passado 
regimen, c se constituiu,, em . mome~
tos difficHimos, o mats eshenJIO 
defensor dos interf!SSCS de minha 
terra natnl, que ellc considerava 
lamheli1 sua. , 

Sr. presidente, senhores ~~pado
rcs pode is comprchcndcr ftlcJlttJCn-
tc qlwlita cnibÇíio me cmllai·ga a voz, 
quanta diffi ~tlld~dc s!hto .P•,l':,t tra-
duzir os horboloes de senl1h1ehws 
que htc csltu!rii rln!Hlh, par.á ii~beUiar 
o ilnlhCJi So J>cstil· jUc Jne acit1-I~:Uril1oll 
o cspi I'Í lo, ao receber a desbladot:a 
1iol lcirl tio phsslilhchlb dessb crlh-
nenlc corh p:ilririo. 

Ent.rctanlo, empresa supcr.l.?l· . (ts 
m in hns fórçrls ê tecer o el?g.JO fu-
nchrc de tão cohspicub lii'nstHd ·o. 
Tr111/n nomi11i nullwn par eloaiwn. 

Não me é possível cncdhtrár qll-
comi o sul'fi cicnte para qiicin tão iH-
lo soube elcvm· o n01hc ~c 1id,s~a 
pati·in, prlrn qucni lão rl lto sotlbe 
culluar 1\!inns Gcrnes, no que clla 
tem de mai s nobre- na sua hisHl-
ria c no seu pa ssatlo; nesse passa-
do de que se tiram os ensina nhrl-
tos pnra o presente; nesse iJrlsr:~?o, 
que ê n tthlc~ caUsá renl _e ~?~Lll\~·~ 
que se pódc tie1jara1' no correr ( tis 
tempos . t ,. 

Porque o presente vôti. e o futuro 
é inteiramente desconhecido. 

Mas, sr. Presidchtc, liãtl me· nha-
lnn\,'arci a fazer o cxnmc de tuçlo 
qu:i.nto iogi·oil pl·bHüZii· o bngellho 
do nosso H1tci-ando jJilli;IÇib. Niiu 
111(' :lh:tl:\n ~ ai-1:1 H acolli! dh hal -o e!n 
todos os p:issos ae suá •id ll hHih,iii-
tl' , c anlcs 1hc limito a fhz~ i· l'lli 1-
l' :ll' ulh ou hllii'O ]JUnto fjuc 11,\\s tle 
pt·rlo me t1H::un , tir l:i s rclüçàcs .iú 
refl'I'Í d:i s, qtl c scirl)li'Ú llib Ji gal'lllii, 
a inltn c Utis tncli s, cst G ilicsrjliéCi-
vcl inil\ cii'o . 
Dio~li ll t\ Vascolll:l·ll iis, Ucscc!H.I bh-

tc de ill ustrc familia , cl csdc Ihtii lo 
j.,,·t·n, r ecchcu e ~thill.l lo · ha histo-
ria dos Sl' ll ~ :lnl l•pa ssndos c .iú Clll'-
sa ncl o estah~ ec ilttt•iÜHs de ens ino 
sccundai'Í o, esse tradl clbnal cbllcl( io 
de Con!(onhas do .Campo c esse 
g1·a ml c Snminai'Ío tlc 1\l:lrinh!ih, é 
Lct·minalttlo seu cut·so de prct>lli'HLJ -
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rios rto Gymnasio de S. Bento, ahi, 
nos meios escolares, já revelava um 
espírito atilado e arguto, o notavcl 
historiador que devia ser, . o grande 
nmnntb da hi storia de sua patrin, o 
grande literato que havia mais tar-
de de ornamentar os monumentos 
de Minas c do Brasil. 

St·. Prcsidenlc, muito ,iovcn ain-
da, tendo ingresso na Academia de 
Direito de São Paulo, este cellciro 
de homens illustrcs, Diogo de Vas-
concellos fez-se estimar c admirar 
de seus cohdiscipulos, mantendo 
sempre em alto relevo o prestigio 
do seu snhcr, os profundos conheci-
mentos de humanidndcs c princi-
palmente de lntinidadc que hehrra 
nos estabelecimentos de primeira 
ordem por ellc emsados na stin ado-
lcscencin. 

Voitando á província, aindn nos 
vinte e qnntro annos, j{l lanrendo 
c•m sciencias jurídicas • c socines, 
despertou logo a nit.eiiçiío dos seus, 
pntricios, ,sendo chamaélo a occupnr 
um loqflt' dc destnque .c de confian-
ça politiea c ndmini strnl iva. como 
Sccretnrio do govr1·no da então pro-
víncia de Minns Gcrnes. nns prcsi-
dencins de Concin de Sà c Benevi-
des c Andrridc Figueira. 

Como cllc se houve nesse posto 
dil-o o convite itmhedialo que rece-
beu, depois de passarem nqucll cs 
momentos de intenso trahalho, pa-
ra far.er pattc da antiga Assr.nibléa 
Geral, como representante da sua 
provincin. alli mandado jJclá confi-
nnça do Partido Conscrvador,..a qhc 
clle pel'tehcia. 
· No Pn lamento brasileiro, o nome 
rle Diogo cte vt asconcellos tOI'non-sc 
des tle Jogo síi iehte, pela sua exlrn-
ordinnria dialectiea e pelo hrilho in-
dischlivel que semp1·e deu :'1s rli scll s-
llÕes, hos rtsshmptos por clle ventila-
dos. 

Foi alii , qiic 1iinis se sobi·esahiu na 
celclJrc qtiqstiio ep isco-mnçn ni ca, scn '-
PI'C iuiillwilo nclos J)l'inciplr.s qiiC cul-
tlviu·n c1li Miuns. semm·c t.ocnda rin s 
ei·e1iÇns qnc hcniúrn rlc seus paes. r. 
cjbq. rlá sua nlmn. f'iz crn rcrln i'ÍI', nos 
collcldos rru e havia f1·cqucntmlo . 
Di~gb tlc Va.sconccÍins não poud c 

manl er-sc .qnieto qunndo se leva nt ou. 
a celeHI·b (jucstíio religiosa c, muil n 
embora, JJOIHi o rm PCI'igo sua volla Íl 
Assbmhléa Ge1·al; nhi se bat eu !(nlhar-
datncnte pela blusa tln rcli ~ilin. me-
rccrndo o tilulo qc " lca cl ci· " do c·:t-
thnllcismo, como 1t1uito hcni rh1t lt nu 
o llltt stre SI', di·. Nelsb tt il t! Sctmn, 

na Cnmarn Federal, fazendo-lhe o elo• 
gio ÍtP}ebrc. . 

Sr. Pi·csidcntc, volt.nnelo Diogo de 
Vasconcellos ú província , viu que sua 
ncçíio, tão fnll(urantc c d ~s~.cmida, 
niio dcixúra de lraze1·-lhc thftJCulda-
dcs no curso da sua Yida politicn, 
ameaça ndo impedir-lhe a renovação 
do numdnlo . . 

Foi cnliio conforme cllc mesmo 
me r~latou , 'que, lendo s ido rccom-
mendndo no dircclor do pleito por 
parlc do Partido Conservador, na 
prov íncia, o então scnaelor do Im-
pcrio jJarão de Ca!11ar~os, que. seu 
nome fosse posto a margem, vm-se 
npoindo po1· esse chefe, que ucllc. de-
positava a maior s~mma ele co~f.~an
çn , c teve oppnrlu111dade de v.crdJCnt' 
que seus merecimentos eram l1dos em 
tilo grande conta que esse chefe rol-
lccnn a questão no terreno . da sua 
p1·opria retiraria, no cnso da excJu. 
siio de Diogo de Vasconcellos . 

Sr. Pres i'dcnte, sobrcri ndo repel i~ 
ela s silunções, em que dominavn o 
Pnrtido Llhcrnl, Diogo de Vnsconccl-
los nnplicou-sc, cntfio, mais intensa-
mcntê, it advocacia, ús lid es do forn, 
hrilhnllflo constantemente, de mod l> 
nnl.avcl, nn Lribnnn foren se, onde sua 
rloqucncia se fazin admlradn, niio 
mro provocando ns la gr imas dns ou-
vintes c conseguindo a liberdade da-
rruellcs que defendia. 

A esse tcmno, nesse período de re-
pouso ela sn:t 'nctividndc j1olitirn, Dio-
!(O rl c Vnsconcellos rontinun\'a stHt 
~cluaçfio pelos jonta~· s c na tribu-
na , sempre hu scando dcf,cndcl' os se11:1 
idéacs c pol-os bem n lt.o c em drs-
lncado relevo, n:tqnell e trmpo em que 
liio ncccssnria se fazin a propnganrla 
para a yictoria dos idr.aes dos pn r-
lidos. 

Ao depoi s, SI'. Prcsirl cnle, qunndn 
retorl]nrln :1 silunciio conscrvndm·a, .i:•. 
no i\rlnislcrio Coteglpc, D)o~o rlc 
VnscnnccllM ret omou a nnt1ga acti-
,-j,Í1rlr poli i ica. 

E foi. rnt :in. csperi:-t lmentr. qu e c·n 
n conheci, nas cnnfnhulnÇões ronti-
I'Un s rmr mnntinh n com os rhefrs 
r nnsrrvnrlm·rs. mc~mo ''.a casn ele rc-
sill " 'lf'in ele minha f:1m iii:t . 

;\hi ti ve enscin de co nhrr~r-lbr :t 
finurn cln csni;·ii.o, a sunci'Íoi'Írlnrlc 
r•r,m que lmtnvn f!, Jlluil'a s 1·ezcs. ui-
1 ir·nvn os ne tos; :-ot é 1! o ~ pron ri n~ cn•·-
J'elii!ÍOIHII'Ín ~. Ahi tivr ocrr~:iín de 
\'f''.',.nnw cht:. cnm o SP U ·rspiril' o ln•-
lllnristico .nll l'ccinvn factos COJYJrz i-
" Ílns. communs nnnnel h {•nnc·n . Lrfl1-
hro-mc, )J()J' C'Xelll~l]O. rlc VC]-n )'C,<'f]Í-
tnl' ns c1•Içhres cl çrn1hn!lns l,~n v uiM: 
nnrJul•ll e tempo c con~cquentrs a mu-
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i:lo!H;ns de situações pnrtidol'ia s, det• .. 
rubad u~, que et·nm commcntndas, na-
lura lm<.! ntc, de modo acl'im nni oso, 
pelos jo t' ttn cs da opposiçíío, c qu e 
Cl'am reeditada s po1· Diogo de Vas-
co nccllns, sol> a forma de ve rsos !111-
moristi cos, J•I'I•CUI'H tlllo, ns sim, ti 1·ar 
úquPl l e~ fact os, qu e nito podiam dl•i-
xar de se r d.li orosos para os qu e 
eram por c: lks :tt tin r;idos, o aii i'OI' ciP. 
sua si~~ nifi ca~ii,,. 

Sr. J>rc ~ identt•, depois que, com n 
correr dos tempos, st' im piHntou no 
Bra sil o rt• t( ilnt·n repuh lkano , Diugc; 
de Va sconce ll os, mon:trchi sta de rcm-
vicçiío, uiío poud e fi ca r em doce 
qui etud e, ... 

O Srt. JOÃO P IO: - Foi um iloi -
mign tCI'I'Í\'C I qu e tiY C' IllOS nn prO)lll· 
!-(anda, ma s com a rmas leaes c since -
ras. (A1windos) . 

O SH. ALFHEDO 13 :\ ETA : - ... 
N:io poudc co nscn ·n r-se si l c n c i o~o. 

Procurou, com armns Ienes, corno 
muit o hem di7. o nohrc npart enn tc, 
comhntcr os pri ncípi os qu e jul f( nt1 
rTTf,dos, combat er os 11el ns do grl':C r-
no provisori o, com corage m, devemos 
di7.e1·,.nnqu ell n quadra, l' l\1 qu e ainda 
n:i o nos achav:t mos soh n domínio de 
uma Co nstitui ção. C:omh;il eu, espe-
cialmente, os qu e se refeJ'iam ú sepa-
rnçií o cn t rc a E~ rr .ia c n Estado, ~ 
pelo hrilhanli s1no de sua defesa, de 
seus esforços neste sentido, mc1·ecrt1 

·uma das ma is hon1·osns cond ecora · 
ções que n Egreja co ncedia nos seu ~ 
defensores - a commc nda do Santo 
Srpu lchro . 

Teve, cnlfío, Di of(o de Vasconrel!os. 
n sua att ençiio desv inda pam um pro-
blema de !-(1'andc monta , qu e se csh()-
çnva tio ini cio da implantação da ne-
puhlica, qual o d:1 mudança da C:api-
tnl , ele sua anli f( a séde para ouli'O 
ponto, que fosse julf(ndo mais co n-
veniente ao progresso c futuro des-
envolvimento de Minas Gemes. 

Nesse perí odo, s1·. Pres idente, foi 
que mni s vivnmculc se rcvcl,nt o .inr-
nnli sla, o jornali stn ironico, por.:·m 
superior, ferindo antes os cost um es 
do qu e ns pcssons. Fez-se, cnt iio, Di o-
~o <l c' Vasconce ll os um <l os mai o re~ 
paln1lin os de Ouro Preto, scctuulnncl n. 
nn imp1·ensn, a acçiío hrilhant c qu e, 
no C:on!(rcssn Mineiro, rl cscnvolvinnt 
Xnvicr da Vei!(a , C:nmi llo de llri!o. 
C:ostn Senn c nutt·ns illusll·cs ami !(os 
dn Yclhn met1·opolc mincirn . 

Nfío lhes fni poss ível, sr. Pres idrn-
tc, aos defensores dessa causn, vel-n 
victoriosn, umn vez que as ncccss idn-
dcs do Eslndo c n l'alalidndc dos fn -
ctos exigiam a transfcrcncia da s<'·dc 
do IWvtlrno pnrn outro ponto mnis 

Jll'opicio :i. dcscnvolução material do 
Estado. 

Prm·urnu, cnl:in, Din !~o dl\ Vasc·on-
ccll ns . pll l' tod os os meios, lcvn nl at' 
n n lha Capita l mineira do nbnt.imcn --
to em que sr nchnva. 

O povo de Ou ro Preto que !,c]J c 
semp re leve um . dos seus m:n ores 
nm i!-(ns, cx nlc;ou-o no supremo pos7 
1 o el e mundo naquclla cidade : fot 
elcY:ul o ú prcsidcncia c agencia cxc-
cut iva municipa 1, cahcndo-IIíc, como 
primeiro pres idente du camn1·a. con-
st ilucional , organiza1·-lhc o reg imen-
to interno c n vidn municipal . 

N:1 ndminislrnçiín, sr . pres ident e, 
rsl'o1'Ç<lii --Se ellc, por todos os meios. 
ao lado do nosso illustrc co ll cga -
o se nntlor Ga bri el Santos ... 

O SH. GA1311IEL SANTOS - Ti -
n · t•s tn honra. 

O Sl1 . ALFH.EDO I3AETA - ... 
por niio dcixnr que nquella terra 
qu erida ... , 

O sn . PASSOS MAIA - Terra 
queridn de todos os mineiros. 

O SH. ALFHEDO TIAE'GA -
se rcdu 7.issc no estado de dccaden-
cia maxima <' 111 que todos receavam 
vi esse l' ll a a fil' ll l'. 

Esforçou-se, qua nl.o poudc, na sun 
gestiin, po1· ve ncer ns diffieuldndes 
que nw is podiam cmpcccr ao pro-
gresso da cidade miic . 

l.'vl:i s, sr. presidente, elle luctnvn 
com a l'alln de meios c - porque 
niio direi '? - luctavn principalmen-
te com o se u bom cornção . 
· Diogo de Vasco ncellos era, na cs-

lcnsiín da pnlavrn, um bom (apoín-
·dos), c nii o pcrmiltia que se ineorn-
modasse um hahilantc de Om·o Pre-
to com as ex igcncias mais legaes 
para o cumprimento dos deveres fis-
ca cs, de que vivem todas as cidades 
do inter ior. 

No illustrc n;inciro teve Ouro 
Prelo o se u mnis extremado det'cn-
sol', a quem, por isto mesmo, aquQII:I 
cidade devotava todo seu affceto. 

As manifes tnções que sempre o 
ccrca\'am no classico din de seu nn-
nivcrsa ri o, 8 de mnio, crnm a dc-
monslraçiio mais absoluta do g1·au 
de cs l i ma c de vn lo r em que era 
lido esse !,{I' a m(c homem, no se io da-
que! la popula ç:io, onde niio conlnvn 
um só dcsa ffcc to c onde lodos os 
qu edam c idola trnvam. 

Sr. presidente, Diogo de Vascon-
ce ll os nii o podi a, entreta nto, man-
ter-se em completo insulnmento das 
coisas do Estado de 1\'linas, que c ll c 
amava mais do que tudo . 

Em boa hora, ehamndo }JOr esse 
!lr:.~ndo espil'ito, <JUO foi João Pinhei• 
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!'O, fl,OZ l?go em êontt·ilmiç;io sun 
tnlclltgcneta c cu ltum em JII'Oi do 
Eslnd_o, csluclnndo, como del egado 
de l\11nas, ns suas qu estões de limi-
tes c .passa ndo :_1 applicat·-se espcc inl-
men lc no es tudo da hi s loria lllinci-
ra, de que rcsulla l'll m esses dois mo-
numcn.tos que sfío a l-Ji sloria Antiga 
d ~t s 1\-I~nns Gemes c a Historia ~lc- i 
dw, uno lendo infel izmente a mor-
t? pcrmillido visse publicnr n ul-
l.l~lla parte do seu trnhalho _ a 
Htslorw ~ l odcr n a de l\linn s Ge i'ii CS. 

Di_ogo de Vasco nce ll os tl·\'c que se 
c~n tol'mnr com a mudnn~•n da Ca-

. Jl_llnl, que cl lc tanto comhalcrn, por 
stgnal . que se lrnnsfcr iu depois -pn 1·a 
cs l!t culadc, onde viu l'indnr os seus 
ultunos dia s. 

E' que o nntigo lidndor quebrava 
armas por um idea l c não por sim-
ples factos concretos. Imaginava 
que .a. mudança fosse um CITO c 
at~mtltta que tal erro iria ferir a 
M111as _na sua hi storin, com n nn-
nullaça__o da sua primitiva capital; 
mas, nao levava em mim obstnt· ao 
I~t:ogrcss~ cxtrnor.di l~ nrio n que 0 
Estndo tmha o dtrctto de aspirar. 

Ellc nmou, do fundo d'nlma , a 
Ouro Preto, cidade em que clle via 
pcrpassnr por todos os cnntos as 
mat s caras recordações de um povo 
que. ellc considerava v ccrchro or~ 
gamzad~r da casa minei r a, a offici-
na da lct c da ordem c 0 maior 1110_ 
numento dos seus monumentos. 

I)i~ia cllc que, quando mesmo a 
fatalidade das circumstancias fi-
zesse ';1111 dia eclipsar a civilização, 
bnstana ? testemunho mudo dns 
n.ossas rumas para se rcntar 0 pas-
s.ldo e o futur o c o povo mineiro 
achar o segredo das suas enc1·gias . 

Om·o Preto, por isso, sr . Pres idcn-
, te, sentiu-se immcnsnmcntc aba la-

do com a noticia ~lo seu pa ssamento 
qu e tnr~to contristou n todos nós ~ 
a todos os mcmhros do Senado MI-
neiro (apoindos). . 

Mas, sr. Presidente, eu tenho a 
ccrtc7::'l de que Diogo de Va sco ncel-
los na o morreu de todo _ Ellc vive 
na sua obra immortal. EIJ c vivcrú 
IJ?S 1~1onumcntos que leva ntou !t 
lu stona da nossa patl'in, desta Mi-
nns CJ~ 1 ~ clJc nr~1ou ncimo de tudo . 
O_ cspmto de Dwgo de Vnsconccllos 
nao dcsappareccrú nunca desta Ca-
sa e parece-me vl\1-o pairar sobre 
nossas cabeças concitando-nos ao 
trabalho proficuo em prol do bem 
da t · · · • N pa r1n, mcltnndo-nos n essa 
umao a que elle tonto s·e r eferia, 

para qu e u o~sos cs foi 'ÇOS possam 
t.cr 11111 exilo compensador . 
. 'l'~I'IIIÍ na udo, SJ:. P1·csident c, essas 

lq;e11'ns co nsiderações, Ycnh o rc-
qu e1·c.r a " . cxc. consulte :'t Casa si 
)>l' l:m1lt c que se in sira na nela de 
lt n,1 c um \'Oln de profund o tH'SIIl' 
pr lo pn ssnm cnto dcssl' gl'aiHlc ho-
111l' tn , seja suspensa n sess:io c111 sua 
ho111 ena gc m c di sso se de con hec i-
mento :'1 sua l'Xmn . fnmilia . (i\lui-
to hem! i\l uit o bem! ) 
. Suh tnl'l Lido :1 1·otos, é essl' requ e-

t'tl lll'llto nppt'O\'Hdo 111 H111 in1 c111en tc. 

O SI\ · ~ ~1\ESIDE:\TE diz qu e a 
i\lcsa_ provtdc ncini'Ú conform e 0 rc-
qu er td o. 

E.111 seguida , suspend e a sessiio, 
d es ignand o para IR do correl1le a 
mrs mu ordl•m do dia qu e ha1·ia si-
do . dada para hoje, c qu e é a sc-
f! Uillte: 

Primeira llar tc 

Até as l:J hOI''1S: 
Lc it~ll'a da acln , expediente, aprc-

s~ nta ~ao de [J:lreocres, projcctos, in-
dlcnçol'S, moçúcs c requ cl'inwnlos. 

Segunda parte 

Até as 16 hora s : 
1< di scussiio do p1·ojeclo n. 110 

da Camara, approvnnd o o accurdt; 
ce lebrad o eutrc as Ca mara s de lhiit 
c Lu~,- s?hrc li111ilcs dos res pcc tiros 
IIIU111 C1)>1 0S. 

1." di sc ussií o do de n. 111 , da Ca-
lll:ll·n, npp rovando o acco rdo cele-
brado entre as C:am nra s de Pedro 
Leupn ldo e Contagem, so bre limi-
tt•s dos res pectivos municipios . 
. 1." di scuss:io do de n . 11 2, da 

Cnmara, auctori zandu o governo a 
pa ga~· ao senh or .José 13 . de Paula 
r\roe m1 diarin s qu c deixou de rc-
cc h~ l ' qua1al ? nu dese mpenh o de 
l'lli'.':IS CI1 1111111 SSÔCs, CO I11 0 chefe da 
l'Xt1nl'la secç:i o de Fi sca li7.a <;:io de 
Henda s do Estndo . 

:!. " discu ssiio do de 11. il7, da Ca-
lna~· a, restabelece ndo a linh a divi-
sa ria entre os 11111nicipi os de Arca-
do c Alfcna s. 

:! ." di~cu ss~o elo de n. !lil, ela Ca-
11 11 tra , _dl sp_o ndo sobre mudança de 
l!c nomltH1 ~~ao de dois di str ict.os do 
hslado. 

3." di scussiio do de 11. IM, da Ca-
ma ra, au_ct o1·izando o gove1·no a 
mandai' !uze1· es tudos do sub-solo 
do ~stado, al'im de vel'ificar si nel-
lc cx~ s lcm jazidas de pctrolco c 
<' UXelllla ,. ·" ~- J 
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.ll.R SESSÃO ORDINARIA!. AOS 18 
DE JULHO DE lU:.!? ..... = ·---

Prcsidencia do sr. Olcgario Maci~l 
- Sccretarios, os srs. Olymplo 
MÓuríio c Gabriel Santos 

SUMMAniO: - Acla. - E~p':dicn
tc . - Parecer da ~omm.1ssao de 
Policia. - Homenagem a m~ mo
ria do senador Coulo c S1lva. 
Discurso (; requerimento do sr. 
\'alladarcs H i beiro. 
A' hora reg imental, fcitn a cha-

mada , acham-se p1·cscnlcs os scnh ~
rcs Olegario Maciel, Hihciro de 0~1-
vcirn, Olympi o ~·l ourão_, ?a!Jl'ICl 
:,anlo~, Xavier Hollm, .Joao I 10.' Al-
fredo Sil Alfredo Calão, Allrcdo 
Bacla, l;assos Maia, Luiz Lisboa, 
Valad;trcs Hihciro, Alves de Lemos 
c Camill o Chaves, faltand o com 
cuusa justi fi ca da os senhores ~.' 
]'v!ontandon, Lcvi n(lo Coelh o c Sl-
J!IÍÍ O da Cuuha, c sem clla os tll: -
Jnai s st~nh orcs. 

A hrc-sc a sessão. 
Lida, é, sem observações, nppro-

,·ada a nela da antcccdcule. 

O sn.• 1.• SECHGTAR!O prorrdc 
â leitura do sc{luintc 

EXPEDIENTE 
O f fiei os 

Do 1." sccl'clal'i o da Ca mara dos 
,;rs. Deputados, communicando a 
eleição da l\!esa dirccl.ora ~c seus 
trabalhos na presente scssao e. a 
dos membros do Tl'ihunnl Espccwl. 
... Inteirado . 

De• sr. Pedro Marques de Aln.lCi-
tla , 'senador eleito c rcconh cc ltl o, 
ltO mmuni cando t er ,optado pela ca-
<tleir:t de deputado cstndunl , 11arn .a 
qual foi tnmh~m eleito. - Intcl-
rndo; communHJUC-sc ao governo. 

Passa-se ú 
Apresentação de parcc:,crcs, proj c· 

ctos, indicações, moçocs c r cquc· 
rim cntos 

PAHECER 

O SR. OLYi\IPIO :MOUHÃU, pela 
commissão de Policin, ol'l'~rcce c 
passa ns mãos do SI'. Pl·es ldcntc o 
seguinte: 

A commissão de Policin, n que 
foi presente a indic:~ção n. 1, _do 
Senado, tendo em vtsla -as rnzocs 
com que a justificou o seu :~prc
senl:uüc, é de p~rcccr que. se,] a~ n 
~ncsma suhmctt. ula n cllscussno, 

ndo}>lando-se para esse fini o sê• 
guinte 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO N. 1 
O Senado de Minas Gerncs re~ 

solve: 
Artigo. . . As sessões do S~na~o 

terão inicio ás 13 h~ras c sera~ di-
vididas em dois penados, o 1. até 
as 14 horas c o segundo qté !\~ 17 · 

Artigo. . . Revogam-se as diSl>O-
sições em contrario . 

S·da das commissõcs, 18 de Julho 
de ~Hi27. - Ulegario Ma~iel. -
Olympio Mourã?. --;- ~llbrwl San-
los . - Vac a lmJll'll1111'· 

Homenagem á memoria dp senn1lor 
Couto c Silva 

O SH. VALLADAllES JUllElHO t 
Sr. l'rcshlcnlc, v. ex c. e . o Scna~o 
nfio ignornm - c cnnunct'> o hl'•O 
:1pcna s pol' osp irilo de Ol'dcm. --
qu e 11 0 dia 14 de ah: d, prctcnto, 
fallcccu em Juiz de !~Ma, su.a terra 
nalal, o dr. José LUIZ do Couto e 
Silva um dos mais puros I)J'nameu~ 
Lo s ticste ramo qo Parlnnwnto Es-
tadual. (ilf11ilo bem/) , 

A uós nos cumpre, como c de pra-
xe, curvarmo-nos dcant~ do illush·e 
morto. Ellc ben1 lncrecw, pela ::;ua 
bouuade, pela Iiobreza de sun v1da, 
11 uc um orador mais eloqU'!nte, dos 
mui tos que possue o Sçn::do, lhe 
fizesse o elogio funcbre ... Eu. ::>o:t, 
porém, o col)cga da Acadcrn ' .. 1, ~ 
amigo de todo~ os tcnwos ... }lOI 
cs~c motivo, tambem o paranyi;lpbo 
11 ccessario. . . neste ba ptismo de 
~andndes. 

O dr. José Luiz do C .. nto c Si!\~ 
nnsceu a 10 de novr.mhro de. 187 ... , 
na, )JOr clles propr~os dl!!llllllJilada, 
Mancl11:!stcr do Brns1l, tm·.a que cl~e 
nmou, quasi estou em ~1Zer, ma1s 
do que a si mesmo. I• oram. seus 
pncs - o coronel Mano~l LUIZ. qo 
C.outo c Silva c d. Cnrolma Frcttas 
do Conto c Silva. 

Não posso garnntir. ao Se~ado, 
pois não me foi posstvel. aver1guar 
o facto, si, ao nascer, f1zeram-l~e 
dcgustnr a~ classicas gottas .d~ ~~
nho acre, symbolo da rcconc1haçao 
com esta vida terrena ... 

Posso porém, garantir que, pro-
vavelmdnte po1· intuição individual 
divinatorln, ellc, cedo, lhe prescru-
tou os intimas arcanos. 

"Deus, dizia S. Paulo, é amor" ... 
Para mim os arcanos da vida, ou 
p~lo menos os da felici<lldc nelln, 
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llstâo ahi dentro dessa definição. 
Não fnló no amor da mulhor ou não 
falo só nellc;falo em todos os amo~ 
res, desde a bondade, a ~ymp«tllia 
para com os homens, até o temo~ 
de Deus. O amor é graça s~ntifi
cnnte; quem tem a felicidade de 
ab1•igal-o dentro do coração se1·á, 
em rcciprocidudc, ainado · dos ho-
mens. 

Couto c Silva, quando o conheci 
em S. Paulo, já era · o que foi pe-
la vid·a a dentro: amigo incompara-
vel c de coraçã.o aberto· alegre mei-
go, Lolcruu tc ; i g q onp 1 ~l o . os 'dct'ci-
ios de todo o mundo ... cxla siaudo-
sc deantc de todas as virtudes c mn -
ni~cstanuo, a rc.spcilo, altamente, a 
sua admiração. Um honwm com 
estas qualidndcs devia grangear 
muitos amig.os . .. Fontm, de facto, 
amigos de Couto c Silva Lodos os ho-
mens que o conheceram. 

Não era cllc, ontrcla nlo, " um hei-
lo espiriLo" ou lW1 homcn1 com a 
prcoccupação de agradar. 

Nunca teve essa civa, pequenina l 
Desçlc S. Paulo, Coulo c Silva já 
era um trnbalhador; o, estudar era, 
11n quad1•a, o seu unico ttunsamcn-
to. O brilho dessa plrasc divina de 
sua vida, oomeçnda no Athcncu ~li
ueiro e continuada nlravés do Ly-
ccu de Ouro Preto, alé as Faculda-
des de Direito de S. Pnulo e do Hio, 
foi incomparavel. 

Em 1895 já estava cllc fo1'11t:1do 
em direito. 

Evidentemente não cabe, nos a n-
gustiosos limites de um necrologio, 
a aualy,se da actunção dç~sc cspiri-
to brilhílulc, inlclligenda poderosa, 
no cxercicio da profissão que nbra-
ÇOJl e exerceu toda a vida, quo foi a 
da adv.ooaeia. Elle amou essa pro-
fissão, fez della um sncerdocio, e, 
cumpre-me declarai'- nunca o bal-
cã'o de certos legulcios ... foi·mados . 

A prova, têmol-a no seguinte fa-
to: apen11s creada em Juiz de Fóra 
a Facul(jnde de Direito do Inst. "0 
Granhery", o illu stre mo1·to foi im-
medjatamentc convidado para reger 
a cnthedra de Direi lo Criminal, c, 
acceitando a honraria, exerceu lar-
gos qnnos esse magisterio, pam um 

- advogado, evidentemente sn ntifican-
te. 

O senador Couto c Silva Cl'n um 
pensador, mas, não era um idcolo-
go, um desses l{ants, perdidos den-
tro das nebulosiq;ulcs dos proprios 
pcnsaJUCJltos . . . A vida é acção -
e!le sabia isso melhor do que nin-
guem ... Dahi o )H\VCI' elle percorri-
do toda a gamma qe actividade, 
tendo, mesmo, chegado a exercer as 
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funcçõos de diroctor de fabrica, da, 
salvo erro, de tecidos Santo Anto-
nio. 

Homem feliz I Emprego esta in-
terj eição, porque só nos 52 annos el-
Je nos apparcce mordido pela taran-
tula da politica. De fnclo, sr . Prc-
sidcnlc, o morlo que estou celebran-
do, cloilo sonad o1' em 1 UU2:J, tomou 
posse em 1 02·1 c frequentou as ses-
sões desse nnno o dos dois seguin-
tes. 

Os jom nes de Juiz de F6ra -
c jornacs amigo~ - consigno isso 
hem, trataudo desta phase da vida 
de Couto c Silva, ass im se exp l'i-
mcm: 

"No Senado es tadual, o dr. Cout(l 
c Silva soube mant er, com brilho, as 
suas tradições de homem culto. finn· 
ment e educado na mclho1' esco la po .. 
lili cn, tondu Jlrcs tado oplimos servi-
çoH ú causa publica c pri ncipnlmcntc 
a Juiz de Fóra , (tlW lhe deve a crcaçiio 
da guarda civil e a cuns igna çúo on;a-
mcntal'ia da verba de cem contos de 
réis para n canalizaçüo do rio Pura-
hyhuna . " 

Co mo esta pequcninn synthcsc fi .. 
cu :\quem da Yct·datlc I c como, sobre-
tud o, ella dcmonstm, por parte da 
epini:io mais csc larccid n de .Minas 
ti cracs, a incomprchcnsão dn actua· 
ção c lcndcncia dos nossos pro-ho· 
Jll CllS! 

l'io mar ... , ús rezes l!ncapcllndo, da 
pulilica Ha ciona l ou es tadual, os pra-
licos .. . cnfnna1n as velas do >ar · 
qninlw ... c deixam que os vcnlos o 
nrmstcm! ... O senador José Luiz rio 
Conlo c Silva, porém, trrtzia, dcntrl.l 
da sua conscicncia, o f!I\C se Jtótle 
denominai' uma hussola - refiro· 
me a seus principias. Foi essa busso 
la que mnrcou sempre, posso garnn 
lir, o norte de sua ac~iio parlamen-
tar. 

Parn onde vamos, que ohm temos 
n rca ]i;(ai', nós, os comparsns de um 
minuto, no sccual'io da vida politic11 
uacional ? Pnrn muiln gente, a res-
posta não scrú facil. Era-o, porém, 
para Couto c Silva, que sabia que o 
nortc dos governos é o hem publico 
c que o hem publico se aonfunde, em 
gm nde parte, com a renlizaçüo da 
Jus! iça . 

O instituto do livramento condicio-
nal, c,iue ahi está funccionando c j:1 
prestando os seus primeiros fructns 
hcmdictos, dcvemol-o a esse traha· 
Jhador indcf'esso, fi\IC aqui formulou 
c defendeu n lei UQH, de 16 ele setem-
bro de 1925, ponto de partida da re-
gulamentação posterior. 



Um homem J>Õlitico americano nüo 
pó~le, porém, dormir tt•anquillo, de-
pois de lun·cr realizado, para o seu 
paiz, um movimento qualquer re6c~ 
ncnulor da justiça. 

Nós. somos c pt·ccisnmos de ser, an-
tes de tudo, uma democracia, o qur~ 
quer dizer - rcgimen em que o PO·· 
der, predicado dos govcl'llos, não for-
me uma antithcsc com a vontade da 
JHtção c antes seja um expoente dclla. 

Couto c Silva sentia isso c sentia 
lnmhcm que hn na nossa legislação, 
na propria estadual I, muita cousa que 
sr assemelha a infiltrações monar-
chicas; infiltrn~:õcs, sobre as quacs 
teremos de pnssar uma esponja dura, 
si quizermos reconquistar a alma do 
povo, o que ell c reputava indispen· 
savel. 

Está no lllunlschli, que ambos es-
tudamos, o apolhema: "A ohcdic ncia 
voluntaria é a unica que os governos 
elevem almejar". 

Perde, pois, a cl cmorracia mineira, 
em Couto e Silva, nm dos seus mais 
cstrcnuos paladinos; c perde-o jus-
lamente no momento em que a nossa 
hoa sorte nos collocnva em situn-
ção de J>odcrmos fazc1· algo, no sen-
tido ele seus idcacs, que compartilho. 

Algucm já disse antes de mim, 
dú-sc com o cntnrd cccr da vida o 
mesmo que se dú com o entardecer 
na nnlmcza. E' possivcl que então 
haja no céo, algumas nuvens . .. 
mas, si o horizonte pe1·nutncccr cla-
ro. . . a noite será h c lia . 

Era para ti, pobre amigo, claro es-
se hori?:ontc. Tu não o dizias, nem 
á familia, ú lua boa c semJ>rc fiel 
esposa, d . F1·ancisca Horta Barbosa 
Couto c Silva, a qncm envio da-
qtii ns minhas homenngens, nem a 
teus dois filhos, d1·. Octnvio Conto 
c Silva c sen horinha Maria .José 
Couto c Si~qucllc medico, nem a 
teus amigos, mas, tu snhias que, em 
breve, irin ser vis itado pelo anjo, 
acaricindor c bom, que é o anjo da 
morte. 

Niío conheço as id<':as philosophi-
co-rcl igiosas do Senado de Minas Gc-
racs, a respeito deste problema dos 
problemas, que é o do destino do 
homem depois da morte. Creio, en-
trctnnt.o, que poderemos, torlos, nos 
:~bancarmos em torno deste Jogar 
commum - de que a morte é a paz 
c, além dn paz ... a esperança. 

A li que na vida só fizeste o hem, 
qu e amnstc -os homens c foste por 
clles amado; a ti, cidadão c patriota, 
a li , a paz em todo o caso I.. . c 
si a esperança não é enganadora, 
que a Summa Bondade te acolha no 
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seu congresso, qué âevé ' 'nler mais, 
infinitamente mais I do que c'ste pe~ 
quenino c triste, em que te esta-
mos chorando. 

"Jamquc vnlc". 
Requeiro que, em signal de pesar, 

se suspenda a sessão e que o Sena-
do, por intcrmcdio da .Mesa, envie 
pesamos á cxmn. viuvn Couto c Sil· 
vn. (Muito bem! Muito bem!) , 

Suhmcttido a votos esse requeri-
mento, é o mesmo approvado. 

O SR. PRESIDENTE diz que a 
i\lesa mandará proceder conforme o 
requerido. 

Em seguida, suspende a sessão, 
dc·signando para 11) a mesma or-
dem do dia já annuncinda. 

4. • SESSi\.0 Ofi.DINAlUA, AOS 1!J 
DE JULHO DE 1927 

Presidencia, do sr . Olcgario Maciel 
- Sccretarios, os srs. Gabriel 
SantoG e Alfredo Baeta 

SUMMARIO: - Acta. Expe-
diente. - Hclatorio dos trabalhos 
do Senado Mineiro em 11J26. -
Homenagem á memoria do exmo. 
sr. dr. Carlos de Campos, presi-
dente do Estado de S. Paulo. -
Discurso c requerimento do sr. 
João Pio. - Ordem do dia. 
A'· hora regimental, feita a cha-

mada, acham-se presentes os srs. 
Olegario Maciel, H.ibciro de Olivei~ 
ra, Gabriel Santos, Xavier H.olim, Al· 
vcs de Lemos, João Pio, Alfredo Sá, 
Alfredo Calão, Alfredo Bacta, Passos 
Maia, Luiz Lisboa, Modestino Gonçal-
ves, V:illadnrés Ribeiro e Camillo 
Chaves, faltando com causa justi-
ficada os s t·s. J. 1\'lontandon, Lc-
vindo Coelho, c Simão da Cunha, c, 
sem clla, os demais senhores . . 

Abre-se a sessão. 
A convite do sr. presidente, oc-

cupn a rndcim de 2. o secretario, o 
SI', Alfredo Baeta. 

Lida , é, sem observações, appro-
vadn a neta da antecedente. 

O SR. 1. o SECRETAH.IO procede 
ú leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Carta 

Do s1·. dt·. Manoel Faustino Bran-
dão, juiz de direito avulso, apresen-· 
lando ao Senado pesamos !)elo. falle· 
cimento do senador Diogo de Vas· 
ccllos. - Inteirado. Agradeça-se. 

tt7 
o sn. PRESIDENTE proced(\ {t I coronel Modcslino Gonçalves, dl', 

leitura do seguinte: Olcguri o Dins Maciel , sr. Simão da 
Cunha Pcrci1·a, coronel Olympio ,Ju-

Rclatorio dos trabalhos do Senado li o el e Oliveim Mour:io dr , l'cl'i-
Minciro em 1926 eles Vicim de 1\lcndonça: d1·. Enéas 

Senhores senadores: 
A' vista do que clisJ2ÕC o artil(o 5fi, 

n. 12, do Regimento 1ntcrno do Se-
nado, venho relatar-vos o .occorl'ido, 
dnmntc a 4. • sessão da !l. • lcgisJa .. 
tura desta Casa do Congresso de 1\li-
nns Geracs. 

Sómcnlc depois de realizadas pelo 
Senado c Camnm dos SI'S. Deputa-
dos nove sessões Jli'Cpal'atorias , ve-
rificou-se numet·o Jcgàl pam a ins-
tnllação do Congresso Mineiro, o qu e 
se deu a 19 de julho, tendo sido o 
mesmo cncel'J'ado a 27 de setembro 
c não a 19 do mesmo mcz, como 
dCV(\l'ia acontcCCI', devido á necessi-
dade da prorogação das sessões, 
afim de havet· tempo · sufficicntc pa-
ra convcrtet· em leis diversos pro-
jcclos, que ainda se achavam em an-
damento nas duas Casas do Congres-
so, o que foi feito depois da appro-
vação da indicação, nesse se ntido 
apresentada, prorogando-as por oito 
dias. 

Effectuou o ~cnado, no referido 
periodo, 18 reuniões c 56 sessões, 
sendo 9 prcparatorias, 38 ordinarins, 
8 extraordinarins c a do cnccrm-
mento. 

Para trht:tr da apnmç:i o da elei-
ção, realizada a 7 de mnt·ço de l!I:Ui, 
para os cargos de P1·esidentc c vi-
ce-Presidente do Estado, reun iram-
se as duas Cnmaras em Co n!(rcsso, 
no dia 22 de julho do referido a nno, 
finda a qual, separaram-se, reunindo-
se novamente a 7 ele setembro, afim 
de dnr posse aos eleitos c reco nhe-
cidos, a qual teve Jogar, com · as so-
lcmnidadcs do costume, no din mar-
cado pela Constituição do Estado, 
prestando juramento c sendo em-
possados nos r e feridos cargos, os 
exmos. srs. drs. Antonio Cnt·Ios H.i-
bciro de Andrada e Alfredo Sá, que 
servirão, durante o quatricnnio de 
11J26 n ~930. 

Para a renovação da metade dos 
membros do Senado foram eleitos 
a 17 de abril de 11)27, c scccheram 
o diplo111a de senadores ao Congres-
so Legislativo do Estado de Minas 
Geracs os srs. Co nego .João Pio de 
Souza Reis, commcndador Francisco 
Ribeiro de Oliveira, dr. Alfredo Sá, 
dr. Antonio Benedicto Vallaclarcs, 

A. s.-8 

Came1·a, Ca mill o Hodri gucs Chaves 
c dr . Pedro i\lnrrtucs de Almeida, os 
qua cs f'o1·um reconh ecidos c pro-
clnmndos nn pt•cscutc sessão . 

Dlll'ant e o int crvallo da s sessões 
f a llcccm m os nossos c1 ist i netos c es-
tima dos rol legas se nado1·cs Couto c 
Silva c Diogo de Vasco ncellos o 1, u 

em .Tuiz de Fóra , a UI de aln:il c o 
2. 0 a 17 de junho nesta Capita l. 

Dcsa pparcccu o d1·. Couto c Si lva 
~JUC figurou na lista cmno candidali; 
a. rc nova çtio do mandato, em pleno 
v1gor de pouco mai s de cincoc nl:t 
au nos, qmnd o de sua cu lt a inlclli-
!(cncia c rcco nhccidn opc1·osidade 
ainda muito era licito esperar-se. 

Scicntc do luluoso aconl.cc ihl cn-
to, em nome da 1\Icsa, o s t· , 1. o se-
cretario logo providenciou no se n-
tido de representar-se o Senado nos 
fu ncra es c homenagens que foss em 
Jl.restadas :'t mcmorin do illustrc cx-
tlllcto, como, em nome do mesmo, 
serem apresentados pesamcs a sua 
ex ma. fmnilia . Além disso mandou 
aqui cclcbmr mis sa no 7 .'• dia do 
seu passamento, á qual comparece-
ram os representantes do Presiden-
te do Estndo c de seus auxiliares de 
governo, o prefeito ela Capital, mem-
hl·os dn Congresso lllinciro chefies 
das rcpn ri iç1i c,s fcdcracs c cs'taduaes, 
pare nt es, an11!-(os c todos funcci o-
uari ns des ta Secretaria. 

,Quanto ao passamento el o se nador 
Dto!(o, oct·or1·cndu o mesmo na Ca-
pita I, foi_ o seu corpo co nduzid o pa-
ra n sn l :~o de nossos tmhalhos que 
se Ira ns I o r ma ra, pa m isso, em ca-
mara ardente, ve lando-o dumntc u 
tempo que ahi permaneceu, al l>m das 
pessoa :~ da f:nuilia c parentes, alta s 
auclor1daelcs do Estado, senadores, 
depnt:ulos, grande num et·o de ami-
gos c lodo o pessoa I da Secretaria 
do Senado. 

8usp.c l~dcu-se o expedient e nesta 
rcpn rttçao, o mesmo ncon tecendo 
JlOI' ,ordem supcrim·, nas SccrC'taria~ 
do Estado. 

Po1· determinação do governo c 
com assentimento da familia foram 
os seus ,funeraes feitos pelo Estado, 
c. rcveslmu~t-sc de grande imponcn-
cw,. traduzmdo assim o cxlt·aordi-
narJO apreço e sinecm veneração do 
govcl'llo e povo mineiro á mcmoria 
do n?sso venerando companheiro c 
cgt·eg1o compntricio, cu,ia invulgar in· 



v11s 
tclligencla esteve sempre em fecunda 
c permanente nclnnção no serviço do 
paiz c espccinlmcntc de Minn~ Ge-
m es, investigando pacientemente c 
rcconstituindo, em fulgurnntes ca-
pitnlos, os grandiosos feitos e cpi-
sodios notavcis, nss im como os vul- . 
tos mn is representai i vos do nosso 

·glori oso pn ssad o . Ao bai xa r seu cor-
po {a scpull ma , <'111 nome do govcl'll o, 
prcs l. ou-lhe a ultima hon1 C11:1 gem o 
d . d . Scc rctnl'io do Interior, dr. 
Francisco Campos, que com clcva-
çií n c s i ncc ridud c condi gn:llncnt c 
exnl •;n u :1s prec lara s Yirludcs do 
!i J'aJ;d c JJi ur lo como homem publi co 
c pari irul :ll' . 

'• 

Pelo Senado l'o 1·a 111 nomc.ada s di -
Ye J'sas commi sstics dentre seus mem-
bros pa r a rcpl't•sc nl a 1-o nas seguin -
t es homena ge ns Jll 'cs tad as : 

no d r. Ant oni o Ca l'l us, clcil n c 
reco nh ec ido Jll 'es idcnl c do Estad o, 
por occas iiío do se tt reg resso da 
Europa ; 

HO lll l'S IIl O, ) lO l' OCl' :I S i:ÍO da SU: \ 
chegada ú csla Ca pital; 

ao dr . Alfredo Sú, seu di gno com-
p:~nh c iro de go verno ; 

ao dr. i\J cllo Vianna, pres idcnk 
do Es tad o, em cxercicio, ao deixa r 
O gO\'Crn o ; 

ao deputado Ignac io i\Iurla, pot· 
t er completado 41 annos de vida 
parlnmcntar; 

por esse mesmo meio, congrnlu -
Jou-sc a inda o Senado com os avia-
dores na vncs, pelo exilo de sua via-
gem acrca do Hio ele J aneiro n BeiJo 
Hori zo nte · 

apresentou no dt·. · Olcgnrio i\Ia-
cicl, vice-ilrcsidcnl c do Estado, ho-
menagens pelo modo com que se 
houve no govern o quando, em sub-
stituição aos drs . Hnul Soares c 
i\lcllo Vi« ma , foi chamado a exer-
cei' a pr · sidcncia do Esl.ado ; 

a g rmtec~u c retribui\! a vi sita fei-
ta pe!o sr . dr. francisco Sá, mi-
ni str da Vinçiío ; 

tra1 smitl iu ao sr. pres idente do 
Estado, d .. . Antoni o Cnrlos, n mo-
çií o, ·· be r ipta por todos os sena-
dores :reneulcs na Capital, em que 
o Senado lhe al'firma va franco, leal 
c decidido :lj)oio. 

Fez-• c r epresentar, por uma dclc-
r~ a~ ií n , nu v ia t~<·m do dt·. Mello Vinil-
na des ta Cap il:il ao Hi o de .'l:in ciro, 
a qual cunJparl'cr u ú sua posse nu 
raq;o de vicc-JH'es itknle da Hcpuhli-
c:~, lendo fclicitudo ao dt· .. Washin-
gl o11 Lui s pela sua i nvcs lidum n u 
elevad o cargo de presidente da H.c-
puhlica, bem assim apresentando 

cumprimentos ao dt•. Arthur Berna!'~ 
dcs, no tcrminio de sua brilhante 
admini strução, ncomJmnhnndo-o em 
seu r eg resso no Estado de Minas Gc-
racs. 

A requerimento do senador Ga-
briel Santos, uunnimcmeute nppro~ 
Yado, forum cnyindas congratulações 
do Senado de Minas Gcrncs nos 
cx JHos. st·s. drs. Arlhlli' Bcrlfardes, 
.Mello Vinnnu, Francisco Sít, e Mi~ 
fi ucl Ca lmon, pcln inauguração dos 
r:~ n Jlll'S l'crrcos de Ponte Nova, Mon-
tes Claros (n u Central ) c de Lavms 
a Trcs l'ont.a s, ligando "'à Oeste a 
Hêdc Sui -Minci m, assim como pela 
in s lnlla ~ií o da Escola Superior de 
Agl'i cullu r:l, em Virosa . 

Te nd o IJ 'a 11 ~ itad o nas duns Casas 
do l'odcJ' Lcg islutivo, em tres is-
cussôcs do scguudo tmno, o projc-
clo n . 75, iniciado na Cnmara dos 
srs . Dcputndos, em 1025, sobre re-
form a Conslilucionnl, foi o mesmo 
npprurado llO l' mai s de dois terços 
de v oi os dos scnndorcs presentes nn 
Cnpilnl c Jll 'omul gn do JlCias duns Me~ 
sas du Con gresso Leg islativo Minei~ 
ro, como lei 11. 11, de 7 de agosto 
de 1 !J2ü, addicional a Constituição 
du Estad o . 

l'ur delibcrnção do Senado, foram 
inserid os nns actns de suns sessões, 
votos de pcsat' pelos fallccimentos 
do mini stro dr. João Luiz Alves; 
ex-deputado es tadual, Arthur Quei-
roga, ex-deputado fcdernl marechal 
Hodolpho Gustavo da Paixão c jor~ 
nali sta maj ot· Estevam de Oliveira. 

Foi apresentada pelo senador Al-
fr edo Sú, lendo sido approvada, w11a 
indica ~ão, creando o Jogar ue sub-
dircclot· da Secretaria do Senado. 

O senador Vnlladares Hibeiro apre-
sentou uma moç;io, subscripta por lo~ 
dos os senadores presentes na CaJJÍ-
tal , em que o Senado affirma sin-
cero, franco, leal c decidido npoio ao 
govcmo do dr. Antonio Carlos !li-
beiro de Andrada, presidente do Es-
tado. 

O Sct wtlo e a Ca mara nomea ram 
unta cn nllni !;siío mi sta, composta do 
senador Alfredo Sú c dos deputados 
J oiío 13 cr:ddo c i\lal'io Mattos, incum-
bida de proceder ú incorporação das 
leis audicionaes ns . 10 c 11 no texto 
da Constituição do Estado. 
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. Pcl~s duas Casa~ do Poder Lcgisla-
tt.vo, f~rum remetlldns ú snucção prc-
stdeucl!ll c sanccioundns as proposi-
ções de leis seguintes : 

Senado: 

. Altçrando n lcglslnção eleitoral em 
Vl gor, na parte rcfcrculc ú installa-
ç~o .<!_as Cumams iUunicipacs, orga-
utzaçno das mesas clciloracs c con-
tendo outms providencias . 

Contendo di sposições rcl'crcntcs ao 
podct· judicia1·io . 

Idem, idem, sobt·c o ens ino. 
Auctoriznmlu a ~•b c rtllJ'a ele credito 

P.am P.ll!ialllcntu de udtlicionacs {t pro-
fcssom d. Maria Amclia Bocha c a 
outros funcci ouarios do Estado . 

FL:ando os vencimcul os do ju il. dé 
menores, incorporando ao~ vcnciJIIcn-
tos dos funcci unarios publicos do Es-
tado a IJOuifi cnç<i o de que tra ta a 
lei n. 87U, de 2:1 de Janeiro de 1 !J~f> , 
c contendo outras di spos i ~ôcs . 

Idem, idem, do pres idente cln l'rc-
vidençia dos Servidores do Estad o. c 
do fi scal, llJllll'OVando o Cotli !(o do 
Pro<;csso Penal c contendo oulJ'us dis-
posições. 

Modificando o art. 110, da lei n. 
012, de 23 de setembro de 1 U25, c 
contendo outras providencias . 

Approvnmlo as contas do exercido 
de l!J25. 

Vedando o trnnsito 11 0 lcrl'itol'i o 
mineiro, do gado de qualquer cspe-
cic, accommctlido de molcs lins cun-
lngiosas . 

Equipamndo os vencimentos du di-
rcctor do Archivo Publico aos dos 
clircctorcs das Seerct.nrius do Estado, 
c contendo outrns providencia s . 

Anctorizando a abertura de credi-
to pnra pagamento de atldicionacs 
no desembnrgndot· Horacio Andmdc c 
a outros magistrados . 

Idem, idem, idem, :'t pro l'cssom cl. 
1\'Iaria Pin 1lc OI ivcira c a outros fun -
cciounrios do Estado. 

Fixando em 8:000$000 a ajuda de 
custo da primeira installaçii o do Pre-
sidente do Estado c co ntendo outras 
providcnclns. 

Camnrn: 
Orçando n receita c fi x:JIIdo n 

despesa do Estado para 1 !127. 
Snhvenci onando a Sa11 ta Ca sa tl e 

Misericordin de Bcllo Hori zo nte, por 
4 annos, com a quantia de 50:000$000 
annunes, c contendo outt·as di sposi-
ções, 

Mudando o nome dos dislrictos do 
Jncnré c Mucnmbo, no muuicipio do 
Jnuuarin c outros . 

Traçnudo os limites do dislricto de 
Siío José da Lngoa, município de 
ll nbira. 

fixa ndo o subsidio do Presidente 
do Estado c dos membros do Con-
gresso, pam o quatri cnnio de 1!J2ü a 
J D:JO, c fixand o o subsidio c a njuda 
de custo ~l os membros do Co ngres-
so na lcJj Jsla tum de 1027 a UJ:JO, c 
co nt endo oulJ'as di spos i ~ôcs . 

Declarand o rcY i:'orado o art. 1.• 
d11 le i n . ta:J, de 1." de uni ubru de 
l !Jl ·l, Wl parte e1n <Jli C 111 anda dcsdo-
lll'ar em duas a Secretaria do Interior, 
c conl cudo outra s di sposições . 

Fixa nd o a Fo r~;a Publica do Es ta-
do para o fuluru exercício de 1!!27 . 

Auclori zamlo o Governo a coHstruit· 
un1:1 c~ trada para autoiJWYcis de lUo 
ll.ran cu a \ ' i ~osa c outms. 

Doa ud u :'t ,\ swcia~úo de S. Vicen-
te de l'::ulu, de i\lo nl c Alegre, o cdi-
l'iciu da cadeia publ ica tlaquclla ci-
dade c co nt endo oulra doação. 

Auclol'iwndo o governo a reformar 
o regulamento de fi scalização de rcn-
dns. 

Equipamndo os vcncimcutos ela 
preparadora dos 1aboratorios de phy-
sica, chi111ica c historia natural da 
Escola Normal l\l odt'l o da Capital, 
Hus el o l'uncc ionari o ele cgual catego-
ria do GyliiiJaSio ~ lin c iru de Helio 
ll orizuntc. 

F ixando os \' CIIcilllcntos dos mem-
bros da magistratura du Estado . 

Dispondo sobre aproveitamento de 
juizes de direito av ul sos c coul cudo 
outras proridcncias . 

Crcando o Jogar de hibliolhccario 
do Trihun11l da Hclnçiío c contendo 
ou tms providencias . 

De rogando o art. 100, da I oi u. 830, 
de 7 de se tembro de l!J22, c co ntcu-
do ou i r:1 s prurid encias. 

Au cturi zand o u go\'CJ'JI O a rcgula-
ment:u· o modo de pagamento de au-
xi I i os c subvenções . 

Dispondo sobre vencimentos do 
nnwnncnsc do Asylo de Alicnndos em 
Ba J'!Jaccna. 

Crcamlo Jogares de dclcgndos rc-
gionn cs c contendo oulms di sposi-
ções. 

Di sjJo ndo ~o hrc di vida da P rcfcilu· 
ra c coutcndo o11tras providencias . 

Augmcnlanclo de 21i % o impos to 
sohJ'C casas de bebidas alcooli c11 S c 
COII[CIId O Ollti'IIS cJ is p OS ÍÇÕC S , 
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Aucloriznndo o governo n mnndat· 
co nstruir um t·amal fcrrco de Fonni-
1-(a a Pnssos, pnrlindo da es tação de 
Harrnon ia, nn Hcdc Sul-Mineira, c 
co ntendo oulms providencias. 

Não sei de morto que em mcdto 
supere a figura iuconfuudive!, no no· 
u1c nacional, do estad ista que foi ~·.t~r-
los de Campos. 

Hen<lo preito de admiração ao Esta-
do de São Paulo, pelo relevo admit·a-
\·el que lhe dit o seu progresso ma· 
tcl'ial, moral c polilico, tornando-o 
um Estado modelm· no seio da Fc-

1\cformando a Cnnsliluiç:io do Es-
iado, lei 11. 11 , de 7 de a!:(oslo de 
J\)26. Foi pro mul~:ada pelas dua s ~ l e
sas do Co ngresso. 

Prorogando a aclual scss:io lcf( isla-
tiYa, por 8 dias. 1\cso lu ç:io n . 2!i, de 
2.t de sele mhro de 1!121i. Foi pl·omul-
gada pelas duas Mesas do Collf(l't'sso. 

Em scss:·,, de ·I de :1goslo do ann o 
pa ssado, !'oram appl'O\'ados pelo Se-
nado os actos exped idos pela i\lcsn, o 
primeiro a I I de março de 1!J2(), no-
meando amnm•nsl' dacly log rapho 11 

cidad:io Di·'~u de Va sco ncell os Teixe i-
ra; o 2.", d~ :!0 tlc junho de 1!12!i, or-
ga ni za ndo noYa tabc l1 :1 de \·encimcn-
tos dos funccionari11s d:t l't•specl iYa 
Secreta ri:]. 

Pela resoluç:io n. 27, de 20 de se-
tembro de ] !!26, foi crendo o lof(ar 
de sub-dircctor da Secretaria do Sc-
Jwd o, c nomead o para esse car go o 
pharmaceuti co - Francisco Lafnvcttc 
Silvinno 13rnml:io, qu e tomou posse c 
entrou em exercício elo mesmo a 1." 
de outubro do mes mo anno. 

Os trabalhos da Scerclaria conti-
nuam a. ser tlcsrmpcn haclos com rc-
f( ularitladc c zelo pelos rcspt!ctiyos 
funccionarios. 

Sií o cstns, senhores scnnclorcs, as 
informnçõcs que, em nome da Mesa 
c em cumprimen to do dispos iti vo jú 
cila dn, venho prestar-vos . 
Pa~~o do Sc1wdo do Es tado ele 1\linas 

C.cracs, em Bello Horizonte, Hl de 
julho de ]!127. - Olef(ario Maciel, 
prl' sillentc do Se nad o Mineiro. 

Homenagem i1 mt•moria do 1h'. Car-
los de CamJlOB 

dcraç:io. 
E11cha-sc de justa ufania o "aul\s 

la pelo espirilo progressista da una 
ge nte, pela idoneidade intcllcrt l!!ll 
dos sens homens publicas. 

Hclcmrhe os uomcs de Prudente de 
Momcs, o pacificador; de Camp •S 
Sa ll cs, o salvador das uosssa fin :u~
ças; de Hodrigucs Ah•cs, a ener,;1:1 
ci.l'ica tle homem publico c o rcmn· 
ti<:ladm· d:1 Capital. 

Hcndo justo culto ao actual paulis-
ta Washington Luis, timoneiro habil, 
que, mão segura c firme, norteia a 
:dta adntinistraçiio do paiz, com su-
pcl'iol'idadc, sobranceria c recla vi-
s<io dos scl'ios problemas polilicos e 
financci1·os fJUC h:io de felicitar e en-
grand ecei' a nação. 

Tem o Es tado amigo razão de se 
orgulhar dos seus homens publicas: 
mas, de plano confesso, nenhum, a 
meu yer leva vantagem, sobrccxcc-
de em n{ereci mcnto ao g1·aude hrasi-
le iro, honm do E. de São Paulo, o 
gra nde morto Ca rl os de Campos. 

O futuro Plutarco lJrasileiro que 
!Jingrnphnr os vultos politicos do 
1l1·asil lcrh de dar destaque collocan-
do Carlos de Campos, no lado desses 
estadi stas que tanto honram São Pau-
lo c tanto merecem do Brasil. 

lia politicos, sr. Presidente, cuja 
c~ lrclla de momento apparece JHl • 
t:éo da polilica com bl'ilho c luz of-
l'u sca ntes, cegam de tant a lu z, mas 
muita YCZ se apagam de momento, 
<JIIC a luz lhes viera como de cm-
pres tim u. 

O SR .. J0 ,\ 0 PIO: - Cultuar. sr . 
l'l't•sidcnle, a 1nemoria dos lll '• i'l "~ 
illu strcs não i· uma usança l'r '! l' · il~l 
das assemhlé•ns l c~ i s lativa s. i· :llill"i 
uma lic\iíu de L•ducal,':io cil·ica, · p111 '-
que, si os vivos siiu guvc rn ::d11s pdos 
mortos, como reza o !JI·oc:n·,lu, cul -
tuar e relembrar esses Jlllil't"s !ilus-
tres é, SI', Presidente, ensiuar os Yi· 
.,·os a· trilhar o caminho de s l ,r : : \ ·~d" 
JJOI' cllcs ua lucla pela vida, é da1· 
al entos aos vivos para lhes imitar :1s 

· ~.\' irludc~ eivicas c moracs, com as 
<!ll:ll'S venceram na vida. 

Carlos de Campos l'cL.-sc 11 rudes 
golpl's de talento na lucta pela vida.: 
,;a nhou posição em escambo de mui-
ia cnllurn. tle um earact.cr adamanli-
nu, de uma honcs lidndc a t.oda pro-
\'a. casando-se esses doll' s com a hun-
d:;dt• de umn ahnn de eleito, cxornn -
d:, pl'las m:uH'i 1·as co l'l ezcs de fidal go 
dos m:: is legitimas foracs. 

;\conlpn11hcrnos a sua cal'l'eira po-
liti ca c veremos que, palmo a palmo .. 
etapa por etapa, conquistou as posi· 
~ Ôl' S que ltom·uu. 
· Intendente na cidade de Amparo 
l'll1 1 ~3!1, deputado estadual em 18\!5, 
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seor~tnl'io elo Interior em 18!17, yicc-
presulcntc. dn Cnmnra. Estndu:tl em 
]!)02, Jli'CS Hlcnl:C cJn. lii CS IIIIl f.anl:ll':l 
em 1\J07, senador cstadunl em 1\Jl 'J 
deputado fedem I c "Jc:1dcr " 0 ;1; 
1\!18. • 

Cnmo são significativas essas da-
tn s, mnt·cnndo ns etapas desse la-
lcnl:o. de escol ntrnv(!s da s vicissi tu-
des, mccrt~zns c sm·prrsas da politi -
cn, que muttns vezes é Saturno drl'o-
rnndo os proprios filhos. 

Em l!J20,,(~trlos de CnltiJlOS !:(a1 1.(nll 
a alta J~O.s lçn o a que pode cht'gar 
um poltt1co - sc t· Jll'l' sidenl e do 
udeantmlo Estado de S. Paulo. 

E, s1·. presidente, poderia rcpet it· 0 

vct·so_ de VirJ.(ilin: si fata sinant 
tu Marccllus eri s. 

Não fôm a surpresa da morte 
Carlos. de Campos havia dcstmvnd,; 
o camtnl~o- por onde chegaria Íl mai s 
ull~ p()stçao a que pode chcJ.(ur um 
polt~ICO - a alta administração dos 
dcst1no.s do Brasil na Jll'Cs idcncia da 
Hepuhl1cn. 

Nntadt v. exc . que fnlo cnm alma 
c com o coração rcfcrindu-n1c a 
Carlos de Campos. 

E' que entre mim c Ca rlos de 
Campos !1a um ponto de COIIIaclo 
que . a mmha vaidade não quer si-
lenciar. 

Quando. Carlos de Campos pregava 
n Hepuh!Jea ~m S. Paulo, cu apos-
tolava .em Mmns os p1·incipios dc-
m~crnt~cos sob a chefia do saudoso 
.Toao Pmhciro, Paleta c A. 1\faia. 
p~poi~ Carlos de .Campos foi u1n 

prtvJicg.w.do, que, soh as roupa gens 
do I?ohtlCo, era uma organização 
mu!t!formc: .a~ vogado, jul'isperilo, 
po.htlCO, admmJstradot·, homem pn-
!Jllco,, em ~odas as manifestações da 
mtcl!JgcncJa humana Carlos" de Cam-
pos st~pporta cotejo com. os mai s 
notayCls h~mcn s publicas do pa iz 
c, SI os nno supera, de par col'l'c 
com elles. 

Como ornnto de todos esses d o te~, 
como o fcchnm cnlo desse zimhorh 
de tantos predicados, Carlos de 
C.nmpos foi um artista. No lahy-
~·mtho .elas questões jul'idicas, nn s 
J~tsl:~s mgratas da politica, na s vi-
CISSitudes da vida do homem publi-
co, a alma de Carlos de Campos va-
gam mundos em fóra da arte toni-
ficava a alma, embalado, co~w 11 0 
soneto de Sully Prudhommc em on-
das de hnnnonin, 11ois em 111;1 cultal' 

apnixonndo da nrtr divina - a nnf-
slcn . 

E' p~1· isso qur l'll e foi um bom, 
é, por ISSO qllr. :1 IHI!Id:!l ll', 11 antC· 
nld:u)C de !ral o, a l'idal~uia de mo-
dos, rclumhava do SC' ll todo - o 
cull o1· da musiea tem de st'l' hom. 
hnde srr mel odin no !rato, se1·:'t hnl'-
nwn i:t 110 l'llll,innl'lo de sua indiri -
dualidadr. 

Wa.sltinf(lon l.u is, l'ln di sc nrsll pl'll-
nuncl ~ldn nn Sen:Hio 1':1uli sla , as:ii n1 
se rPiert• a Cn rl ns dl' C:nnp"s : 

"As co nl i!(c ncia s da \'ida pnlil i-
l':l lll l' t'iti loear: lln ao teu lado t• ti -
l'e npp11r lunidad l• dl' npl't•c·ial' 11 leu 
lrnhalhn, de l'l' l' a CII IIIPI P:-;i d:n t,• d cJ~ 
il'II S ('llnlll'Cilnl'IIIIIS, a lnallt-ahilida -
dl• . <!n leu Ld cn tn, a di •lic:i dt•z.! 
pcrlt•lla t'll lll que a1n t· niza1·ns " ll' ll 
lr:il"·- a h11ndnd c imn1e11 S:1 do ll'll 
cora~ao, uma qu:tlidndt• qu e todos 
l'l'CIIIlhl'('l'nl I' 'IUe ic fa z Cl't•do l' da 
nossa estima" . 

Eis nhi , SI'. Presidenl r . o indkr 
da .hilll-(l'aphia de C. Ca1npns, pa -
rat!l f( llt:l tra ça do p111' Washi ngton 
l.u1 s. 

J\las, hasta , SI', !'residente: \'isa-
\:1, l'e.ndt•lulo prc·it o :'t llll' lll oria de 
(.. , Campos, presl a r homc1t:1 !(l' lh 
ao l ~s l :uln de S:in l'milo, n:1 Jll'Ssrm 
de um dos seus mais nolan•is fi -
lhlls, hnn1 cnagem qu e t radnz ns 
al-(r:ldccimcnt os dt• í\linas, que, nos 
nwmcntos mais dil'l'iccis da sua vi-
da pol it ica, enco ntrou sempre Silo 
l~:ll.ilo . ao ~ l' n lado 1'111 altitude " dc-
illllda c defini! ira , . . 

Foi pc1.1:1 ma nd assc o St•lt:tdn fos-
se CU O lllferpre le dl'SSCS scn tillH; n-
tos, Jl '.'rqu c .teriam de l'i c:1r :1qucm 
da Y:t.l1n dn illn sl l'e morln as fl ore•: 
qur l'U .dcsl'olh:ISSl' sobre o seu tu-
muJo, llo.res murchas c esma1Tidas 
pela s dl'Silluslics. 

O St'nado Mineiro se curva reve-
rr l.ii C :11il e n tumulo de r.. Campos. 
dc·1xa nos seus annacs 11111 Yrlio de 
pesar prln seu passamcnlo le\"t :, 
f:ullilia de C. Campos o ~o nl'<;rt;) 
t!a vcncmção c da adm it·aç:io do 
Scnndo . 

E' .o qu e rcqucit·o a v. ex c. c pe-
ço a1nda qu e se lcvanlc a sessiin 
(' 111 hrH II CIHl f(ü ll1 Ú HI CII\ OI'i:t do cmi -
ll ell.fe lm1 sil eil·o. "(i\luitn hem ; 
mn1lo hem ! ") 

O ~R. P~lESIDENTE di:r. que á 1\lesa 
prnvHlcncwr:í. conforme o requcl'ido. 
. Em seguida, suspende a scssúo, dc-

srgrwndo para 20 do corrente a mes-
ma ordem do din ,fá nnnunclndll i 
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u. • SESSÃO ORDINAniA, AOS 20 
DE JULHO DE 1027 

Prcsidcncin do sr. Olcgnrio l'llacicl 
- Sccrctnrios, os srs . Olympio 
Mourão c Gabriel Santos 

SUMMAniO: - Acln. - Votos de 
pesar pelo fnll cciment o el os srs . 

coronel J oiio Qninli no, d t·s. Sal-
v:! dor Fclicio el os Santos, Ânlo-
1110 ~ c Padua. Assis ncscnde, 
Agosttnho Pcr·eu·n, Luiz Eugenio 
Hot·Ln Barbosa, Gaslão da Cnnh·t 
c Virginio Bhcri ng. - Oi sc nrso~q 
•c r cqucrinJcnlos dos Hs. Cami ll o 
Chaves, OIY'mpio l\Iourão, Gabr iel 
~antos, 1\locl es lino Gonça lves, Al-
fredo CnL1io, Alfredo Sft c Valia-
dores Hibeit·o. - Ordc111 do dia. 

A' hora r eg imental, feila a cha-
mada, acham-se presentes os srs. 
Olcga l'io 1\incicl, Hibeiro de Olh·ci-
ra, Olympio Mourão, Gnhriel Sa n-
tos, .Toiio Pio, Xnvirr llolim, i\ lf'rc-
d_? S{t, All'rcdo fl:Jcln, Alf'rcdo Ca-
ta.o, .Alves d e Lemos, Vnllndat·cs 
RiJJcn·o.' Luiz Li sboa , Passos 1\laia, 
lVIodest111o Gonçalves c Cnmi ll o Cha-
ves, faltando com causa ju stificada 
os srs. ,J. Monlandon, Lcvinclo Coe-
lho c Si ~1ão da Cunha c, sem clln, 
os dcmats senhores. 

A brc-sc a scssã o 
Lidn, é, sem ohsen;n ções, appro-

vndn n neta da antecedente. 
Sobre a mesa não hn expediente. 

P:1 ssa-se ú 
Apn•scntação de pareceres, )Jrojc-

c~o s, inrlka~.:õ cs, moções c rcquc-
rnncntos 

VOTOS DE PESAH 

Fallecimcnto do coronel João 
Quintino 

O .SR. CAMILLO CHAVES: - St·. 
l:res ld enle, ncs la homenagem que o 
~l'llado Jll'es la aos morlrJs illustrcs 
:tquclles .qu e pelas sua s l'irl ud es. pc!;; 
sl' U ll:tlr llll ismo, deixar:tm no tnun du 
11111 rnslo luminoso de hcnctn c•rc neia 
~oe i:il , u Tri:1n~u l o Min eit·o lcm Iam-
hem lllll preito de su udnd cs :1 rcn:let· 
um tl'ilntlo de grnlicl:i o, a 11111 seu fi ~ 
lho eminente, qut• , deixando o in,·o-
Jnao hunlllllll, p:tss:J :t cncarnat· umn 
lrmli'.jiio cdil'ic:Jnte. 

·:\s sol'icdaclcs, p11 r hundld l's qu e 
~ ~~ .l : tm, I C· m os sc•us prohll lll l'IIS , l 'll j:1 
la111:1, s i n:io ll' lll a a1nplitude de u'm 

\":J S ( O Sl'('IIIJrÍ o ll :ICÍ!liJ:t i a Íl '!llll iJCI C:t r -
JJ il'S o lll t' l'i lo, ccltna enll·ct:Jnln co m a 
. J,I< 'S.IIlll inlc•m:id:Hlc nn :t tnhlln rc•sl rl -

elo de um ]ar, de mnn cidade, talvez 
de uma região. 

i\ Yirlndc é sempre cdlficnntc c 
c~ua lmcnlc mcritorin, tanto nu lm-
mildndc ignomda do santo como na 
notoriedade universal do' estadista, 
tanto no anonymato do soldado que 
morre pela putria, como nos louros 
rjuc exornnm a fronte dos heroes . 

E' dif(nific:111to posto que indivi-· 
dua l; é cdificnnto pelo exemplo leg1l · 
do nos pos tcros no bronze da trndi-
ção. 

Na sua épocn, o coronel João Quin-
1 inn Tcixoirn, filho de llbcrnha, con-
~ Lil.uiu um exemplo vivo de esfot'Çil 
social, que lhe dú um relevo altamrn-
lc di stincto naquclla região. · 

Na verdade, em 1851, quando nas 
ccu, a sua cidade era um modcstc 
conglomcrndo de cnsas, que regia mn 
vasl~ sertão, de formnção incipiente. 
Scgmndo a lmdição de sua familia 
por. hem cedo ao serviço da sua ter~ 
rn a sun acti\'ldadc, cabendo-lhe a 
Yrnlnt·a de acompnnhar c encami-
nltat· a sua estupenda evolução, soh 
o patrocínio da sua collahornção pa-
triotka c desi ntcressada. 

_Foi um politlco de vasto prestigio~ 
nao somente na sua cidade natal. 
mas em todo o Triaugulo, onde, ê,, . 
mo um dos chefes do Partido Conser-
vador, exercia gt·ande nscendencia • 
dcsfruelava merecido acatamento. 

Com a queda da monnrchin. en-
tendeu, como um sincero patriota, 
qnc com n ex! incção de um rcgimcn, 
não mol'l'e a Patl'ia. 

Atlhcr in ú Hepublica, dcixnnclo, ncs-
ln trnnsi~·ão, um tt·aço l1cmposto de 
n11hrczn c patriotismo, que mui.to o 
nilhilitou. 

Na phase rcpublicnnn, a sun colln-
hornçflo na J10iitica de ·uberabu vciu 
dar-lhe 11111 singular relevo como chr.-
fc el e prcsti!(io, que empolgou toda 
a rr.~i~o. O partido quo orl(:lll izou. c 
den ominou de Partido da Luv?urn, li-
nha 11111n feição r cg ionnl, co'~grcgnn
do no seu lnclo fort es elementos de 
outros mmli<'ipios, na oppos içfi o que 
111m·ru no prrs idcnlc Silvinno nr:m-
diio. lslo vnlc11-lhc uma situn çfio de 
grn IHl c prcsl i ~ in rc :.: iona l e." ]101' isso, 
11:1 l c · ~~ isl:dur: J de• 1!JOB a J!JOO, foi clc·i-
tn clepularlo csl:tcl unl. A St'l-(ttit•, nrt 
IP~i s lnlul 'a de 1!100 n 100!1, foi clcit"ü 
drpul:ulo f('clcm l pelo 0." di s l.t'ic ~ !o 
cl r dr Esl::clo. 

n ,,J nu a sun cidade de vnrios mr-
lhlli':Jnll' IJins, esprcln lmcn tc al guns de 
,,nlem cchtcacin n:ll . qu e muito influi-
ranJ no lcranl:lllll' llto inl cll cclual do 
l'l .'CI':t ha c tlo Trinugulo, J.{l pcrdtmttll 
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ainda dois importantes estubclccl -
mcntos de ensino, cuJa cqu ipnrnção 
se deve ao seu esforço . 

Mas, o que dú maior relevo no no-
me do coronel .João Quinl.ino, 9iin as 
suas notavcis qualidade moracs. Edu-
cado embora em uma escola de lu-
elas constantes e acirradas, niío prr-
deu, nunca, a serenidade c n tolcra n-
cia, sendo este um traço caracteJ•i sti -
CO do seu espirito bem formad o. E a•J 
finar-se, a 2 de junho pro: imo pas-
sado, vencido c alquebrado pelos an-
nos, poude levar a conscicncia trnn-
quilla de um justo, legando {L sua fn-
milia honrada c numerosa, um nome 
illihndo. 

Vciiho, pois, requerer a v. cxc . , st·. 
Presidente, se digne mandar consi-
gnar na neta um voto de 11esar pelo 
fnllecimen to do coronel J oiío Qui n I i-
no Tçixcira. 

Posto a votos o r equ er imento, é 
o mesmo approvado. 

Fallccimcnto do dr. Salvador I•' c-
. · Jicio dos SantoR 

O SR. OLYMPIO 1\WURÃO: Sr. 
Presidente, ve nho l"ambcm pcdit• ao 
senado um voto de pesa r pelo f'nll e-
cimcnto do di stinctn mineiro dr. Snl -
vadóí· Fclicio dos Santos, nccol't'idn 
na Capital da Hcpnhlica, no intcrra l-
lo das nossas sessões. 

Pertencente a uma familia de nola-
·vcis, éomo seu pne, o dt·. Joaquim Fe-
Jicio dos Santos, o- santo bi spo de Din-
mantina, d .• João Antonio dos Sn n-

- tos, já fallccidos , c o d1·. i\n lonin Fr.· 
licio dos San lns, que, !.(ra ças a Deu s. 
ainda é vivo c fol'lc, prrs landn in rs li · 
mavcis serviços ao paiz c :'t hutnani -
dndc, manif'cstou elle, dr sdl~ os seus 
primeiros nt tn ns, vocação p11rn as lr -
tt·ns c pnrn a pol ili ca . 
· Coneluidos os seus esludns el e prr-
narntorios no Seminarin da cid:Hle r! t• 
binmn nt ina·, seu hcrço n:tlnl, f' ni f:J -
zet• o curso el e direito em Hrc ifr, c!r-
.jcnclo-sc, ainda cs lndanl r, dl'pul nd o 
pt•nvinci:tl em Pcrn:tmhuc·o. 

Co nstiluiu alii fnmi li u l', lcrmin:ulo 
o seu curso, l'l'f(ressnu ú sua lct'l':t na -
tal, onde, pnt• lllllil os :JIIIIOS, exl'ri'L'II 
n~ cart,;os de juiz municip:Ji c jui z 
su hsti tu to, qu e só clt' i xou p:1ra se e li'-
!~ C!' cl cput:ulo fL•clcr: tl pelo anl i ~o !l ." 
distt·ido do nosso Estado . Tr rt ni -
l!:tdo o seu mandato. cs lahrlccc u c•s-
criptorio ele ncho~acin na Cnpilal cl n 
ltcpuhlicn, onde n mnrlc vciu slll'p rr-
hendcl-n prema lttt•n n1 cn l c. 

Em toda sua vidn, s1·. Prcsidenlr, 
f!\! Cl' ptthlic'a, qu er pari icul nr, man-

teve-se sempre com hombridade, cor-
rccçúo c amor Íl jusliçn c ú causa 
publica, predicados quo justificam a 
homcnngcm que ora peço no Senado, 
em honra de sua mctnoria. (1\luito 
bem ; muito bem!) 

Snhmcltido ,a votos, é npprovado 
o requ erimento. 

Faltccimento do dr. Padua Rezende 

O SR. GABRIEL SANTOS: - Sr. 
Prcsidculc, acompnnltando os meus 
illu stt·cs collcgas 11n s manifesta~õcs 
de pcsnt· pelo dcsa ppnrrci mcnto de 
procla t·os cidncl:ios no ui I i mo i nl cr-
,·nll u dns nossas sc•ssiícs, se,i:t-lllC 
fllll 'tnill"ido r ccordnt· um lllllllC' qne, 
pelos nssignalndos sc rvi~os prestados 
a Minas, niío podemos olvidar. Hcfi-
''o-me ao dt·. Antonio de Padua Ass is 
nescndc. 

Espírito infali gnycl, locn rlo de !1!'-
dcnl.c patrioli s~ com uma visiio 
sempre oplimista sobre o futuro elo 
li OSSO pa iz, o dr. Pndua de ncsc nd c 
pugnou sempre pelo dese nvolvi mento 
C pelo ]li'O!-i i' CSSO d:t ll OsS:l (Ct'I'H. 

l'nhlil'i sla c .i ornali sla , cll c ~c oc .. 
cupnu da s ques tõ es qu e mai s de per-
o )1orli nm inl.crcssn t· ú sit nn çiío fiunn -
cc ira c ccnnomiea dn Jlrn sil c el e Mi-
nns . 

EJuprcs:J ri o ela s :t!-( t1 :1s el e Poços ele 
C:aldas c Caxnmht'l, dCVIJ iou-sc ao es-
lnrlo cl:ts m i rn culosas Yi rluclcs thcra-
pcuLicns dessas fontes. 

Entre as mcmorins que puhl icot!, 
nvcutando c di scutiud n problemas da 
m:tio r rC'l rra nci:J, cl cs l :t~a - sc o livro 
~o ht·c :Jf(ltas mc·clicinnes, linn que !c-
I'C' tnulli pl:1 s e di ~:õc•s e qu e nindn rc-
conl c' lllenl e. em a rl it~n dn ".Tnrn~ l dn 
r.onllncrcio", o con hecido mr di co c 
sc icnll s!a d1·. i\us!l't'gcsi lo reputou a 
ohr:t mai s compl cla sohre o :lssum-
pln. 

i\ co tupelencin r rrel:uln pr lo dr. 
Padnrt dl' HL' se nde nos seus li vros, o 
I in o ·:ultnin.is lr:d ivn dc• nJon ~ I1'11CIO na 
dire c·c~n dr r mp1·rsns induslriars, dc-
r erinin atlraltir pa t·a n srn nome a 
:Jilc• lt ~~o dos pmlrrl'S pnhli ·os, como 
nm ('.nll:thnrndn l' prrrinso. 

.'\ :;s iln f' ,li que. 1111 ,.:nrl'rno dn mnrc-
rlt:tl Fllll'iano, de cu.in utini slcrio fa-
zia part e n nnssn cnlÍ it elil C coestn-
dn:t nn FC' rn and n Lohn Lcilc Pcrcit·n, 
qur ro nlt cr ia lllltiln de pcrlo o d1·. 
Pndua de Hcsc nd C', c podia .iul p;ar de 
sua capnl'idndc de tnilwllto( c com-
pelrncia , foi cs lc ch:tnl:Hlo :1 atlminis-
lt·ar ns correios de ~t ina s Gci':ICS. 

Fo i cs ln um n d:ts mai s prol'i cua s a<l-
mini strnçiics pnsl:t cs Clll Minns. E~· 
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pirito disciplinado e disciplinador, c 
nltnmcntc justiceiro, crcou nnquclln 
I'Cpartiç:io um nome nté hoje recorda-
d o c nu•·eolado de saudades. 

cimento á sua illustrc viuva, d. Ca~ 
rolinn de Rezende. (llfuito bem/, 
Muito bem!) 

Posto n yotos o requerimento, é 
mesmo approvndo. 

Fallecimcnto do dr . Agostinho 
Pereira 

Quando o Brasil foi convidado n 
tomar· parte na Exposição Universal 0 

de Turim, foi o illustrc mineiro en-
cnrrcg;tdo da difficil c espinhosa mb-
siio de I'CJWcsc nlnr o Brasil 110 im-
poi·tahtc ccrtamcn, c no desempenho 
dessa rep resentação se houve com o 
mnxhi10 brilho, pres tando no Bmsil 
J'(') C\'II IItl'S SCI'VÍ\OS. 

E t.al foi o seu esforço pnra fazer 
rralçar alli a uossa i·cprcscntnção 
que vciu a ndoecc r c lc\'e de pedir 
cxo ncra~;üo do seu clcvago ca•·go. 

O SR. MODESTINO GONÇALVES: 
- Sr. Presidente, ns homenagens 
prcstadns pelo Senado à mcmoria de 
mineiros illust•·cs requei ro a v. cxe. 
se cxtcnd·am no dt•. Agostinho P,c-
rcira, ba pouco fallccido na Capi-
t:ll da Hcpuhliea, c que cxe•·ccu em 
nosso Estado o cargo de deputado, 
na 5. • lcgislnturn. Por occasii\o da celebração do 

ccntenario da nossa i ndcpcndcncia 
polilica, quando se realizou a Ex-
posição lntci'IW.cioual do Hio de Ja-
neiro, vciu o governo do dr. Epita-
cio Pessoa buscnl-o em Minas c no 
nosso snudoso c dislincto co-csta-
dunno d1·. Antonio Olyut h o dos 
Santos PiJ·cs, pa•·n orgnnizar c diri-
gir aquclle notnvcl cerl a meu. 

São factos de nossos dias c iodos 
sabemos que o Brasil brilhou nessa 
expos ição, deslumbrando os visitan-
tes cxtrnngeiros com os variados cs-
pecimcns da s nossas riquezas c com 
os innumcros product.os da nossa 
industria , revelando o seu notnvcl 
adcantnm~_nto. 

Cidadão de tão grande bcneme-
rcncia, não podia deixar de ser 
apro,~citado para a nctividndc polí-
tica. E assim foi q4c pela commi s-
sfio Executiva do P. R. M. foi indi-
cado ao eleitorado para rcprescn-
1 ante de Minas, pelo 6. • districlo, 
c na Camara Federal, no seio das 
commissõcs c na tribuna, versou to-
dos os problemas de interesse para 
o seu Estado. 

Tal, em breves traços, a vida des-
se nosso querido c saudoso cocsta-
donno. 

Niío poderia deixar, como amigo, 
de lembrar tambcm o qlic era a 
co nvivcncia com Padun de Hczendc. 

Espírito de illustração invulgm:. c 
variadíssimo, haurido no meneio 
dos liv•·os e no convívio da culta 
sociedade européa, a sua convcrsa-
çfio era um encanto c a affnhilidaclc 
e distincçfio de trato c na il'l'adinn-
tc sympnthin, prendiam a quantos 
dell c se npproximnvam. 
H~c,u ciro a v. cxc. se digne con-

suHnr o Senado si consente se ins-
creva nn actn de hoje um voto de 
profundo pesar pelo seu passamen-
to c dcssn hotncnngem ije dê conhe· 

T1·nçn•· a bi ogrnpl1ia do illustrc 
mort o; sr. Presidente, se me nfigu- · 
ra dcsueccssar io, porquanto é de 
llonlcm a sua nctuaçfio, quer como 
ndvoqa do competente c combativo, 
quer como representante do povo 
IIIJ Congresso l\linciro. 

ll cttueiro, porta nto, a v. exc. se 
digne consult·nr ao Senado si con-
se nt e sc.in co nsignado na neta dos 
nossos Ira halhos um voto de pesar 
pelo fall ccimcnto desse iflustr.e mi-
ncil'O. (Muito bem; mui lo bem!) 

Pos to a votos, é aprovado o re-
querimento. 

Fallccimento do dr. Luiz Eugenio 
Horta Barbosa 

O SR. ALFREDO CATÃO- Sr. Prc- · 
sidcntc, estando o Senado a registrar 
os dias de tri steza c de lulo com 
que a fatalidade da morlc lanccou 
o coração de Minas Gcracs, no ulti-
mo interregno das nossas sessões le-
gislativas, não seria justo, nem esta 
Casa permittiria, que fo :;sc esque-
cido o nome de um J11tlr to que foi 
dos mais illustres c dos mais di-
gnos filhos da nossa t;)n·a . 

Certo, sr. P1·esidcnte, entre aqnc:l-
lcs cujos espíritos passaram ú vi-
da suhjectiva do além, o dr. Luiz 
Eugenio HOI'ta Barbosa foi uma fi-
gura el e relevo em nosso meio )l0-
1 i ti co c soc.ia I, c era, sr. Presiden-
te, um dos poucos vultos que nos 
restam do nosso )Jassndo políti-
co, pnrn cjljas glorias cllc muito 
co ncorreu, glorias es tas, st·. Prcsi-
dcnl c, que a Hcpuhlica não pode 
desco nh ecer, porcjnc, para sua prro-
pria form ação, ella foi lmscar no 
decnhido rcgimen um consideravcl 
numero de homens experimentado:;, 
c mai s ainda - as licções de ope-
ros idade, as licções de prudcncia, 
de honm e de civismo com que vem 

11 i . 
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clla traçando n !'oln dos s us g•·nn-
diw;os destinos. 

Aqucllc vcncrnvcl nncwo que, si 
me não falha a memorin , a 15 de 
abril ultimo c aos 86 annos de cda -
de, fechou para sempre os olhos no 
seu honrado solar, nessa cu lta ci-
dade de Juiz de Fóra, cujo evolver 
elle ncompanhn1·a com amomvcl 
interesse e para o qual sempre con-
correu com as luzes dos seus con-
selhos, foi, SI', Presidente, um nota-
vel brasileiro . 

Foi um cidndfio que jamais se 
forrou nos deveres que lhe fossem 
d ictndos pela conscicncia, quer no 
scrvi~:o publico, quer em todos os 
eommcttimcntos inspirados por um:1 
hoa e sã iniciativa . 

Minas, SI'. Presidente, no curto es-
paço de 3 mczcs, perdeu as duns fi -
guras mais rcp1·esentativns de seu 
antigo sccna1;io político - Diogo de 
Vnscouccllos, o saudoso pres idente 
desta Casn, o grnndc historiador em 
cuja fronte nós víamos o esplendor 
dos illuminndos c em cujo coraçüo, 
immenso coração, nós encontrava-
mos a bondade dos santos; c Ho1·la 
Barbosa, o mineiro que dignificou 
os altos cargos que lhe foram con-
fiados no governo imperial, pela 
compclcncin e honradez com que 
os desempenhou. 

Quanta affinidadc havia entre es-
ses dois venerandos compatricios I 
Eram qunsi coctancos, ambos provi n-
dos de troncos de tmdicionnes c no-
bres familias mineirns; ambos scl'-
vh·am com inexcedível fidelidade o 
mesmo partido; ambos se conserva-
ram fieis á dynastia, preferindo cul-
tuar o passado a ncccilal' hypocrita-
mcnte idéas c princípios que não ti-
nham raizes nem nos seus ccrclll'os, 
nem nos seus corações. 

Ao dr. Luiz Eugenio Horta Bar-
bosa nunca faltaram títulos com os 
quaes pudesse attrahir a estima c 
veneração de seus patrícios. 

Descendente. sr. Presidente, de 
uma das mais illustrcs famílias mi-
neiras, descendente - si não me 
tráe a memoria - de um grande 
homem, que tambem foi presidente 
de varias Províncias do lmpcrio -
o conselheiro Luiz Antonio Barbo-
sa, per.tencentc a uma estirpe de 
cjue são. oriundos varões que con-
correram. para a prosperidade e 
grandeza do Brasil monarchico, es-
se illustre e saudoso compatricio, 
esse inolvidavel mineiro entrou pa-
ra a vida publica trazendo não só 
O. fidnlguin de SUl\ ~inhi\Semj ma• 

ainda uma mentalidade forte, nllin· 
da á energia de uma raça. 

Diplomado pela Faculdade de Di-
reito de S. Paulo, ainda muito mo-
ço, occupou cargos em que se ini-
cia a carreira da judicatura, car-
gos em que se houve com tal cor-
rccç:io c dando lacs mostras de cul-
tura, intclligcncia c honradez, que 
foi logo chamado, ]leia confiança 
do povo, a fnzc 1· parte do parlamcu-
to de Minas c, posteriormente, do 
parlamento nacional. Foi deputado 
provincial pçn· mais de uma vez c, 
i>ot· mais de umn vez, occupou a ca-
dcim de deputado geral. 

Nomeado, em 1873, presidente 
da Província elo Espírito Santo, ()Cs · 
empenhou. esse alto cargo com clc-
Ynda con•petcncia, com muita di-
gnidade c zelo, porque, lrcs uuuos 
depois, em 1876, Clwchnmndo a go-
vcnwr a Província de Piauhy. 

Sobrevindo, em 1878, a situação 
liberal , houve uma descontinuidade 
na carreira politica do illustrc mi-
neiro. Voltou cllc a Juiz de Fórn, 
onde passou a cxc1'ccr a advocacia, 
nessa cidade, que lhe era a terra de 
nascimento e de predilccçi'ío, e onde 
cnliio pontificou no seio do llarti-
clo a que pertencia. 

Dada a supervcnicncia da situa-
ção conservadora em 1887, o dr . 
Luiz Eugenio Horta Barbosa foi de 
novo chamado Íl alta administra-
ção c nomeado Presidente da Pro-
víncia ele Minas Gerncs, cargo que 
exerceu creio que até o lluno de 
1888. 

Vemos, pois, SI'. Presidente, que 
é copioso e opulento o acervo de 
serviços politicos prestados pelo 
nosso illuslrc cocsladuano no Es-
tado de Minas, si não a lodo o pniz. 

Sou, sr. Presidente, muito insus-
peito para julgar da individualida-
de desse grande mineiro. Fui seu 
adversario e, na quadra da minha 
ardorosa mocidade, combati-o com 
vchcmcncin, quando eu fa1.in um 
npprcndizado - que, sc,ia dito~ de 
passagem, nunca se completou -
do jornalismo . . . 

O sr. João Pio: - Isto prova a: 
elevação intellcctual de v. cxc. 
(Apoiados). 

O sr, Alfredo Calão: - Bondade 
de v. cxc., a cujas demonstrações 
parn commigo já estou habituado. 

Como in dizend o, combnti-o for· 
temente, sem comprchendc1·, na .. 
quelle tempo, que era das contingcn-
cias de um partido, principalmente 
quando desse revesamento de IJO· 
del'es e no innusu~~~~-~! ~!J!n situn• 
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ção todn novti, n ceifn no funcciona~ 
li smo publico dominado pelo ndvcr-
sn ri o. . 
Não me conformnva com isto. Mn.s, 

vciu o tempo provar que o dr. Lutz 
Eugenio Horta Barbosa em, dcn t1·c 
os politicos daqucllc tem po, um dos 
mais fieis nos seus principios c n?s 
dogmns do partido n que pertenctn. 

Luiz Eugenio Ho rta Bnrhosn era 
como Gulso t - nilo admiltin a tran-
sigcncia na polllicn. 
Luiz Eugenio Horta Barbosa pcns_5l-

vn como Pinheiro Machado, que nn.o 
comprchcndin um partido sem a pai-
xão, mas essa pnixão mo~lc l'llda, essa 
pnixão que co nsiste em lazer ohscr-
' '111' a doutrina, os Pl'incipios, as 
idéas do seu llarlido, s~m. disct•cp:~r 
de suas linhas um m•llunctro SI-
quer. 

Do sor tCl que, sr. presidente, o li-
lustre mineiro alcançou a confiança 
do partido, em cujas fileiras m i-
litava, pela muita lealdado com quo 
sn hia servil-o. 

Ao depois, s1· . presidente, cu re-
formei o conceito em que o Jwvia, 
quando ousei defrontar-me com clle 
duns ou lres vezes na tribuna .indi-
ciaria, o vi, SI'. P residen te, através 
da Jmmcura c luminosidade de suas 
venernvcis cans, u obru vultosa da-
quell c mineiro . 

Senti condoer-me, humilhado, de 
Jwve1· um di a combalido ncjucllc que 
era um gra nde servido•· de ll!inas 
Gcrnçs c um hrnsil eh·o illustrc por 
t odos os tit.ulos . 

E', pois, sr. presidente, para um 
homem dessa cnvc rgad u.m mora l, 
pam um cidadão destes que a patria 
não podo olvidnr, pal'll 11111 cs ladlst.n 
consal(rado, c cuja obm cs lá para 
sempre assigna lada na ndministm-
çiio do nosso Es tncl o c de outras 
l'rovi ncins do cxtincto imperi o, que 
venho so licila•· des ta cusa do Co n-
f(resso l\linciro 11111 \'Otn de ]ll'ofun-
~lo c sincci'O pesar pelo seu pnssa .. 
mcnt o . (Jll uit o bem! I\Juilo bem/), 

Submct.liclo a votos, é npp1·ovndo o 
l'CIJII CI'i lliCllt O. 

l'a lll•cimcnto 1lo dr. GnA tiiu da 
Cunha 

O STL ALFREDO SA' (sem rcvi sii u 
do orador: - Tambem r u, SI'. Pres i-
dente, venho exol'ai' ao Senado uma 
manifes ta ção de pesa r c de saud ades, 
uma IHHn cna !(em ú 1ncmoria el e 11111 
nw rto illu stre que, em certa qu ndm 
de sua \'ida , cxcl'l:uu J.( ra ndc nc tu nçiio 
em n ns~o mei o polilico c social. Hc-

• fJru-Jill', s1·. Presidente, ú fi !( lll'H e111-

polganle do dr. Gnstão da Cunha, mi-
neiro illustre, que tão nlto o de modo 
tiio ful gumntc cnnlt eccu o nome do 
nosso Estado. (Muilo bem). 

Fllho de Minns, foi juiz e honrou 
a. toga de mag istrado. J.ô'oi mestre do 
dil·eito c illustrou a cathcdra de pro-
fessor . Imprimiu intenso brilho á 
i mprcnsa em que militou, di rigindo 
0 orl(ão· official dos poderes publl-
cvs do Es tado . . 

E finalmente, advogado dos du·e!-
tos 'c interesses da administração pu-
blica de Minas Gemes, realizou lnte-
gm lmcnlc o typo do ad vogado, tnl 
como o conceituavam o definiam os 
romanos - vir I>rohus dlccndl per!· 
tn s. 

Era, porém, sr. Presidente, estreito 
o nmblto em que se desenvolvia sua 
in Lclll gc ncia dcsbordnnte. As linh~s 
que insulam a tcrru montanhezu nao 
offcreciam um scenarlo bastante vas-
to pam n expansão da vlvacid ctd~e, do 
tal ento c da cultura do dr. Gastao da 
Cu nha c cil-o, sr . Presidente, for-
ma nd o com Sab ino Barroso, David 
Campi sta e Ca rl os Peixoto aquclla 
brilh ante constcllnção, qu~ consti-
tuiu então um nnclco lummoso H? 
seio dn representação federal de MI-
nas Gcrncs. . , 

Estit nu mcmoriu de to o os nos. r 
ful gor que então teve a rcprcscnta çac. 
do Es tado de Minas no smo do Pnrl~
mcnto nn cionnl, da qu:d, sr. Presi-
dente, em tombem v. cxc .. uma dns 
fi gurn s cxponcncin cs. (Mru/o bem ) · 

·A pnlavl'll do d1·. Gastiio da Cunhn 
c o vcl'IJo de Snhlno Harroso, 1lc Da-
vi d Cn mpi sta c Cn l'l os Peixoto, uns 
em hl'ilhant.es folhetin s, ouh·o-s em 
mcmoravcls orações, em que a. elo-
qucncin co rria parelhas com a Illus~ 
t•·aÇiío· c 0 saber, dcslumlH·nvam n Ca-
mnra Federal , affinnnndo a r.ultnro 
,10 povo de Mlnns Gcraes, e elcvan-
no a tribuna ]l ll l'l nme ntar. 

Sr. l' rl' sidente, ll'llilS fl Ollrlfl •1::. fn> ~I
Ieirns·· do nosso pni z, t) dt· · ,11ns tnr.1 

da Cunha , CO lH O David Ca mpl stn fOI 
f:\ fém1, no cxlrangc il·o, prova i' 0 

\' fi 1 nt· proclucll v o dn nosso povo, :• 
eapacida dc int cll cctu ul da noss.'t 
!-(l' lil l', ll pi'('S t f!( io d:t IIO SRII .JIIC I~.tn ll 
dndc, !fll l', pcln Sllll l'iqu ez r~ ~ hllll~n: . 
hem se pode cnHI[HII':tl' as pedl iiS 
pi'CCÍOSII R du II OSS II j el'l'll ·, 
~o Tl'ihun 11 t In tcrnnclrlll al d.c 

[-]nyn· c conH> rmh:lixll drn· do Bra sil 
l' UI l'•·nnçn, Oas tiín dll Cu ~dln ~xa l
~o u li IIU SS II l 'Cp l'C~ C n tCI\111 11 dq>ln-
j11 11 ti cn !1 uminencin 11 que no .. pas-
sndn rogi men n clcv:t l'll a ! li:( Ul'll 
qua :li sy ndHJii cn de Sous1.' CnRtm, 
fil~l.'lld O l'lllll IJII U ll f1 cpuhf1 Ctl llVOH • 
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se no illustrc íninelro, como 'em Du-
vld Campi sta, em Doruicio da Gama 
c em Ri o Bron co, os r cprcscnlnn t.es 
da politlcn nova, que desta manl'i-
ra, sem -so lução de continuidade, lhe 
a ffirplOrnm o prestigio o o va lor 
fó ra do pa iz. 

O pr.ofessor Miguel Couto, legiti -
ma auctol'idade ncst11 materia, que 
lind11 ao mes mo tempo com a. mo•·nl 
c co m 11 mcdi ci n11 , co nsidcm esse 
nosso cs tnd o de alma doe nli o c não 
som per igo; c, por isso, nffirma 
que prec isamos c•·ea1·, pnra nós, o 
ideal que no~ faHa, idea l que para 
clle -c cu estou de acco 1·do - po-
de•·:'t ser o nipponi co ou o da nossa 
I'Cf(c ncração ])C la in s lruc~:iío . 

Quasi todos esses, sr. Presiden-
te, que fo rmava m essa conslclla-
çlio mineira 1111 rcprescnt11çíio na-
cional e cujos nomes cilci, j ú são 
desappareoldos: Sabino Bnrroso, 
David Campista, Carlos Peixoto c, 
por ultimo, Gnstão da Cunha. 

Todos, porém, dcixarnm na Yid11 
publica umu esteira luminosa de 
sua pa ssagem, elevando hem alt o o· 
nome de Minas c digni l'i cn nd o o 
B1·asil no Parlnmcnto, na ndminis-
tração e no cxtrangciro. 

Esse cxord i o, sr . Presidente, cu o 
es tou faze ndo parn nuctorizar-me · 
a pedir a v. cxc. c 110 Senado um 
voto de pesar para um homem qu e, 
não lendo sido politi co, não tem 
Jl OI' isso mes mo dil·cilo ús honras 
da sessão. 

Felizes são aquellcs que, pela sua 
ll.ctuação nu vida publica c na vida 
privada, c pelos serviços que pres-
tam á pntria, deixam de si uma 
lcmbrnnçu tão sua ve, t ão hencmc-
rita c tão grnta ao cspil'it.o de seus 
co ncidadãos . 

O dr. 0nM tí1o da Cunha, sr. Pr·c-
sidentc, vive ngora a ultima c defi-
nitiva parte dessa formosa cxi sten-
cia suhjectiva, que se continúa na 
memoria agradecida e justa do 
povo. 1 

E' para elle, .sr. Presidente, que 
cu peço ao Senado um voto de pro-
fundo pesar, porque penso qu o 
Senàdo, como cu, .iulga o dr. Gns~ 
tfi.o da Cunha um l(randc lwas ileiro, 
flUe, pelo seu talento c cultura, tan-
to dignificou o nome da pntria c 
hom ou o Brasil , dentro c fórn da s 
sua frontcirn s . (Mnilo bem; muito 
bem!) 

Posto a votos o requerimento, é 
o mesmo npprovndo . 

Falleclmcnto do dr. Virginio 
11hering 

O SR. VALLADARES RlllEIRO ~ 
~ Os povos, co mo os individuos, 
vivem de ltl enos; a hi slo1·in dcmons-
tm qu e nqucllcs a qu em cll es min-
1-(trrlm cn hcm l'lll del iqui o c mor-
l·cm. 

Esl.o pensamento, SI' . Prcsitlenl e, 
me vem ú mente no co nsidera•· a 
tri st.eza marns matica dn s nossas 
sessões, que refl cctcm a c.ln nossa 
vid a nctu nll Como -d evia ser dif-
f o•·cnt e da nossa a vida dos han -
c.l elrn ntcs, quand o, de ]>ou so em 
pouso, In va diam es tes se l'lõcs in -
vios I . .. a dos hcl'Oes dn Indcpen-
dcncia , a dos homens cruc fiz eram 
a Abolição e pr·oclnrn nram a Hcpu-
]JJica ! . .. 

Hefiro-Jn c a Virginio Holcmbcrg 
Bhcring. 

Co nh ece o Senado esse illustre 
m•wlo ? Deve conhecer, porque, tra-
balhador inca nsavel da vinha da 
in slrucção, cll e se impoz, a d espe i~ 
I o do sua modcs t in , ú ndmiraçiío do 
Es tar! o . 

Virginio n. Bherin g III SCCU em 
111M; form ou-se em 1886 c foi no-
meado professor do Gymn~sio Mi-
neiro logo depois da crcnçao desse 
cslabcleci mcnto . 

Exerceu egualmente as nltns fun-
cções de reitor do Gymna sio em 
Ouro Preto c em Barbacena e de 
dircctor c lente da Escola rl c Phnr-
macin desta Capital. 

No Gymna sio, a sua cn dcil·a cru 
a de physica c chimicn. Posso ga-
rnnt.ir a v . ·CXc. c ,10 Senado fJUe 
seu ensino, nell n, va leu por um 
Eva nl-(el ho de energia c um curso 
de i nst •·ucç-ão mo•·al c civi cu . 

Estão nhi os seus di scipulos, que 
o idolall·ava m, c t•stamos nós, seus 
coll cgas de mngistcrio, para affir-
mar que poucos l10mcns Jll'cstarnm 
no paiz servi ços mai s ass is nalndos . 
O seu ensino torn nva co nsc iente o 
fundamcnlndo o nmor que voln.ilws 
n esta 1-( l'a lHi c Terra, a melhor do 
Unil'crso. Siío de tal ord em os sc•·-
viços rl c qu e trato, qu e, quando Vlr-
giuio Bhrring se rct.irou do cs tll-
hclccimcnto, .i:'t ferido pela doença 
que o ha via de lcvn1' ao tumulo, 
nús nos -reunimos c demos o seu 
nome lt sn la em qu e ell c prclcccio-
navn. Chnm n-sc "Virginio Bhc-
ring", sr. P1·csidente, a snl11 de au-
las de phys ica c chimica do Gymna-
s io desta Ca pital . 

O i Ilu stre mOI't o ufi o foi, JlOI'ém, 
súmcnt c u1n professor: foi tnmhem 
medi co c l(rn ndc mcdieo, c nt.é fez 
f01'tuna no exercício da p1·ofissãn. 

OccorTc-mc, a r espe ito, IHII'l'lll' ao 
S" nado um fa cto . Em lUOG lel'ci a .. 



·128 

Vit·ginio Bherinl:( um doente, prccul-
ço d ~ um p11lronn·lo político que cu 
hnria cxct·cido no intcriot·; Vit•gi-
Jt i o 13hcri ng lrn1ou-o c curou-o . 
(.)unJo lhe fui pagar os honorarios, 
cll e r•ÍU -SC C declarou-me .. , (JII C 
lambem e: ll c tinha clircilo :i con-
quista do Hei no dos Céos I Deve tri-
o conqui stado, cll e qu e, além de 
gra nel e professo r e gt·:wclc medi co, 
foi latnhent umn gra nrl c alma. 

A virtud e, tli:t. 1\lnnu, (· o pltarol 
que guia o ltont r• nt :tlt·avi·~ ; das lt•c-
\':ts do Além. lkvu eslat· ncc~ ssu
riamcntc mct·gulltado em amplo ar-
rrhol 11111 home11t qu e, conto Vit•l(i -
nio 13ht•t·in !(, IICSlit let't':t só Jll'ali -
cou o hem . 

P.cçn para cllc unt vntn de pcsnr 
c aitida, pnra clle c JHlt'n os demai s 
que foram cclchr:ulos pelos orado-
res que me preced eram na tt'ihuna, 
como nwnifcslação de nossa pro-
fundn c dol or osa ·ndmirnçiío, o lc-
vnntamento da sessão . 

(Mui/o bem; muito bem!) 
Posto a votos esse r cque1·i ment o, 

é O lllC'StnO lllHIIIilllCIIIClltC appt'll-
vndo. 

O SH. PTIESIDENTE diz que 
constarão dn nela os votos de pcsnr 
requeridos. 

Em seguida, suspende a sessão, 
desil:(nando pnra anw nh ã a mesma 
ordem do din j:'t annunc.indn c que 
é a seguinte: 

Primeira parte 
Até as 13 horas: 

Le itut':l dn neta, expcdil'nte, aprc-
sentaç:io de pat·ccet·cs, pt·n.it'ctns, in-
d icac;ões, moções c rcqueriment os. 

Seuunda par/e 
. Até ns 16 horas: 

Votação em 1.• diseu s.são do pro-
jcl'lo de reso lução, n. 1, .do Sena-
do, nltcrnncln a horn elo ini cio de 
suns sessões. 

1 . R discussão do p1·oject o n. 11 O, 
da Camnl':t, app t'O\'a tHio o nccorclo 
celebrado cntt·e as Camnras de Ihiú 
c Luz, sob t'·C limites dos respectivos 
municípios . 

1.R di scussão elo de n. 111, da 
Camara, approvando o nccordo ec-
lehradn entre as Camnrns el e Pedro 
JJeopo ldo c Contagem, sobre limites 
dos rspect i vos municipios . 

1.R discussão do de n. 112, da 
Camm·.a, a~tctnr izando o govemo :1 
paaar ao sr , ,José D. de Pnuln Al'o-

eira, dint'ins que deixou de rcceb~r, 
quando no desempenho de v~rws 
conunissiks, CIIIIIO chefe da CXltnctn 
secção de Fiscalização de Hcndns 
do .Est alio. 

:1. R di scussão do de n . 87, da ~~
ntar:l , t·cst.ahclccendo a linha dlvl-
sot'ia cnlt·c os municipios de Arca-
do c All'cnas . 

:l. " discussão do de n. !J8, dn Ca-
marn, di'spot)dO soht·c mudança de 
clv ll,,lllitl:IÇiío ele -dois disll'iclos. do 
Estndo. 

:L" dis'c11ssiío do de n. 104, da 
Calltar.a, auctol'izando o governo n 
ma11dat' far.ct· es tud os do sub-solo 
dn Estad o, afim de vcl'ificar si ncl-
lc cxi slt'lll jar.iclns de petrolco c 
~UXl'IIÍta. 

6." SESSW OTIDINAIUA, AOS 21 DE 
JULHO DE 1927 

Pre~idl•ncin dos srs. Olegario Maciel 
e Olympio Mourão 

Sccretarios, os srs. Olympio Mou-
rão, Luiz Lisboa, Gabriel Santos c 
Alfrccln Bneta. 

SUMMATIIO: - Acta.- Hcclamnção. 
' .....=. Discurso do st·. Valladarcs Ribei-

ro. ·__:, Hclnlol'io da Cam:lra Muni-
cipal de Ponte Nova. - Discurso 
do st·. João Pio. - Andamento de 
pro,iccto.- Discurso do sr. Al~rcdo 
C:atiío . - Projecto de resoluçao n. 
1 do Senado, de 1!!27. - Discurso 
c' cme11das do sr. Valladarcs Ri-
beiro. - Ordem do dia. 

A' hom regimental, ,feita n chama-
da, acham-se presentes os senhores 
Olcg:tt'in Maciel, Olympio Mom:ão, 
Luiz Li shon, .João Pio, 1\!fodestmo 
Gonçalves. Val ladal'es Hibeiro, Alves 

dr Lemos, Alfredo Baeta, Passos Ma ia, 
Alfredo Catão c Camillo Chaves, fal ·· 
tando, com causa justificadn, os sr~. 
,J. Mnntandon, Lcv indo Coelho c S.l -
m:io da Cunhn c, sem clla, os mais 
~cnhores. 

A hrc-sc a sessão. 
A co nvit e do SI', Prcsidnete, occt•pa 

a cadeira de 2." sccrelal'io, o sr. Luiz 
f..isboa. 

E' lida c posta em discussão, quo 
se cncct'l'a srm observações, a acta 
dn antcecdrnte, ficando a sua vota-
r;:'ío adi:ldn , pnt• falt:1 de numet·o legal. 

Sobre a mesa não hn expediente. 
Comparece o SI'. Gabriel Santos, 2." 

scerelario. 
Passn·se A 

I. 

1~9 

AI1rcsent1~ção de Jlnreceres, !lrO.i<'ctos, 
indicnçoes, moções c rcqucrint('ll-
tof! . 

Hcc lnmt·i. O dt·. Norn ldlno. t' il-
t:io direelo t· do "Mi nas ", dcclat·ou-
mc... que o caso t•ra de paslcl. O 
mesmo derc tct' \'Crificado o Egi'C.~ 
gio Tribunal , de quem aliús sou um 
admiradut' sincero. Os pa stl'i s da 
cspecil' s:io, porém, muito <il- s: tgra -

Reclamação 

O SR. V ALLADARES RIBEIRO: 

dal·eis ... Dahi esta minha rec la-
tu açúu . .. m:t !(uada c serudia . 

Sr. Presidente, o "Mi nas Ge~·aes". ot'· 
gão officinl dos poderes du Estad o, 
publicando a nossa nela de 18, in-
seriu nelln a scauinle dcc lamçiío: O SR. PRESIDENTE: - A ~lesa 

"Homenagem á memoria do seiHtdor pt•o vidcnci:ll'Ú no sl'nl ido da re!'la -
Couto c SiiYa nw ç:io do nobre senador. 

O SI', Valladat·es Hihciro: 
(Seguia-se o discurso, que niío t·e-
)Jroduzimos po1· .i!t tc t· sido puhli -
cndo, na inlcgm, no orgãn ol'ficial 
do Estado)." 

Considero o precedente n:io hon. 
ou, mclhol'1 pos ili :·amcnlc mau . Os 
a elos officincs devem sl't' pnbl ica-
dos na integra ou como s:io remct-

· lidos. ao "Minas ", pela Secretaria. 
sem JICnhuma alteração. 

No caso em apreço, hn , pot·i·m, 
mais uma circumstancia di!(na de 
ponderação - é que o meu discur-
so snhiu JlUhlicado com muil.ns in-
corl'ccções, umns de copia c outras 
de compnsrção lypog raphica. Sua 
rept·oducção, com a revi são pot· milll 
feita, impunha-se conscguinlcmclltc. 

A mim não aproveitar:'! , decl aro a 
v. cxc., a rcctificação dos Annaes, 
não só porque os Annaes s:io pouco 
lidos, eomo porque a puhlicaç:io of-
ficinl c auclorizada é a do "~iinas". 

Impreco, em conscquencia, de v . 
cxc., c da Mcsn, intcrponhnm os seus 
l>ons officios, para que a alludid :1 
a c ta seja publicada de novo. 

Tenho tnmhcm uma rec lamação 
nntign rruc nunca cheguei a f'ot·mu-
lar, porqu e achei que n:io \'alia :t 
pena. Como, porém, estou co nt a 
mrio na massa. . . v. ex c. ou~a - nt c . 

Em 1925, di scutindo uma etncnda 
do scnndot· Pel'ielcs de tllc ndonça 
al'fit·mei que pot· clla iamos dimi ~ 
IHtii· a auctoridadc dos juizes de di-
reito, a qual nn minha opini:in pre-
cisava •sct· reforçada, pois clles eram 
OS Cfll'I'C!(Cdtl t'CS nas SUaS COnHII'C:tS 
c cslavam Íllcumhidos da limpeza 
das PI'OJH'ias cava llal'iças de ,\ugia s, 
ele. 
·o "M inas ", tomando es ta ou oulra 

pl~1·asc scmclhanlc, pt·ol'el'ida por 
mtm, deslocou-a para o peri odo an-
terior, que lcnninnva pela pa l:t\ '1':1 
Helnçrio c mudou a pontuação! De 
modo que poz na minha hocca o 
conc~ito rlc que a Hclnção é uma . .. 
Facto tamhcm importante - os nu-
tographos dcsappnrcceram I 

• 

Rclatorio da Camar.a ele Po nt e Nova 

O Slt . . JOÃO 1'10: - l'~ço descul-
pas a \', exc., sr. Pt·csidentc, c ao Se-
nado~ si Yenho tt·atar de mntel'ia 
que cx lr:mtsa dos assumplos ventila -
dos nes ta Casa . 

\'clllw, apenas, dizt·t· :tlguma s pa-
l nvra~ sohrc o ultinw rclatot'io apt·e· 
s!'n tado :'!Cantara ~!unirip:tl de Ponte 
:-/oya, pC'Io seu presidente c agente 
cxccttt i 1·n. 

E' um tt·a halho di gno de ler-
se dcmfll'ad:11nentc, é um traha-
lho de pritncira ord em, para o 
qua I chamo a :ttlenç:io dos t·ont-
pelcntes, como o dt·. Teixeira de 
l'rcitas. enc:tiTcgado do set·viço di.! 
es ta! ist ica do Estado. 

Verdade é que os president es de 
Camara c agentes executivos nHIIIÍ -
cipacs n:io são obrigados a fazet· 
rclatorios cguacs, com t:io compk-
ta s c minudcntcs informações s•J-
hrc a 1·ida ceonomica , finam:cira c 
:)dmini s lt·ativa do município . 

Mns, chamo a 1ttlensão pan 
esse rc latnrio, porque constitue 
um nobre exemp lo a ser unt-
tado, pe los dcnw is g"<> sl ort•s da s ltd-
tninistrlt~Õ~s lllllllieip:tt's, pois, :J it•nt 
de :;et· portnetlnt·iz:tdo 110 qu e toc,1 
:'t mun ici paI idade, pu hl ica IH lo h a la n-
celes lrimcstr:tc•s perfeitos c luda 
o. trabalho t:xl'cut:tdo pela Camat·a, 
:ttllda traz \'tntc C sele :tlllleXOS, de 
gra11dc valot•. 

Não vou !ll'occdei· ú Jcilut·a desses 
a.nncxos c, sim, apenas, cit:ll·-lht•s os 
l.1lulos, p:11·a que cons tcnt dos annacs . 

E' possil'cl qut•, deste modo in-
cc nli vadqs ns demais pt·esidcnles tlc 
Callllll'a a imitar o :t.clo c o euid:u l•1 
do age nte cxccut i I' o de Ponte No-
va, na o rganiza~~o dos dados cs la-
lislicus de cada municipio, possa-
mos, dcnlt'o em breve, ler 11111:1 es-
tatística do Estado perfeita c minu-
ciosa. 

Os anncxos contêm as ~C!Ju inlcs 
informações: 
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- ncnd{l das collectorias federa!, 
cshduul c municipal. . 

_:_ Movimento da Caixa Economtc~ 
do Estado, com o numero de ~udcr 
ucl'ts c as quantias em dcpostlo. 

__:_ Movimento de cscriplurns ~a
. - de JH'Opl'IC· vradas pura transmtssao 

dadc. 1 d pricdadc _ Hcgislro {lera a IH'O ' 
immovcl . . . ·o 

_ Producção dos Jll'liiC! ll.n ~s 1>,1 c~ 
tluclos agrícolas tio ~1untCllll? .c 1 seu valor pelas colaçocs mctlws l o 
anno . d . rh do _ Hcccnscnmcn Lo n pcctt.t ' . 

. 'p'to especificados o valor c .t JnlllllCI , 
quantidade. · t L - Numero de ca[éciros ext s cn cs 
110 município, especificado o nunJc-
ro po1· di slriclos. 

- Quadro dos productos CX jJ O rl:~. 
l. . 1. F F Lcopoldina, cspcct -t os pe ·' ~. · I' ·t .· ·L ex-fic •tdo o protluclo c o c ts ttc ? . 

JIO;'Lador, hem como a <Jttanttdadc 
em ldl o ~ c o valor. . 1 .. _ i\lo\'imcnlo financcll'O_ da E. · 
Lcopoldina, em cada cslaçao, com .·: 

(l c ll'l SS 'l'tens c valor d.ts numero • • o 
·mercadorias exportadas,. . . . 

- 1\lovimcnlo bancar lO da ctd.ttlc . 

- Preços, por unidade, litro; kilo, 
metro duzlu, dos generos. . 

- ~lovimcnto cscoltu·, matncula 
de alumnos, discriminados os se: 
xos, l>cm como o numero de esco 

la::_ Assi slcncia hospitalar em UI~ 
quadro complclo de iodo o rnov1-
mcnlo. _ f . 

Penso, sr. Presidente, q~c na? 01 
. Lil o Lcmpo que Lomct ao Sena-
~;~u pondo em relevo esse tmhnll.10, 
Jorquc si os gestores dos uegoct?S 
~nunicipacs sl'gui_l'l.!lll ~ul y:~r:~~~-
gma na clahoraçao de ~cus 1 c ,t o 
rios poderemos ter, alem de EU1~a 
esta'ti stica perfeita de todo o • s a-
do,' um conhecimento. cu~al do pro-
gr(' sso de cada nnullCIJllO. . . 

Dou por sali sfcilo o meu u.ümto 
no pedir a palavra. Nem qutr. me 

I. 'tt' ·to •tuclot· do trahalho em 
)'l! cr ' . . . D 
h prc~o , 0 sr. eOI'Oil el C.anlldl ~ , r~m
III Olld a IJU CIII III C ]tgam l.tÇOS • di~ 
estreita amizade, porcjue .~ que c~ 
limo é o inlcrcssc do Estado c n.tO 
0 de pessoas. . 1 t 

- Movimento da agencia do c~r-
rcio com a renda de scll?s, cmJ ~
são 'de vales, renda das catxas J>O~-

Termino, passando o d_llO rc a o-
·io ás mãos do sr. P:·csldente, l~a
:.a ;,uc fique archiva?o nesta Ca-
sa. (Mnilo bem; nwrto bem!) 

Andamento de projccto 

t·tcs I . O SH. ALFH.EDO CATÃO: -: S~. 
'_· Movimento da corrcspom cncta Presidente, cxislc na Secrctaj'la o 

com o numero de malas,. ~.c c:~rlas Seno do desde o anno pa~sac o uct 
. I s cxj>rcss·ts c regtsll a dos. ·tttte-jll'O t' c elo sobre a rc[OL'lll~ do stmp c ' · ' 1 · 11 • • C t or" 'tntr.a o .-i\lovimenlo Lclcgrapttco me. -. Hcgimcnto de u sd~s •. l d~· 2 .. ··v·t-

sal com o numero ch! tclegramm.ts pl!l o tlign r. juiz de tret o .• t .. . la 
r~c'ebido5 e ('xpcdidos. hem como o ra dcsla .Capital, dr. Jose Cone' 
nnmero de palavras . . . . de Amornn. . 

- i\loyimcnl<: cle!loral: , ~o t.n . ~ Não sei si a sua ~uLra~.a nesta 
numero de sccçocs cstndu.tcs c i c C·ts·t foi offieial i sei, J>Otcm, qt~~ 
deracs, HlllllCrO de eleitores em ca· t'. ~sd projeclo ahi se acha. c q~~ ~~~ 
da di slriclo. 1 eslil alé impresso, c é de m~ccltn.t 

- Quadro contendo o .numero c c vcl necessidade que ellc seJa fado 
prcdios existentes_ na ctdt.tdc., b en~ Htra a ordem dos nossos trab~ ho~~ 
como a cspcei ficaça•J dos Jll e?.ws su \Jat· ser discutido~ votad~ c mcoi 
jcilos ao imposto ou dcl!c Jscnlos ~ JOt':Hlo il lcgislaçao do Estado. 

- Hcccnseamento pretllal do mu 1 N l se SI' Presidente, uma lou-
d d. ·L·· ·to rurnes c J o a- • · · 1 Es niciJ>Ío em c.a a ts uc ' '1 .I. I tcttdCtlcia do governo c o -·o de Hl H- vavc ' · · to urban o:;, com o numct I lo Jlal"t cercar o magtstcno c -

nt ' ' 1 I' · ·ios dos ta nlcs e o sexo. . 1 no dos os empregados . mlcJar 
_ Movimento de.· vclllCil os . . . nuc JlOssam vivcl' em d' ·t .· t · aulomo- mc1os com ., . muniC!pJO, por ts 11.~ .os, wvcl rchtiva indcpcndcnc1a · . 

"eis carros de t.·Olla fixa ou li I ' E'., t ·ctaJtto os scrventuarws de · • d •ts rotas 'n 1 • ' b do carroças de qua.lro ou . u. ' 'usli a estão até hoje I>erc~ cn 
motocyclos c btcyclctas. . J taçs contndas por um reg.lmcnto 

_ Machinn s agrí colas, cx1s\:c~~- ~~~~~'é do tempo da Mon:ll'clna. 
tes em cada di ~.lri c ~ ~· . pa.t:a l~c ~t e lt - Diriju, pois, um llPI~c ll o _it co,~n -
chtnenl n de ca[c, at toz, c.lnn.t , c·n- . " ~O de lu sli çrt c Lcgt slaçao, nfun ' inli os nll s .•. t ' · · [' •'do pro-gc nl!os ccnl r ae ~ , n~ o . . :. , ·r _ de dar n~ 1dame nto ao re cr1 . 

- Hcgi slro das llldusll ~·~ ~ ~ p t · ~- 'ccto appcllo este que torno ext\)n-
fissõt: s existentes !lO mumctJH?, .~· s ~ivo 'ú Mesa do Senado no .scnltdo 
Jario a sccc~ pago aos opcwuo de incluil-o na ordem elo dw. 

em cada 11rofJssao . 

•' 
HH 

Deve ser um trabalho muilo per-
feito, pormtanto orgnnizado por um 
dos maiores luminares da magistra-
l ura mineira, por incumbeneia, pa-
1'Cce, do poder executivo. 

Si a commissão de Justi ça c Le-
gi slação não dc1· cncaminhamcnlo 
ao projecto, ficarão sua di scussão c 
votação sempre I>rocrastinadas, em 
detrimento_ de uma classe que 
muito nos merct~ c que, posso dar 
o meu testemunho, se acha em si-
tuação afflietlva , flOrquc seus lll' () -
vcntos não estão de accordo com 
a cnreza actual da vida. 

O ::r . Vaflaclares Ribeiro: - V. 
cxc. está irrogando uma censura 
iujusta á commi ssão de Justi ça, qu e, 
entretanto, pode gamntir que o pro-
jacto a que se refere não es tá ain-
da no Senado ou, si cstú, ainda não 
chegou á Mesa c, portanto, nem á 
COIIllliÍ SSãO . 

O sr. Presidenle: - Inform o 
o nobre senador de que o projccto 
ninda não veiu para o Senado. 

O sr. Alfredo Calão: - - Si, como 
infor,mn o sr. Presidente, o Pi'Ojccto 
ainda não teve entrada official nes-
ta Casa, s.eria um ·movimento mui-
to nobre c louvavcl da commissão 
]Hovidcnciur para que seja clle of-
ferccido a debate c á deliberação 
da Casa. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Si 
não Lemos ainda conhecimento of-
ficial dclle I ... 

O sr. Alfredo Calão: - Creio 
que o projecto não teve ainda en-
trada I;cgimcntal nem na Camara 
dos srs. Deputados . Mas foi publi-
cado no orgão official c acha-se 
impresso, podendo, portanto, ser 
trazido, sem mais demora, ao exa-
me c dclibcraeão do Congresso. 

E' de suppo1· se ache esse traba-
lho muito bem formulado c consul-
te aos interesses dos scrventuarios 
da justiça, porque foi, como disse, 
01:ganizado por um magi strado mui-
to integro e de apurada cultura ju-
ridica, o que fa cilitarú, sem duvida, 
o estudo da coJnmissão que terá de 
encaminhai-o. 

O sr. Valladares Ribeiro: - V. 
cxc . pode apresentar o projccto c 
então será submcttido a discussão 
c votação do Senado. 

O sr. Alfredo Calão: - Penso 
qlie seria isso mnis da alçada da 
commissií,u de Ll'g i s la~~ã o c .Tnsliça. 

O sr. Valladares "l/i beiro: - Não 
apoiado; qunlqucr congress ista po-
de ter a in iciati vn. 

O sr. Alfredo Calãp: - Si cu o 
apresentasse, teria de offereecl-o co-
mo sendo meu; mas não quero en-

fcitnr-mc com pcnnas de pavão; não 
fui cu quem o formulou, não é um 
servi ço meu. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Ou 
se trata de um projccto govcrna-
mcnlnl c portanto só pode ter ini-
cio na Camam dos srs . Deputados, 
ou é um projccto qualquer c tanto 
pode se r apresentado na Cnmara 
co mo 1101· v. ex c. aqui no Senado. 

O sr. Alfredo Caliio: - Offc. 
rcciclo pela commissiío de Jnsti· 
~:a des ta ou <la oulm cn sa do Con-
gresso, es taria muilo mai s hem pa-
trocinado; vil'i a com muilo mais 
nuctot·iclaclc elo que offorccido l>Or 
qu r. m, co mo cu, se considera incom· 
pelenle no assumplo. (Não apoia-
dos) . 

Venh o, pois, fazer es te nppcllo {t 
nobre commi ssão de Justiça afim 
de que clla tome a providencia quo 
for jloss ivcl, no sentido de ser o 
projccto em apreço convertido em 
lei, com o que pralicarú um acto de 
verdadeira justi ça. (illnilo bem; 
muito bem/ ) 

Nho havendo mais oradores, pas-
sa-se á 

2 .• PARTE DA OHDEM: DO DIA 
E' lido c entra em discussão o se· 

guintc: 

l'rojccto de resolução n . 1, do Se· 
nado, de 1927 

O SCJJado de Minas Gcracs rcsol· 
vc : 

Artigo... As sessões do Senado 
tcl'iío inicio ús 13 horas c serão di-
vidida s em dois períod o ~, o 1. • alú 
as 1-l horas c o segundo até as 17. 

Artigo. . . Revogam-se as di spo· 
siçõcs em contrario. 

Saiu das commissõcs, 18 de julho 
de 1!)27. - Olcgario Maciel. -
Olympio Mourão. - Gabriel San-
tos . 

O SH. VALLADARES HIBEIH.O: 
- Faço preliminarmente uma con-
sulta ú Mesa. 

I-la no H.cgimcnto um artigo que 
prescreve que, quando as commis-
sõcs concluírem os seus pareceres 
apresentando algum projccto de lei 
ou resolução (como no caso), taes 
pm·ccercs serão considerados como 
t•azôcs do projccto c entrarão com 
cll c em di scu ss~o, di spensarias as 
formalidndcs referentes aos domai s 
projcctos. 

E' o atti go 114 . 
Entro pois em duvida si o pre-

sente p1~oj cct~ lerá duas discussões, 
ou trcs, 



O sr. Presidente: - Pelo artigo 
142, os projectos de reforma do Re-
gimento soffrcrão, apenas, duas dis-
cussões. 

A ,presente discussão, portanto, 
COI'l'Cspondc á 1. n 

V sr. l'alladares Ribeiro: -
Bem, neste caso, poderei disculil-o 
c apresentar emendas. 

O sr. Presidente: - Porfcila-
mentc. 

O ,çr, Valladarc.~ Ribeiro: - Sr. 
Presidente, de.sdc a primeira clis-
cussão em que tomei parte no Se-
nado, em 1!!23, ver1fiquei a neces-
sidade imprescindivel de reformar-
mos o nosso Regimento. 

Na occasião, cu propuz, mesmo, 
a nomeação de uma commissão que 
cuidHssc do assumpto. Tal commis-
são, porém, nem siqucr chegou a 
se reunir, de fórma que a Casa con-
tinúa a ser regida pela mesma lei 
intemn, então em vigo1·. 

V. cxc. h a de, cnt1·etanto, con-
sentir que, ao começarmos esta no-
va legislatura, cu venha de novo 
rcaffirmnr a necessidade da refor-
ma. 

O Regimento do Senado é uma 
consolidação de difficil manuseio. 
E' este, tratando-se de um ritual, 
destinado a condicionar as nossas 
acçõcs dentro desta Casn, um defei-
to grave. Alguns de seus disposili-
vos prestam-se a duas e trcs inter-
pretações. O desamor do Regimen-
to pela Constituição chega a ser 
phenomcnal! ... 

"O Congresso só dei i hera rú, es-
tando presente a maioria nbsoluta 
de seus membros" . E', ipsis li/te-
ris, o art. 13 da Constituição. Pois 
bem I vem o Reg. c faculta a dei i-
hcr<tção com um terço, nas sessões 
pi'CtJal'atorias; o qnc quer dizer -
nas st•ssões em que se delibera so-
bre r:!conhcci mcnt o de poderes. O 
Jll'(•ccdcntc ... 

O sr. Alfredo Catâo: -V. cxc. 
a h i não tem razão. 

O sr. l'alladares Ribeiro: -Por 
que? 

O sr. Alfredo Calão: - Porque 
na occasião do reconheci mcnto de 
poclr.rcs os senadores novos são 12; 
portanto não constilncm um terço. 

O sr. \Talladares Ribeiro: - V. 
ex c. é quem não tem razão . O nu-
mero de senadores é sempre de 24, 
pois tomam parte no reconheci-
mento, os novos eleitos, os quaes, 
depois de diplomados, são tão se-
nadores co1Jilo os velhos. Leio o 
art. 38 do Reg.: "O senador rccem-
eleito, cujo diploma não for con-
testado, tomará parte no rcconhe-

cimento de poderes", Repito o que 
vinha dizendo: o precedente nuclo-
rizndo, além de attentnlorio dn 
Constituição, sempre se me afigu-
rou perigoso. 

O sr. Alfredo Cal tio: - Não vejo 
perigo nenhum uisso. Aliás, é como 
se faz lambem na Camara Fedem!, 
por occasi.ão do l'econhccimcntó de 
poderes, c t,ambcm nas Camatas 
Municipacs. · 

O sr. \Talladares Ribeiro: - O 
futuro di1·!'!, si sou cu ou v. cxc. 
quem tem razão. 

Outro exemplo classico do mes-
mo dcsa mor temos nas "discussões" 
dos nrts. 114 c 142. V. cxc. ainda 
ha pouco teve a bondade de infor-
mar que a resolução que estou dis-
cutindo passará tão sómcntc por 
duas discussões... A Constituição 
não conhece semelhante rythmo; 
leio o seu art. 15: "Cada projccto 
de lei ou rcsol ução passará, pio me-
nos, por trcs cl i scussões". 

I-la ainda no lleg. artigos impli-
citamente revogados, cito o 3, o 41 
ele.; ha em desuso - o 64, 11. 7, 
84, !JG et magna; c ha outros con-
tendo dout1·ina menos boa. Está 
no caso o 151, que passo a ler: 
"Em projcctos de Interesse indivi-
dual ou local não poderão sor apre-
sentadas emendas que visem cffei-
to geral, ou comprchcndam pessoa 
ou cousa divc,·sa". O contrario é 
que o Reg. dever in prescrever. Si 
a lei é preceito geral... em c:1so 
algum o Senado poderá decretar 
leis de interesse individual. 

O ma io1· defeito do Hcg. não é, 
porém, nenhum dos que acabo de 
apontai', c sim, o de ser cllc uma 
cspccic de roupa feita para c'orpo 
diffcl'entc. O Senado antigamente 
funccionaYa tres mczcs c di spunha 
de tempo com fartu1·a; hoje fun-
cciona doi s .. . E' evidente que, si 
quizcnnos dar conta de nossa tare-
fa, teremos de encurtar todos os 
prazos deste Hcgimento. 

Deante do exposto, confio que a 
commissão de Policia, tão alta c 
tão serena, tome a si a iniciativa 
de dcsbast ar. . . este monumento 
das pl'iscas é1·as. 

Emquanto espero, peço a v. cxc. 
licença para offcrcccr ao projccto 
trcs ou quatro pequeninas emendas. 
Vou pro.ccder á respectiva leitura: 

1. n 

"Ficam revogadas: 
a) a ultima parte do art. 32, do 

Hcgimcnto, in ver bis: "excepto 
nas sessões preparatorias, em que 
hastará a de um terço." 

"· 133 

h) a parte media do art. 13G: 
"ou a que for in!licnda pelo auctor 
ou qualquer senado!'." 

2.• 
"Fica rcvogndo o § 2. o do art. 

13!!, do citado Hegimcnto." 

3. n 

"Contintía em vigor o art. 4. o da 
resolução 11. 11, de 2!l de agosto de 
1907." 

A 1. • jú está justificada. 
A 2. • visa varrer do Hcgimcuto 

um dispositivo destoante da gcnli-
·Jcza mineira. Hcpito a lcitum da 
3 •. 

"Fica revogado o § 2. o do art . 
13!1, do citado i·e~(imcnto." 

O pal·agl·apho a que se refere a 
emenda é o que trata da 4.• di scus-
_são, para as emendas de nwtcria 
nova, offerccidas em 3. •. 

Como v. cxc . vê, o nosso Hcgi-
mcnto é, nuns casos, cll)ptico, c, 
noutros, hypcrbolico! quatro dis-
cussões pa1'a que, dentro de uma as-
sembléa que só fuucciona 2 mezes?! 
O Regimento da C:amam nfw con-
tem disposição semelhante. 

O sr. lllodestino Gonçalves: - A 
questão é que o Regimento pcrmit-
te a apresentação de emendas sobre 
mnteria nova na 1. • discuss:io. 

O SI'. l' a/lar/ares Ribeiro: - V. 
CXC. tem razão. Na 2. n discussão 
desta resolução n. 1, si a minha 
emenda logrm· approvação, eu •HI 
v: ex c. completa 1-a-emos, pro h i-
hl11do a apresentação de emendas de 
materi~ nova em 3 . ". Na Cnmara, 
cllas sao apresentadas sómcntc nn 
2. n discussão. 

A ogel'isn que: v oi o i1 4. • d iscus-
siío do art. 1 i!!J )Jl'ornana de ser 
ella nesta Casa a porta nhc1'1:1, pa. 
ra a pratica de abusos ... 

O SI' , Alfredo Catfío: - Para ~c 
evitar isso mesmo é que se exige n 
4. • discussão. 

O sr. l' alladares R i beiro: - Pe-
çc venia para reeditar o que já dis-
se, respondendo ao nobre scna:l.:tr 
residente em Santa Luzia . Pl·nhihi-
da a apresentação dr. cm i! n Ia~ de 
ma teria nova em 3. ", não h a ncecs -
sidade ele 4. • discussão, a qual vi-
nha cu dizendo tem sido nesta CasLt 
a porta aberta para a pratica de 
muitos abusos, 

A. s.~ 9 

De facto, sr. PresldcrHc, soco i o r 
de n~utc!·ia nova, o Senado, por uma 
prallca lnvctcl'u.du, sempre discutiu, 
na sun pleonasllca 4.•, materia com-
pletamente cxtranh:L aos projectos. 
O art. 152 do Regimento t\ letra 
morta ... De modo que passam no 
Senado medidas importantes ape-· 
nas com a discussfto encadea'da do 
§ 2. ", do art. 13!), que h• tento revo•. 
!(111'. 

A emenda seguinte, aliás a ulti· 
mn, resolve umu mcr·a duvida re-
gimental, a saber, si á vista do art 
145, do 1\cgimento, deve ser consi: 
dcrado revogado o art. 4. o da re-
solução 11. 11, de 2!1 de agosto de 
1!107. 

Eu opin~ pela negativa, jú por• 
que. ~ Hcgunento não contem dis· 
pos1çao semelhante ou contraria 
jt\ ,IHH'CJUC o artigo da resolução nã~ 
lo1 expressamente revogado pelo 
:wo do Hcgimcnto. 

O raciocínio leva-nos á mesma con· 
clusào. Niio s~ concebe que se imp0 • 
uha :~ uma leg1slatura nova, que pôde 
ser lormnda de pessoas differentes 
das que compunham a antiga mate· 
ria votada e discutida por est'a e in-
teiramente ignorada da outra. 

Offerccendo ns en~ndas, que tão 
ligeiramente acnbo de justificar o 
meu intuito unico é prestar· home~a
gem ao Senado c á sua commissiio de 
Policia. Dcclal'O, conseguintemcnte, 
que absolutnmcnte não faço questão 
de que elias vinguem. (Muito bem! 
Muito bem!) · 

Viio á i\lcsn, são lidas e entram 
con.it!llclamcnle em discuss'ii.o, as 
seguintes 

Emendas 

N. 1 
Ficam rl'vogndns: 
n) a ultima pnrte do nrt. 32 do 

Reg., a que se refere o projccto, "in 
1·crbis": "excepto nas sessões prcpa-
l'atol'ias, rm que bastará a de um 
terço." · 

h) a p:ll'tc media do art. 136: "ou 
a que for indicada pelo auctor ou 
qualquer senador", 

N. 3 

Fica, do mesmo modo, revogado o 
§· 2.", do art. 1:l!l, do citado Reg. 

N. 4 
Accresccntc-sc, depois do nrt. 145, 

o seguinte: 



i34 
Pnrngt•npho uni co . Con~inú a C11;1 vr 

l·t ·,1" cl·t rcso luçao n · • 1 c gor o a · · ' 
1D07. l 

Sala das sessões, 21 d? julho M( c 
1927. - Vn lladnrcs Hibetro - l !:-
d l . o Gonçalves - Alves de Lemo .•. 

es lll - · · dores r n-Niio havendo n_t:u s .OI:t , ' ,, ln-
. di scussao, f1 cn ndo .t ' 1 • cet r:t-S? a . 1 .• ll de num ero Jc-çiio adwdn, IJ OI •1 n 

gal. - 1 ·er mai s 111t-Vcrif icnn clo-sc 11ao t:n. .' · . ,_ 
n ('•tsn ()ara conl lllll:ll :t srs mero n.. " "' ' · . ·a 2? - o SI' P res id ente de signa p.u. ~ llllO, • . 

do corrente, a seguinte 

onDEM DO DIA 

Primeira parte 

A I ~ ús 13 horas: 
Lcilura da acla, c:pcd i c ~1l~ , ap~·c~ 

scnlação de pareceres, fll'.n.)cc tos: Jn 
dicaçfics, lll O~!iC S C rC(JUCJ'IIII CII l US • 

Sc~antla parte 

Al~ ús lG hnl'a s : 
I . in do pl·o .. V('lnÇ~lO em }." l ISCII SSõ ' t 

u • • - 1 1 Se n:t t o, jccto de rcso lu çao ln .. ' . . ~ o de suas 
alterando a hora t o JllJCI!l 
sessões. 

1 I · lo n 11 O r ., 1 • di scussão c o pro.) ec · \ .'_ 
Cm~arn, apJ>roval1do o ac (' or_c!n ~c I ~ 
br·tdo entre as Cnmaras dc.lhw c ~u~ . 
S!;hrc limites dos re spccltros munt-
ci pios. . C,

1
_ 

1 n di scussão do de 11 · 111 • d.1 .: 
· ·onndo 0 ncco rdo rc lcht .1-marn, appl •. . .. 1 l'cdrn Len-do entre as Cam.u.1S c c . . . I s 

·poldo c Col1tagc.m .• ~obre lunt! cs ' o. 
r es pectivos munr clpt ns · 

1 • discus s:io do de n . 11 2, da Ca-
. ·.. , cl-o rizn ndo o J.:overno a fl:t -

lll ,tt.1, au . T . ; 11 ele Pa ul a Aroe l-.10 sc nhm · os ~ · ~ar·, .... ·. !JIIC dcixo n de recc h.cr. 
ra c J,ttt.1S I !c \"11'''1S ' 1 desc m )('11 1° r : ·' · 
quam ? 1~ 0 ·I f • da cs l lnCta OllliTII SSOC'S, COIIIO c_IC C • . . •I 
c - c1 r: 1·cc·11i z·tçao de l1lml.1 s • n SCCÇIIO C ,, ' ,, 

Estndo. 1 o7 h \,·,ma .. 
3 a <] 'I "C II SS~ó do lC 11 . 0 • ( '. :· . 

' '' .. ' I' ] li ' ISO I'I 'I . rcs tahélcce nd o :t In m < 1 · ' 
~~'trc os muni cipios de Arcndo c Al-
'fenas. r. 

3 • it iscussiin do de n. !18, da ·:r · 'r . 11 dn so bre mu rla nça t c 
mnrn, . t t s~o !c d ~is di slric los do r.s-dcnom•nn;;ao t · · 
Indo . I r 

· - 1 <le 11 10~ t:t , ,a-'! • di seussao c o · ' 
' . . lo o !-(overn o a 111 :111 mat·a. nuclnt•tzam I . I . lo do Fs-

1.. • ·tud os c o sn J-so : dat' azc t cs . . .. . .· ll c cs ts-l ' do 'lfi lll de \'Ci'JII C:l l SI llC , . 
l~m •j;z idas de pclrnl~o c cuxcmla. 

L.cvanta-sc n scss,w · 

7 .• SESSÃO OnDINAniA: AOS 22 
DE .1ULIIO DE 19~7 

. . . 1 rio Maciel ' I' r c. tdr nc•a d.o s r .. O ega Olympio 
_ Sc~ re tft nos, os srs · 
l\1o urão c Luiz Li sboa 

sumrAniO: - Acln. - Ex~~~~= 
ent e . - Commun•caçao. -- dia 
se de sc nadOJ> - yotaçao a .. ·= 
I 1 n di SCUSS:tO dos ptO.JC 
ui. - . 11 2 - a. • elos ti'; 110, 111 c . D' . . . 87 <JS c 104 - IS-dos de ns . • • 'n·l · .

0 curso do sr. v.n ll adarcs I lCll • 
- · Ordem do dta · 

A' hora r egim ental , feita ~ c~~~-
(h 'lcll'llll-Sl! ]li'CSC iltCS OS SI_S • 

ma ' • • • 1 ~ ·o JV!ou t·ao Olr~:t r in Macic, ~"I Y 111 Jl 1 n·I . . ' 
J iz I isboa V:d ladarcs I JC IIO, 
~··~-. l:i ~ Al\•cs de Lemos, Alfr~do 
'n(~,l.'~ a À I l'rcdn C a tão, l\lodcstmo 
G(.t>et1 ':.t·ln s e Ca millo Chaves, falt an-' ,. . ·r· 1 os sr s do co nt causa .JII Sl t JC:H a . . : 
r . 1 ('ol•lh o c .l Monlando n c, . ( 1'111! [) ' . . . . 
sun ella , os lll:tl s_senho! CS . 

Abre-se a scssao. 
A conYi lc ti o S I'. Pres idente,, oc-

cupa :t cn deir:t de 2." :;ccrclal'IO o 
SI' . Lui z Li siJon. 

E' l ic' •t c J> os ta em discus são, que 
' 

1
' - a '1clll ··c !'lll'!' l'l"l se m ohsct·vaçoes, • ' 

~la :JI~I c c~d cnlc,. ficando sua ."o~a= 
çiín :Hi i:tda por !alla de num et o c 
f, ai. 

1." SE C fi ETAniO procede o sn. 
ú leitura do segui nte 

EXPEDIENTE 

Officios 
Do sr. Secreta rio da Segura nça e 

\ s.s·J··I<·ncia Pul!li ca , :t gracl cccndoda 1 
.. · " d 1 · - c mo o t:O illlllllll ÍI.:a Çii O a. c. CIÇHO l\1 .. Jo 

Cll rllO fk ou COI ~ S ~illllda :t l CS,l ( 
S c n ~t do. _ In tc lt'ad o . 

IJ sr Prefeito dn Capilal, no 11 
• • • 1 S ·icnl e mes mo senlll o . - c · 

Do sr . 1 . o sccl·clnrio ela Cama ra 
do s Oeputndos, de S:io Pau lo, c~m· 
tn ~nicn ndn a ele ição da Mesa dtrc· 
clor:t de se us trahnlh os no CO I'J'Cil· 
' _ I 11! cirado, agradeça-se . te :I li !lU· 

Communica<;ões 

n SH. ~IODES'J'INO GONÇ:\LVES: 
ob tendo a pa lav l·a, comn1un.r ca .que 
n st·. Xar ict· Holim, por mottvo J~tr 
lo falt ou ú sessiio de hont.cm c fa. 

' 1 lilt"IS -In· ta i'Ú ainda a a um as o • · 
lci rnt!o. 

, 
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Posse de senador 

O sn . ALFH EDO C:AT,\0, ohl cn-
do 11 p:lln vra , co ntmuni cn achar-se 
1111 a ntc-sn la o SI'. Si m:in da Cunhn , 
sen:t dor eleito c t·ecn nh cci do, c t·e-
f!U E. t· 11 ll Oill e:tç:io de llllta CO IIIIIJ ÍS-
SÍÍCI pr. ra I'CCC IJel-o. 

Sal:t elas scss1il•s !l a Cn mnra dos 
Dt·pnlndos, 2:1 de sr lcmh1·o do 
l!l 21 i . - O presidenl c, Enéns C:i-
lll l' l':t. - O I . • scc t'l' l:trio Cn mill o 
C!t;tl·c·s. -· O 2.'' SCl'l'elari'o, V. A. 
i\l !' l!o Franco. 

l'llO. IECTO N. 11 2, OA CAMAnA, 
DI~ I !l:.!G o sn. PRESIDENTE II OIII l' Ía ns 

srs . Alf1·cdo Bacia, Alves de Lt·IJ !II s 
e Alft·cdo Cat:io. l':t f;!'nmcnto de di ari as a uma fm,. 

ccion ;u·io Inlroduzid o co m as fn l'l na l id :J d c~; 
do cs ty lo, p1·esta o con lpi'o Jni sso 
r c!( imcntul c toma as se nto n rel'~
t·id .J se nh or. 

O Co n ;!l'l'~ ~ n Lcr, islnl h·o do Esta-
do de ~ li11a s Ci eracs dec reta: 

A ri. I. " Ficn o go l·t• rno auctor i-
z : t d o~ :t p:: J-::11' ao :; 1· . . l.,sé 13. d l.! Pau-
la 1\ roc ira , l'X-dll'f'c dn cx li ncla se-
c· ·:·111 d•.! Fi s t· ; Jii za~·;i , d:1s Hendas 
lJ, ~:· r n as do Eslado, as diar ins qu e 
d t · J x~: n de l'l'reher no dese mpenho 
d,• 'a ri: ; ~: cnm•n iss!i t• s nnrpr ell c cal'-
gn, cn.i o IIIII II CI'o e Íln pnr·lancin f'o-
l t' lll ' n: ri ca d11 s 11:1 repnrl i ~:in co ii! -
Jl l.' te nl e. scndu nk•r tn, p:tra iss ·;, o 
l lo.' t' l '.'· ~ ario t'l'l'dii'i. 

Não ha ve ndo pareceres, (ll'n.kelns, 
indicações, moçôrs c . l'l.'qu criln cn-
tr.:·, pa ssn-sc {t 

2. • PAHTE DA OHDEU DO DI,\ 

Vo t<Jç;io adind a 
Por· fa li a de num cm lega l, deix a-

se de proceder :'t rola çii n, em I . " 
d ·scussiio, do pro.ic•cto · de HPsolu -
ç.io n . J, do Se nad o, so hrc refor111a 
tL> Rc:g im ent o Jnl er no. 

Siio lidos c entram succrss iv:l -

. .'\ri. :2.•· H e l'o.,>; a m - ~c as di sp01; i • 
f,' oes !' 1!1 l' nnl rarJ ;J 

lllenle em I . • di sc uss:in, que se en-
c ~ rra se m deh;tl c, os· s!·guinl e:;: 

l'ROJECTO N. li O, DA C:\ ~L\I l:\ , 
DE I !l2Ci 

Dh·isas cntrl• muni cipios 
O Congresso Lcg islnli vo do Esl:l-

110 de Minas Grraes rlecrcla: 
Art. 1. " Fi cu appt'ol·ado o aecol'-

do qu e as Catnnt·as i\ luni cipat•s de 
l..IÍ{J e Luz cc lehra r·a nt cnlre si l'e-
l~tlivam ent c ús linha s d il'i sori as 
d•• s respectivos municípios . 

Art. 2. • Hcroga m-sl.! as di sposi-
çôcs em con tra I' i o. 

Sala da s · s~ss ôt•s dn Camnra dos 
Deput ados, em 131.'IIQ Ho 1·izo nl e, aos 
U de sct.emhro de 1 !J 2(i . - O Jll 't' -
s'iclcnlc, Enêas Cn 1n e1·a . - O 1." Sl' -
c·r·c• t.ario, Eule r· Coe lho. - O :l." st•-
ct·ctnri o, Cn rnill u Chaves . 

PHO.JECTO N. 111 , 0 .-\ Cr\~ 1 ,\I L\ , 
DE I !J21i 

Divisas entre muni cípios 
O Congr·csso Lcgislntii'O ri o Es1n -

do de Minas Ge 1·acs decrctn: 
Art . 1 . • Fica appt·ovado o· accor-

do cel ebrado entre ns Cnmarns ~lu 
nit~ ipucs de Pedro Leopo ld o c Co n-
tagem, relalivantenlc aos limit ct; 
entre os res pectivos muni cípi os . 

Art. 2.• Revogam-se as di sposi-
ções em contrario. 

Sa la d:ts st•ss io t• s da Ca tll lll'a dos 
lkpnl:tdns, :!:! de se len1hrn de 
l!J 21i. - O pres idcn lc, En1'':1 s Ca-
111 !'1':;. - O 1." seerelnrio Ci! milln 
C!,: , ~ · L· :; . - O 2:• see rcl a do, V. A. 
~ I c ll o rr:lll('() , 

Ficn n vnla ç:i o dcssc•s proj cctos 
11 di: •da JH•r l'a lln de IIIJIII <'m lcA:il. 

S:in lidos e l' nlram s nccess.iva-
mcntc t·m :J. n di seuss:i n, que se cn-
l'l'!Ta ~· t·n1 dchal e, ns sc!( uJnlcs :: 

PRO,JECTO N. 87, DA CAMA RA, DG 
l!l2G 

Limites cnt.rc municipios 
O \.o nfr ressn Legisl:ili vo do Esta-

do de Mina s Ge rncs, decreta: 
i\1·1. 1 ." A linha dh·isoria cntt·o 

ns lll llllicip ios da \'ill a do Arcado e 
1\lfr na s lt' lll pr in ci pio no rio lllu-
z:•m l!ll, quun do IJ: Jssu Jll' la fazcndn 
tfc ,\ ureli:IIHl Thn1nn:t., .iu s l:11ncnl c 
11•1 Jl ll nl o t'l ll que t'llllH' ~H IIl as di-
I'Ís:.s do IIII II IÍl' ipio dt• Areado com 
" município de ~lllza rllh i nh o; ]>clr, 
I'Í11 ~ lu zu tn lw nh:tixo a lé sun co n-
f'ln cnci: t co m o CIIITego do Pacheco, 
() por es te :t eima , a lé a sua cnbccci-
1':1 , donde srgue :to ponlo cnlt ninm, .. 
te d•1 Morro do l'ito; da h i scgu~ 
csp ig:io do en f' e de Jose HO!Iri gn e~ 
da Cosia, nl é o Clli' J'C!(o da Cnpclin-
g":t, ou M<J tla l.:tcho!To, c por cstu 
:t eima ate a sua cnhcccira, dcpoia 
por 111 11 vn ll o nlt! npanha t• o cspl· 
!:(:i o; vo h·cnd o :'t dircitu, por este 
mesmo espigão, até apnnhm· ~1!11 ~~~ 



li •fio mai s a \lo, por cs t.c acin~a até 
~~a cova antiga em lcn en.os pc ~
tencentes hoje a Vicente Jose Hod•·•-
gucs e desln cova, volvendo u cs· 
qucr'dn em dirccção a um olho 
d'ugua' em uma grolr~, c por c~ta 

o 2 ~ ereta rio, Camillo C~lavc~. -:-: . . 
secre ta ri o, ClaudcmH'O }•cri en a. 

Fica a votação desses pro.i cclos 
·ulincln por falta de nwncro legal. _ 
' E' lido c cntt·n em 3. • di scussao 

, h· . . em rumo ao corrcf(o ela C:t· 0 seguint e : 
.t ,nxo, ' 1 . . ' ' (1 ·M ' . · JlOl' cslc corrego ,1 ),JI ,, ' ' 
po,cn a' de um cor regoz in h o em ter-
a mrra t J · 11 d ri reno elo mesmo Viccn c ose o. . .. 

l'HO.IECTO N. 104-, DA CAMATIA, DE 
1926 

•ucs. dessa hnl'l'a segue pelas c!J VJ· 
~ . •1 J oão Hodri gucs da Costa c 
sas l c S t t ·. ' IP ' l ,Joaquim Tri stii o dos an os, 11 l! • • ,: -
Jlhar o cspil(iio da estrada de Ai c.l: 
do onde exis tem duns cruz~s ; daln 
't ~squerdn pela cst rada, atc ·~ pon· 
te sobre o 'rio Cnbo Verd e c s•lnad:t 
em lencno de ,João Bastos ; dcs l.a 
pont e se~o: uc pelo ri o C:.t h.o Vcrdc ac•-
ma até apanhar as dJYJ sas do. I.n~J · 
nicipio de Arcado, com 0 JllUllJCIJl ltl 
de Ca bo V erdc . Desse modo a 7~ ~ 
t ·tç1o de Arcado passa a pc~·lc nc~t 
a'o 'municipio de Arcado c a tazen< a 
das Esteiras passa a pertence •· ao ~nu-, 
nicipio de Alf'cnas, mcsm~> P•li<!U ~ 
assim o det ermina o ar t . ;!!) , da lc• 
;~· : 84:3, de 7 de sclcmlJJ'.o de 1\J2~ . 
As fazendas das l'a hnc•rns c B.l-
guary continuam n pertence r ao. mu· 
nicipio de Alfcnas, porque ass im o 
dctermi nou a lei n. 2 · .\Orl, de l> de 
novembro de 1S77. 

Art. 2. " Ficnm rutifi cados os_ ac-
cm·dos. feitos .pc,lo govc•·no cl tl b sta-
do refe rentes a terrenos para :~s 
ob;·as de melhoramentos da estancw 
Jnincral de Amxú. . .· . . 

Arl. 3 ." Hel'uga m-sc as d1 spos•çocs 
em contrario . 

S:~a das sessões da C1~!~wra d?~ 
Deputados, em Bcllo HoJIW nt?· 2~ 
de sclcmhro de 1 \J2li. -:- O prcs J<lcn-
tc Enéas Ca mcra. - O 1 ·" secrda· 
ri~ Camillo Chaves . - O 2." scc t·e· , 1' . tario, Claudcmiro •ctTCII'a , 

Est ud os no suh·s.olo .!lo Estu~l? • 
O Co ngresso LcgJslal JI'O do Lsln 

tio el e l\li nas Gcrncs, dec reta: 
Ar t . 1." Fica 0 ~ovcrn o ~t o Esta· 

dn anctor i;r,ado n matHI~•· la;r.CJ' ~s
tud os no sub-so lo d ~ Estado, al~m 
de se ve rifi cn1· si c:ou stcm nc!lc ,Jil· 
zi<hs de pctro lcn c de cuxcn .. ta no 
.;lll·nicipio de Sn!Ji nnpoli s, sc,)n pot' 
conta do Estado, se.in de nccorcl o 
co m o J.(ll \'l' I' JJO federa I. . 

Art. 2. " Fica ai nda auctot•J;r.ado 
0 J.(O I'l' l'nO do Estado ~~ cn~rar cn~ 
aeco rdo COlll os propr1ctai'IOS , das 
te rra s, onde se fizerem as pcl'lura-
ções c pesqui sas,, hc.m como o, ll!ll.'~· 
l'citamc nt o das Jal.Jdns .da 111<111Cll a 
que jul ga •· mais conv~ nJCn t.c . . 

Ar t. :1. " J>odc rít o E:ecutJ VO aht'lr 
os crcditos necessal'ios para a cxc· 
cuç:in desta lei. 

A rl. 4." Hcvogam-sc as di spos i· 
çilcs em co ntra ri o. 

Sa la da s sessões da Cn marn dos 
De pu tados, em Ik llo I-lo•·izonl?, 22 
de sd cnthro de 1!1:2li. - O pi'CSJdcn-
te Enéas Ca nw ra . - O 1." sec J'C· 
ta;·io, .!oito Henrique. - O 2. " se· 
cretario, ,Jo:"to Hera ldo . 

O SR. VA LLADARES HIBEIRO: 7 
Sr. !'res ide nte, tenho al gumas duvi· 
das a respeito desse pro~ ec to . . . , du· 
\'id as rrg intcnlaes c duvHlas sobre o 
proprin mereci m~nlo dcll c. _ 

PHO.lECTO N. \18, DA CAMAI1A, DE 
1\J2li 

As du vidas rcg uncntacs sao as se-
~uinte s : O auctor do Hcgi mc~llo pel_o 
C(tl:ll nus !,;ovcrnamos COJ~su lttlou d1· 
\'l:l'sas di spos i<;õcs de Hcg unent.os nn· 
t.critJI'es c nenhuma reg ra es tabeleceu 
quant o :111 l'im que deva m lct' o~ pro· 
jcctos que passa m de uma \ cgJ slat~· 
1·a para outra. Existe uma Hcsoluçao 
dn Sl!nado, a de numero 11, de 1!)0!), 
cru c trata da hypot~cse,. Estatuc. que 
os pro,iectos que nao .t orem ul.~Jma· 
tios dentro de uma IcgJslaturn ficam, 
ipso facto, mortos . Eu estou con.vcn-
ciúo, sr. Presidente! que essa dispo· 
siçiío co ntinúa em vig_or, un~a vez q~e 
0 nr~imcnto uctu ~t l nao. cogila ou n;w 
faz nenhuma rei erenclll n taes lHO· 

Mudança de denominação de distri · 
ctos 

O Congresso Legislativo do Esta· 
do de Minas Gcraes, decreta: 

Arl. 1. o o di stricto de Onça: .d~ 
município de Pcquy, c o de Am,tzo, 
nita do município de i\lnnhua s.s u , 
pas;arão a denominar-~ c, respectiva-
mente, Jnguaruna c Santa H.clcna,. 

Art. 2.• Hcvo~am·sc ns dJ spost· 
çõrs em contrario. · 

Sala das sessões da Ca mara rlos 
Deputados, em 13 ello Horizonte, a~s 
22 de setembro de 1926. - O prcst-
p~ulç1 Enén~ Camera. - O 1." sç-

ieclos. . 
· Dado, porém, que assim não se.ia; 
cu considero o projccto n. 104 como 
não bem esclarecido. -·· .. ... -· 

137 

De facto, quem é nuclorizndo n 
mandar procede•· 11 \H! s qui ~ns no sub. 
só lo, pal'll vc l'i fi ca I' a c: istcncia de 
.irtzidns lic rtunlqucr mineral, é cxacla· 
mente o podet· executivo. Além di sso. 
tcnu s orga ni zada no Estado a me 
lhor das commissõcs qu e co nheço. 
incumbida de lc\'nntnl' a car ta !{co 
gra pbica c gco lof(ica du . Estado de 
Minas. Essa commiss:io cuida n cs t~ 

. momento - posso in fo rm al' a , .. ex<·. 
..:.... de proceder a pes<IUi sas l'lll todo o 
territo•·io de il li na s, a ver si ex iste 
em qualquer ponto o pctrolco. Ora 
nessas co ndiçú<•s, nlio sei qu e fuud a-
mcnto possa t<' l' um Pl'll.i cc to que vcn· 
nu ctorizar n gover no a 1nanda r pro 
ceder a pesquisas nn tcrrito ri o do 
Estado parn I'Cr si nelle exi ste jazidn 
ele pctrofco. 

Acc•·c•scc ninda qu e o pctrolco só 
póde exi stir em determinados tcJ'J'C· 
11os, tcJTc nos cu.in natnrcza a Com 
missão Gcograph ica c Gco logica lll l'· 
lho r dc1·e co nh ece r . Audo J'iza J' a I· 
gue m a fa ze r s uiHi:l!~cns , que nli:b 
s:io muito ca ras, <'In qua lquer terre-
no, nos quacs prcvi:nncnt c qua si St' 
pl1clc J.(n ranli r qu e n:i n c: isle pctrolet •. 
<.\ positi va mente .ingar dinh ei ro f'órn . 

Nessas cn JHii ~!ics , cu rcqucrel'ia ~ 
v. cxc. a volta do pro,icclo ú l'es pc-
cti va commiss:io, afim el e qu e. infor-
mada pelo Sec re tario cln A~: ri cullu · 
ra, possa cmitlir novo parecei' a rrs 
peit o, pa ra n:io esta rmos aqui n le 
gisla J' snpcr l'lu :un cnt c. (l\I uilo bem l 
Muito bem! ) 

Vcri fi caqcl n-sc nã o haver mais nu-
mero nn casa par:1 cnnt inunr a scs 
~ão, fi ca o pro.i ec t n so bre n mesa 
r·nra conlinu:l J' na mrsma di scussão 
na lll't 'Xillla sc•ssiio. 

O Sll. PHESIO ENTE :1nnu Ji cia pa-
ra 2:! do corJ'enlc n scf( uin tc : 

011 DEM DO DIA 

P ri me ira parte 
Alé ús I :1 hor:1s : 

t c itura ela ac ta, cxpcclicnt e. aprc· 
~;c nta ç:i tl de pareceres, pJ·ojcctos. in 
dica \,'Ões, ll lf l~õcs c requ erimentos . · 

Srg·uncla tJarlc 
Até ús 16 h o ra ~; : 

Votação, em 1.' di scussão, el o pro 
jcdn de reso lu~·ão , 11. 1, do Scnndo. 

Vota çfío, em 1." di ~;cu ssiio, do pro· 
jceto n. 110, da C:nnnrn , aj1p rovml'lo 
o accorclo rcl chrndo rnt re as Cnmn 
ras de Ihi:i c Luz, sohrc lim ites dos 
rcs pcclil'os ptu nicipios. 

Votnção, em 1.• discussão, âo prri· 
jccto 11 . 111 , da Cumam, annrovnmlo 
o acc·ordn cc1chrado cnli'C as Cnmu· 
•·as el e Pedro Leopoldo c Contagem, 
sobre limites do s respectivos muni· 
cipios. 

Votac,;:'io, em 1.' di scussão, do de n. 
11 2, da Cn nwm, auclorizandu o gu 
I'C!' IlO a pa gu 1· no s1·. ,José 13. de Pau 
In AriJe ira , dinrius que deixou de ro 
cchcr quando no desempenho de va· 
rias cn mmi ssões, co mo chefe da ex· 
I incln ~eeç:i n de fo'i scalização de Hcn· 
rias do Est.a:lo. 

V11ta çüo, em :1.• cli scussiio, elo de n 
'67. ria Camnra, •·rslahr lcccndo n linlw 
dil'i sn ria entre os municipios dl' 
Areado c A I f'cnn s. 

Vot:q:ün, em :1.• discussão. do dr 
11. !l8, da í.:nnarn , di spondo soh•·r 
llltHI :II JÇa de denominação el e dois di s· 
lri ctns do Estado. 

C:nnti nu aç:io da 3." di scuss:io do dP. 
n. 10·1, da C:nnnra, auctorizando 9 go· 
\'CJ'nn a malllln r fazer estudos do suh-
só ln do Es ta1to. nfi m de veri fi ca r si 
ncllc c•xi stPJn .inzida s de pctrolco c 
eux<' nita . 1 

Leva nta-se a sessão. 

8." SESSW OHDINAnJA. AOS 23 DE 
J ULIIO· OE 1 !)27 

Presid cncia do sr. Olega rio 1\facicl 
· Sccrcta rios, os srs. Olympio Mou· 
rão c Luiz Lisboa. 

SU l\ Iiii .. \1\IO: - Actn . - ExrJedicn-
tc. - Ordem do dia · 

A' horn reg imental, feita a chnma-
rla. achnm-sc present es os srs. Ofc-
c:nl'io l\faciel, Olympio Mnur:io, Luiz 
Lishoa . . João Pio, Camillo Chaves, 
Alfrr <J t', Tiacta, Si m:io da Cunha, Al-
,·cs de Lemos c 1\loclcs lino Gonc:alvcs, 
f:Jil aJHlo. co m <·nusa .iust.ificada, os 
:u·s .. J. ~ l ontn nclnn c Lcv indo Coelho. 
ê, sem ella, os mni s senhores . 

1\ hrc-sc n scss:ío. 
:\ en n1·it c do SI', Pres idente, occupa 

a eadc irn de 2." secret ario, o S I'. Luiz 
Li shoa. 

E' lida c posta em di scussão, que 
se cneCI'I'a sem ohsc•·vações, a nela 
ela ant ccrdC' nl c, ricand o a sua vota-
ç:io adiada, -po1· falta de numero legal. 

O SH. 1. o SECHETAHIO procede 
ú le itura do sr!(uinlc: 

EXPEDIENTE 
Officios 

Do sr. pres idente rlo Conselho De~ 
\ibcrati\'o dn Ca pit.a I, ngradcecndo a 
communicnção da eleição c do 1110do 
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.cõmo ficou co nslituida a ~Il!sa do Se- TEHl\10 DE HEUNL\0. AOS 27 DB 
undo . - Int eirado. ,JULHO DE 1\J:.l7 

Do sr . 1.0 HCc relal'iu da C:1111 :1 ra 
dos Deputad o~, cnvian diJ cop ia :lU-
I hcntica da i\ lcns:l/iC III l'resi dencia I. 
lida no inst:tl la r-sc a pn·sL' IIIc sessão. 
- Int eirado. Archin·-sc. 

Tend o-se rei irado a lgun s sr n n tl u rc·~. 
\'c l'ifi ca-sc ni'w han·r nunll'r" para 
fll 'oscguinwnl fl da SL's~; :itJ , pr lu qu e u 
sr . P1·c•s idcnll' designa pnm ~:; d o cor-
rent e n mesma ordc111 do dia jú nl:-
llllllCiacla, c · 

Lcran lu-sc a scssi'tu, 

TEIIMO DE J1E U:-1 Li0, AOS :.!5 DE 
JULIIO DE l fJ:.!7 

Presidcncia do s r. Olcl,\·ario l\1acicl 

Sccrctarios, os s rs. Olymjli o .Mou-
riio c Gabriel Santos. 

A' horn rcl(im cnt:t l, I' L' ila a chama· 
rl a, acham-se prl'<;l'nll-s os s1·s. o :c. 
gnrin 1\lacicl. Ol ympio l\ lour:io, G:t -
hri cl Snnlos, V:d i:Hia n •s Ilihei ro, Lui z 
Li shna , Modes ti no (;on~a lres c Silll:in 
da Cunha , l'a lt allllo. con1 ca usa juslí · 
ficad:J, os srs . . 1. ~lonla n clo n , Le\'in-
dn Coelho c X:l\·il' l' ll olim , l' , sem 
clla , us mais se nh ores. 

O SI\ . 1'1\ESWE:'-lTE decl:1r:t rpi ~ 
11:io ha scss:io, p11r i':dla de llll llh'-
l'O le;:: tl . c que :1 onle 1n do d ia par:t 
2() do CO I'!'l' ll! c, (• :1 llll'Sill<l j :'i :111 -
llllllC ia da. 

TEHl\10 DE m:t l,\ 1.\0, .\OS ~G DE 
J IJ I.I IO DI~ 1 ~!:!7 

Prcsidencia du s r. Olc·g·ariu l\ladcl 

Srcretarios, os .'l's . (;ahrit•l San1os 
e l\1o cl t•sl ino Gt• n~aiY cs. 

A' hora re,t; illlt' lli :d . i' l'il:t a l'h:1111:1 
ti:~ , al'h :n n-sr pn·s<'lli t•s ~~ ~ srs . Oh·· 
t-::trío 1\lacie l, nuhril'l S:o n lt~•;, 1\ lork·-; li · 
n o Gon~a lrl' S , V:tll:lli:JIT S llihl'i ro e 
Alfrctl n Bac!:t , i':dl: lnrl n, col!l c:~ u ~:.t 
.iu s lii'icad:1 , os srs, .J. ~l< lnl:l ndo n , · .. e-
l'ind o Coelh o, X:l\·it' l' llo li111 l' ,\l rl' ~; 
de Lemos, f' , Sl' lll l' ll :1, o ~; mni•; ' e-
nh orcs . 

n SI\ . PIIESil.) !·: i\' '1' 1\ dt'c lara na" 
]1:1\'l'l' sc ~;s :itJ, por l':tl ln de lllll lll'l 'll 
]e;!,al , e qu e a ordl'lll do dia par:1 
:unanh~. :!7 d" c'o l'l'c•nle, é a lll L'S IIla 
qtw havia sido cksignada pal'a hoje. 

l'rcsid enci a do s r. Olegario Ma :h•l 
- Sccrdarios, os s rs . Gabriel S;: n· 
to i:i e Alfrccln Bneta 

A' j!P!'a rt•!Ji mental , feita a chatll:t· 
ci:J , atlwm-sr prcsc•1ks o·; SI'S.- Olc-
,,. ' ill ~ l .. l:icl Ga hl'i el ~i a .llos, Alf1·edo 
~·:· . ·c· ~: • · ~ i o1k~ linu G ···n~al.v ·! s c \ ':JIIn· 
d·. t~ ·c .i hihelro. f:tlt :l'l <l ;,, com cauiia 
,iu ·; : i l'il'ada,os s1·s. J. ~íonlandon, Le-
,·ind o Coe lho Xav ieL' Hulun c Alves 
de Lemo:; , c,' sem clla, os mais se-
nhores. 

O s r. Pn•sidcntc dcdal':t uão havet· 
scssü u, por falta de llllnl cro )egal, c 
que a o rdem t~CJ dia para a!l~anlui, !~8 
do co rrcnf c, e a IH CS illll j a !l ll11Ul1-

Ciada. 

TEl\i\10 DE 1\EUN L\0, AOS 28 DE . 
J ULHO DE Hl27 

Prcsid c•n cia do s r. O lega rio Maciel 
- Secreta rios, os s rs . Gabriel San· 
t os c l\lodcst i no Gonçalves 

A' !t ora rc !~ i mcn I a I, feita a cha-
mada acham-se presentes os srs. 
Olegn;·iu l\laciel, Gabri el Santos, 
ill ocl es l i no Gou çalvcs, Alft:cdo 13ac-
ta. Alf1·edo Sú ~ Valladarcs Ribeiro, 
f::! ta nd o co m cau sa justificada os 
srs . J. ~lo nt a nd o n, Lcv indo Coelho, 
X:n·icr Holim c AIYcs de Lemos, c, 
se m ell :t, os demai s senhores. 

O SH. PI\ESIDENTE declara não 
li :l \'l' l' sessão por falta de número 
tn:al , c qu e a urd em do dia P.ara 2!1 
do con·cnl c (· a mesma dcsJgnalla 
pa ra !1 n,i e . 

TEII~IO DE HEl lNIW, AOS 2D DE 
.J ULHO DE 1!127 

l'resi dl' nci a tio s r . O lega rio Maci<'l 
- Secrctarios, us s rs . G:!bricl San-
tos c Al fredo 13at'ta 

;\' !t ora rcg iu1 cntal , feita a cha-
madn. ach:l lll -SC prCSC illCS OS Sl'S. 
Ol eg :~l'iu 1\!adel, Gabriel Santos, 
A I l'rcrl o Bact:t, 1\ lotl cs tino Gonçalves, 
AJI'rctliJ Sú c i'alladarcs Ribeiro, fal-
tand o co m causa justificada os srs. 
J . 1\ lnnlaud on, Lcv.lndo Coelho, Xa-
l'it•r ll olim l' Alves de Lemos, c, sem 
clla , us demais se nh ores. 
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() SR. PRESIDENTE dcclarn não 
haver sessão JlOL' fa lta de num c1·o 
legal , c que a o~·d cm do d ia para 
30 do corrent e, é a mes ma já nn -
nunc.iadn . 

TERMO DE HE U:-íL\0, AOS 30 DE 
J ULIIO DE 1 !i27 

Presi dcncia do s r. Ol t·~u rio 1\Jacil'' 
- Secrctarios, os sm. Alfre do 13ac· 
ta e nlod csti no Gonc;alvcs 

A' h ora reg iment al, fe-ita a cha-
mada , acham-se prese nt es ns s1·s. 
0 1cAnrio :'llacil•l, Ga bri el S:llll'l 'i , !d -
frcdu llnela, A ll'rcll o S:'t, 1\lcnk~:r. iil J 
Go nçal ves c Va llnda res Hi heiro, i'a l-
tandu com cau sa .inst il'ic:H ia os s :·s. 
,J. MonlalHion, Levimlo Codho, Xa· 
vic1· Holim c All't'!; de Í.l'lllftS e, 
sem e:! la, os dcn1ai s sen il •> ·c.;. 

O Sfi. PUESIDE:'\TE dedara n5o 
havct• scss~l.l por fa lla de numero 
legal c qu e n ord c.lll do dia para sc-
guntln- fcirn, 1 . o de :J gc.s lo, é a mes-
ma j:'1 nnuunl' iada. 

O SH. PHESIDENTE declara niió 
hn l'l'l' ~;c s:;i'J , (HI I' fa lta de numet·o 
'cgal , c qn c a ordcm elo dia pura 
.una nh~, é a mesma j:\ alliiUliciatla, 

TEI\:\10 DE RE UNL\0, AOS 3 DE 
AG OSTO DE 1!127 

fl rrsidencia do sr. Olcaario Maciel 

Sccrr lario s, os srs. Alfredo llaela 
c ~l od cs tin o Gonçalves 

A' hora regi mental , feita a cha• 
madn , nchnm -sc prese nt es os s1·s . 
Olet.:ari o 1\ lacic l, A lfrcdn 13actn, Mo-
cll' sl i no Gonça lves, Valladnrcs Ri · 
bei ro c C:am ill o CIHl\'CS, falt and o 
co m cn usn ,iu sl ificada os srs. ,J. 
~l o n!nndo n , I.el'indo Coe lh o, Xa-
,·ier Ho lim c Ah·es de Le mos, c, 
sc111 clla, os dema is ~c nh o rcs . 

O SI\. I'HESIDENTE decla ra n:in 
11:1\'l'r st•<;s:in por l'allu de num ci'O lc-
d•• cnrrcnlc é n mesma designada 
pa r:: hoje. 

TEHMO DE HEl':-íLiO, A 1." DE TEBl\lO DE Hl\ll NL\0, AOS 'l DE 
AGOSTO DE 1027 .\GOSTO DE 1!J27 

Prcsidcncia do sr. O l c~rario 1\Jaciel 
Secrctarios, os s rs. G::bricl Santo .~ 

c Alfredo lbl•1a. 
A' hora rc{lilnl'nl :11, feita a rhamn -

da. ac ham-se prese ntes os srs. Ole-
r.in·io i\l:tcicl, Gabl 'i(•! Santos, :\ll'redo 
B:icta. Va ll ad::l'l'<; llibeiro, ,\li'n•dn 
Sú c ll lodcs lin n \.on ç: tln·s. l':>ll :1nd o. 
com ea usa jw;l if'icatl:l , '" srs . ,) . .\T<~ n 
tand nn, Lcl'indo Cc•e JI ,o, Xav ier Ho -
lim t' Alves el e Lemos, e, ''l' lll cl la , os 
dcm:lis sen hores. 

O sr. Prcsid <' ntc dl'cla m n:io h:l\'er 
S(·ss:io. Jlll!' !'a lta de nnmc ro l c~-:n l , c 
qu e a Ol'll cm do cli:t pa r:1 ama nhã, 2 
tl c, cor i'C nt l'. (, :1 il i<'SI Il:l .iú desi;!nacla. 

Presiclcnda elo s r . O lega rio l\1aciel 
--- Sl·crd arios, o3 s rs. Alfredo llac-
la t' l\Jod c•stino Gnnt;a lvcs 

,\' hora rc,t; im l' nt al, feita a clw -
111 :1 •'a, acham-se pres l' ntcs os srs. 
Ole;:nr i" llla cie l, ,\Jfrcdn Bacia, 
~lod rs lino Gonç:dws, Cami ll o Chd-
l'es c Va lladarcs Hihcirn, falt :uHio 
co m ca usa ju stif icacla os srs . . T. 
~ l clll l nndo n , Lcrin do C:oclho, Xa-
Yil'l' I\ o! i m c i\ lves de l.cn10s, c sem 
ella, os dema is sc nlwrcs. 

O SI\. l'l\ESIDE:--ITE declara não 
h:t\"CI' srss~n por !'alta de numC L'O 
lcg:!l . c qu e :1 ordem do dia para 
:l lnan li:i c a mes ma jú annuneiada . 

TEHMO DI\ 111\1 ':'\Li O, AOS 2 DE 
A<;OSTO lJE 1!127 TEll:'\!0 DE Hl\ l NJ.\0, AOS G DE 

AGOSTO DE 1 !127 
Prcs idc ncia . do s r. Olt·r:ario Maciel. 

- Sccrc1 a rio-< , ns sn:. Alfredo 
nnela c Mml<'Riino Go nçalves 

A' horn I'C'!(iJlll'll!:d, feil:1 :1 clm .. 
lll :lll ll, :t Ch alll -~t · J•I'L'S l' llfl'S OS SI'S, 
Olc f::t!'in ~ la c·i,. f , ,\ ll'rerlo Tiac l:1, 1\To-
cl cst ino Oon~n ll·cs C' l' :l ll:lrl:l rl'S J\i .. 
beiro, fnl!ancln l' •! ll1 cnn-;a j nst iJ' i .. 
cnd:~ os srs . .T. Monln ndlln . LcYi n .. 
do C:oelho, Xav ier llolim c All'cs de 
Lem os, c sc1 n r'l l:t, ns cl emni..s se nho-
res. 

l'resirlr•ncia dn sr . Olr~-:ariu Macil'l 
- · Sl·crc•tar ios, ns srs . Alfrerlo llae-
ta e Mo destinu Gonça lves 

A' hCII'a regimental , fcit.a a cha-
lll nrla, ncham-sr presentes os srs. 
Olcgario i\facicl, Alfredo llact.n, 
Mlldrsl i no (J oncalvcs, C:amillo Cha-
I'C\, V:dlaclarcs' Ti ihciro c Miguel 
Lanna , Ltltando co m causa ju slif i-
cnd a os srs .• 1. ~!nntamlon, Levin-
do Coelh o, Xavier Holim c Alves de-
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Lemos, e, sem clla, os mais senho-
res. 

-lestino Gonçalves, Camillo Chaves, 
.ev indo Coelho, Moreira da Rocha 

l\ligucl Lannn, faltando co m cau-
.n justHicnda os srs. Xavier Rn-
im , J. Montandon, Alves de Le-
nos, Alf redo Sá, Pericles de Men-
:lonçn e Hiheiro de Oliveira e, sem 
cll a, os demais senhores. 

O sr. Presidente déclarn nãu ha -
ver sessão por falta de numero le-
gal, e que n ordem do dia para se-
gunda-feira, 8 do co rrente, é a 
mesma já nnnunciada. 

TEHMO DE REUNIÃO, AOS 8 DE 
AGOSTO DE 1927 

Preeidencia do sr. Olegario Maciel 

O SH . PRESIDENTE declara não 
ha ver sessão por falta de numero 
lega l, e que a ordem do dia . para 
am anh ã é a mesma já a nnuncunla. 

Sccretarios, os s rs . Alfredo Baeta c TEHMO DE REU NIÃO, AOS 11 DE 
Modestino Gonçalves. AGOSTO DE 1!)27 
. A' hora regimental, feita a chama-
da, acham-se present es os s1·s. Ole-
gario Mncicl, AI fredn l:laetn, 1\lodcsli-
no Gonçalves, Ca rnill o Citares, Val-
]adarcs Hibciro c 1\li!.(uel Lanna, fal-
tando, com causa jus! ifi cadn, os srs. 
J. 1\lonlandon, Xavicl' Holim, Jo:io 
Pio, Lcvindo Coelho, Alves de Lemos 
Luiz Lisboa, Pcl'iclcs de Mendonça ~ 
Alfredo Sú, c, sem ella, o~ demai s se-
nhores . 

. O _s r. Presidente dcclal'a não havei' 
sessao, por falta de numero lega l, c 
que n ordem do dia pnrn amanhã é 
n mesma já nnnunciada. 

TERMO DE HE UNL\0, AOS V DE 
AGOSTO DE 1927 

l'rcsidencia do sr. O lega rio Maciel 
- Secretarias, os s rs. Alfredo Bae-
ta e Modestino Gon<;alves 

A' hora rel}imental , feita a chama-
da, acham-se prese ntes os srs . Ole-
gario Maciel, Alfredo Baeta, 1\Iodest.i -
no Gonçalves, Valladares Hibciro, Cn-
millo Chaves, Mi guel Lanna c Lev in -
do Coelho, faltando, com ca usa jus! i-
ficadn, os srs. J. 1\'lonlandon, Xavier 
Rolim, Alves de Lemos, Luiz Lisboa, 
Pericles de Mendo nça e Alfredo Sú, 
c, sen~ e lia, os dema is senhores. 

O Bl'· Presidente declara não haYer 
sessão, po1· falta de numero lega l, c 
que a ordem do dia para amanhã 
é a mesma j:i annunciada. 

TERMO DE REUNIÃO, AOS 10 DE 
- AGOSTO DE 1027 

Prcsidencia do sr . O lega rio Maciel 
- Secrctarios, os srs. Alfredo Bac-
ta e Modestino Gonçalves 

A' hora regiment al, fcitn a cha-
mada, acham-se pl'cscntes os srs. 

01cgario Mncicl, Alfredo Bacla, Mo-

l'residencia do s r. Olegario Maciel 
Sccrel a ri os: os srs . Alfredo Bacta e 

1\Iodcst in o Gonçalves 

A' hora regimental, fcila a cha-
mada, acham-se p1·escntes os srs. 
Ole!(ario Maciel, Alf1·cdo Bacta, M~
dcstino Gonçalves, Valladarcs RI-
bei ro, c Levinrlo Coelho, faltando 
com causa .iuslificada os srs. J. 
1\lontanrlon, Xavier Rolim, Alves de 
Lemos, Luiz Lisboa, Alfredo Sit, Pe· 
ri cles ·de Mendonçn, Ribeiro de Oli-
,·cira c Miguel Lanna, c, sem ella, 
os demais senhores. 

O sr. Presidente declara não ha-
ver sessão por falta -de numero le-
gal c que a ordem do dia para . 
amanhã, 12, é a mesma ja designa-
da . 

9. • SESSÃO ORDINARIA, AOS 12 DE 
AGOSTO DE 1927 

l'residcncia, do sr . Olcgario Maciel 
- Sec reta rins, os srs. Alfredo 
Baeta c 1\'lodestino Gonçalves 

SUJ\1!\'IARIO: - Acla. - Expedien-
te. - Votações adiadas. - Pro-
jcclo n . 10-~ , da Camara, de 1926 . 
- Ord em do dia. 
A' hora reg im ental, feita n cha-

mada, acham-se presentes os srs. 
Olegario Maciel, Alfredo Baeta, Mo· 
desti no Gon~:alvcs, Lev indo Coelho, 
Moreira da Rocha, Valladarcs Ribei-
ro, Miguel Lanna c Camillo Chaves, 
faltando com ca usa justi ficada os 
srs. J . 1\Iontandon, Xavier Rolim, 
A lvcs de Lemos, Alfredo Sú, Luiz 
Lishoa, Pcl'iclcs de 1\lendonça c ll.i· 
beiro de Oliveira, c sem clla, os 
mais scnhm·cs. 

Abre-se a sessão . 
A convite do sr. presidente, occu· 

pnm as cadeiras de 1. o e 2." secre· 
ta rios, respectivamente, os srs. AI· 
fredo llncln c Modesti no Gonçalves, 
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_Lidn a neta dn rcun1 no anl cri o1· c 
nuo hu v~ndo qn en) sobre ell :•, fa ça 
obsel·vn_çoes, na forma do arli !.(n !lfi,. 
do Heg1mcnlo, é dada por npp1·oya. 
da, o mes mo acontece nd o (:om as 
outras que estavam sohrc a mesa de-
pendendo dessa formnli dadc. 

I 
.O-SR. l .oSECHETAHIO procede :1 

e1 lura do segnint c ' 

EXPED IENTE 

Officios 
D Do 1. • secretario da Camam dos 

cputados de S. l':nJio a ~ I " Hi cce n 
do a commun.icaç:io da 'e tclç:1o c d ~ 
modo como f1cou co nsti tuida a ~l c
.sa do ~cn:!d\l. - lnt<'i r:uln . 
) Do lrcsHlcnl c do Estado de S;i n 

l nu lo, d1· .. fuli o Prrsl<•s, :-~g rad el'rn· 
do as lu~mrnagens pres tad as pe'lo 
~cna.do, H mcnloria do dr . Car los 

c ~ampo~. ~ Id cnt ico dcsp:a·ho. 
De l! · h·anc1sca llar!Josn do Con-

to ? Sil va, 11 0 mesmo sc nt id o, qua 11 _ 
to a seu e~poso, senad or Couto c Sil-
vn. -. Sc1cntc. . 
~o presidente do Trihun nl d:l Hc-

la ~ao, dese m!Jarf(ad nr 1\:ip hac l ~ l aga 
lhacs, communi eu ndo tcrelll sido L'lci-
t~.s m_cmlil·os cft'cc ti vo s do Tribunal 
]~~pee~a l os. SI'S, . dcsem!Jargndoi'2S 
lll.lllocl ,To~c - Mo i'Ci r:l dos S:ll ll os, Ti-
to l•ul gCJ!CJO AIYcs Pcrl'ira c Ha ph:JCI 
de Almeida i\l:l!:(nlh:ies L: supplcntc s 
0 ~ d~scmhm·gad o rcs A lhcrtu Gome~ 
Bll~~ ~~·o da Luz,_ fran cisco de Ass is 
BaJ ccllos Co iTCJ:l c Franci sco d 
Castro Rodrigu es Ca mpos . _ Sei: 
ente; agradeça-se. 

Do. me_:; mo SI'·, al:( radcccndn a con•-
mun~~açao da cl ciç:io c do modo co-
mo f1cou constit uída a 1\Irsa do Se-
nado. - Int cinulo. 

-~)a Sce;:ctar!a da Agricultum, dr.. 
D.J <~ I!na F mh clro Cha g:Js, nn mesmo 
scnl1do. - Scicnl c. 

_Do 1 :" s~crc lnrio do Senado d •~ 
~~1o Paulo, f nze nd o idcnli co a :.: radl' . 
Cllilcnto. - Inteirado. < 

. Da viu va ll ol'la Burhosa, n ~ rad c · 
ccnd o as h<!lll('Ba !jcns fli'L's ladils pc-
lo Senado . a memoria de seu l'StJ tl· 
so, dr. LUJz 1-:u ~~n i o. - lnt ci rndo . 

Do delegado !J sca l, Nero ~lac ed l 
~!n·v:dhn , :~g~adl'cend o a cnmmu ni c::. 
ç.to da cl?lç:_w c do modo cnmo fi-· 
cou, C\lllslll tuda a Mesa do Scn:Hio 
- Sc1cnlc. · 

Do 1. o secrc ln1'i o dn Senado Fe. 
cl L' I'ili , !'~ra d ccc ndo a eo mmunica~:ão 
da c l c1~:w c do 111 odo como fic ou 
con stituida a i\ lesa uo Se nad o. -~ 
lnt ciradu. 

Do 1. " scc rclario do Congresso 
Hcprcscnt alivo (lo Es tad o de Santa 
Cathal'i na, communi c:11Hio a installn-
~·:io daqu clla as scmhléa c a clc iç:io 
da res pcc liYa mesa. - Int eirado; 
:qj 1 ':1de ~ a -sc. -

Ca rtas c tt'icgrammas 

De d. Adl' linn Bherinf( Furtado, 
:Jf( rad eccndo as homcna f(c ns presta· 
dn s pelo Senado ú mcmnria de seu 
irrn:io, dr. \'irt-:ili o Uhcring. - In -
teir:ul u. 

De d. Cnrnlina de Paula 1\ ezc nd c, 
no n1csmu se ntid o, quanto ú se u 
esposo, dr . Padua Hczendc. - ldcn-
lico dcspnc ho. 
. Da 1':11nilia do co rone l Jo~o Quin-

t iiJO, no lll <'S ill O se ntido, quanto :'1 
lllL' il! or ia de se u chefe. - Inteirado. 

Da l'amilia do dr. Gas t:io da 
Cunha, no mcsn1n sen t ido, quanto ;i 
mcn1o r ia de seu chefe. - Int eirado. 

Do sr . Luiz Li shon, com mun ica n-
do que por moli\·o .insto tem falta-
do c f:ilt:m't ainda a al~umas scs-
sôcs. - Scie nl e. 

Do sr .. José Da yrcll de !.i ma , com-
munic:Jndn ter sido in stallado na 
conwrca de f7e i'I'OS a Associ:1~~o des-
tinada a protec\:io de menorés aban-
donados c dclinqucntes c pedindo 
para a mes ma o apoio do Senado . -
lnt ciradu; agradeça-se. 

Do SI'. :\lfre tlo Sá, com muni ca n-
do qu e, JIOI' motivo justo, tem fal-
Indo c l'altai'Ú aind a a al gumas scs-
sôcs. - Int ei rad o. 

Do Sl' . Enéas Ca n1 c1·n, pnrlici pau-
do devei' es tar prese nte i1 sl'·;·;:·w de 
aman h:i. - Int ci•·ado. 

Do s1·. Si m:io da Cun ha , l'l ~ l 11111U • 
11irando que por ;nnti,•·l d<) ln nlcs-
ti a un pos•:tla d ~ ~i l l:t L1111il1;1, fal-
l;trá ninda n ni g u ~H n · ; ~ · ~ :; s,·,e!"l. ·-
lil!':ir:Hlo. 

Proposta dn SI'. Paulo Si moni in-
dust ri:d es lahclecido nesta C:q;itn!, 
no senti do de C l'i ~ il' um mausoléo 
no I umulo do se nador Di o!(o de \ ns-
co ncc llos . - A' conuniss:io de Fi-
IHIIIt;a s . 
. ~;_üo ~ . nH:ndn pareceres, pro.icc los, 
l:ld <l'l li,l>CS, moçÕes C J'C([UC I'Íl'. "~ : .~· 1 >, 
[!H fi ~, :J- ~ l' ·· Ú 

_D
1

o Pl'es id cnt~ da Ca nwra Munici -
p,t ~]e Alto H10 Doce, dr. 1\Ii~ucl 
~-apl1sta, colmtHtnicando ter a ,:cl'r-
IIda Camarn, em sessão de F 1 2." 
mcz p•tss· 1 · · ·> c o 

J'.\TITE DA ORDEM DO DIA 
' ,l( o, ln Se i'HIO 11 11 acla um 

voto de pesar pelo fallccimcnlo do 
scna_dor Diogo de Vasconcell os 
lnleu·ado; agradeça-se, · 

Votações adiadas 
h ·t· f:d ta de nmn cro lega 1, dri-

:(; t-sc tk Jll'occdcr ú votação Üt~ ma· 
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tc~ l'i 11 ~ úc di scussões cncctT~rl:l ~ c 10. n SESS,\0 011 DINAHIA, AOS 13 
l u ll ~ t rtu tcs, da ord em do dia . DE AGOSTO DE 1927 

Em sc f(uid n, cncc tTII-SC, :;em Lkhn-
~c . a :; ." d isc u ss~o do pr•J i c~ r . J .11 . 
10-1, d:t Calll:l l'a , aw:loriza nd :.> o ::l •J-
"cr nc· :•. manda t' !'aZl' l' cslt{(l"~ nr, 
sub-solo do Es tado, para I'C I' itit:a t· 
s i nclle ex i ~tem jazidas til: pclro-
Jco c cuxc nil 11, l'i cn ndo 11 I'L'Sf·t·CI J · 
Ya Yot açiio adiada JHll' falia de n:t-
111 (' ro lega I . 

:\'mla mai s lwn ncl n a l r1 1i ar--:;.~, o 
sr. prcsideu l c des igna par a 13 J o 
coiTCnlc, a seguinte 

OIWE:\1 00 DIA 

Primei ra parte 
Até as 13 horas: 

Leit ura da al'l 11, l' :; pl'flic nt e, apl·c-
Sl' IJinçiio de parcteres , projcc tos, in -
d : ~ ac; õe s , moções c rt·qucrimi.'IJtqs . 

Seg- und a p::rle 
Alé ns 16 horas : 

V ot :1r~o e111 1 . " d br uss1iu do pro-
ju ;lo tlc rcsotu ç~o 11 . I, el o Sctwdo, 
al lt• ra la ill a !Jqr:l do in icio ele sua s 
Sl' : ~ s úes. 

\'o ( a~:Í t l l' lll 1. " I iSCII 'iS iitl do dl! Il. 
1 JO, da C:a lll ara . II !J jll'<l \'ll tHIO O :.lCCIII'· 
du cell-b rado cJJ!re as Cama r:t s elJ 
lbiú , c Luz, so JI'C limites t!I JS r espc-
cl ivos muui cipios . 

\'ntado em 1 ." d i ~: c u : siío do :l c 
11. 11 J, .d:l C:lll!l lll'll, lljltll'lli'IIIHifl O ac-
Col'li ll ccil'b rado en ln· a~: Cnmnr:1s 
de Pedro Leopo ldo c CoJ tl a ~ Cl ll , Sll· 
brc li mi tes dll> rc :.pcctiv11s llllll lici· 
JlÍO S, 

\ ' nla ~~o em I. " disntss:in d 11 ti ,· 
11. lt ~. el a Canlllrlt , at lcl<ll' izando '' 
!-(11 \'t'l'llfl a p:t!:a l' 1111 sr . . llls t:· tl. d(• 
t'11 11 l:1 ,\mci r11, dia r i:1' qu e deix11 u ri ·: 
receber, qua 1a lo 1111 dt'SL' Ill]l t'r llto ri •.• 
v:1 ri :ts rolllll tissli cs . Cllllto clt cl'e ti:! 
cxlin cta sccç1i11 de Fisca lizac;:io de 
ll endas dtt Estado . 

\'ola t;:i• l Cl ll :1. " di ~; c u s s :io cl11 d~ 
n . S7, da <:nmlll'll, n•s t:~lll'lc t'l' l i d ll 
11 ti1lit :J tli ri:>nri:1 r•td i'C ttS ll lll ll ici -
]lÍII S de :\rCiidO t• :\ Ji'L'I IaS . 

\' olll\,' <i ll l' l\1 :l ." d i SL'U S S~tl do dt• 
11 . !18, d11 L iiii :J r:l, ti is po1 1d o sotJrc 
llllld :ttl \ :1 ti L• cl t' ll <llllil ll lf;:'l ll de do is 
di sl rk l11s do Esl11do. 
Vrd n ~· :i o ti11 :1. " d iscuss1i 11 dn tlt• 

11. ·t0-1, da Can l:1 1'fl, nuc torizamto o 
governo a lll lllld:tt' fa zer es tu dos do 
sub-solo do Esl:1d o, nl'i n1 de \' l' ri !'i -
t' a l' si ucltc Px istrm jnz idas de pd t·o-
Jeo t' t•usenit a. 

Ll.'\'l lllla-sc 11 st·ss1io . 

l'resid enciu do sr . O lega rio . Maciel 
- l:ictn•larios, os s rs. Alfredo Bue-
ta c Modcstinu Gonçalves 

Sl'~DIAHIO: Ada . - Expediente . 
- Vo laçõrs adi adas. - Ordem do 

dia 
A' hora regimental, feita a cha-

mada, acham-se presentes os srs. 
Olegari o l\laciel, Alfrcd? 13acta, Mo-
drslino Go uça!Ycs, Lcvmdo Coelho, 
l\ lorcirn da Hodta, Camillo Chaves, 
Pa ssos l\ laia c Enéas Camcra, fal-
ta nd o co m causa ju slifiL:a_ua. os srs. 
.1. ~ J u n la llll o n, Xavic1' J~ ol1 ~11,. Al-
\'CS de Le mos, AI fredo Sa, I ~r1~Ies 
de ~[e uel onça, Hibciro . de ~)llvCJ ra , 
Sim~o da Cunha c Lu t:t. L1 shoa, c, 
sem clla, os c!emais scn hot·cs . 

A brc-sc a ·cssiio . 
A co nYitc do si'. Presidente, oc-

eupam as cad cirn s de 1 . 0 c 2. 0 sc-
cre larios , I'C specl i\':llncnlc, os srs . 
Airrcdo Baela, c l\ lodcstino Gonçal-
\ 'l'S . 

Litl:i n nela da an tecedente c não 
não hl l\l' lldo quem soht·c a mesma 
raça. obsc rvaçi,es, é dadn como ap-
pro\' ncla. 

O SH. SEC!lETAI110 p1·occdc ú lci-
lurll d11 SL'f( llillt e 

EXPEDIENTE 

Carta 
n o SI' . dt' . Hohcrto de Va~conccl

los . II ~ I'IHil'cc n do Clll seu nome c no 
de !nela sua fnm it in , ns homcna-

!ó, t' II S 111:'·stadax pe lo Scnnd o ú .mt•-
lllOI'ia ck SL' ll p.ac, sPn ~IUOl' Dwgo 
dt• \':l s ct~nc c ll os. - Inteirado . 

Tl' lcgram mas 

Dn s1·. i\l\'cs de Lciii OS, co mmu-
nit'nJHlo, qu t•, por moli\'o de força 
tna ior, (k i:;n rú diJ comp:-t rccer a al-
guJIWS st' ssÕPs . - Int('rndo . · 

Do sr . Olympin Mour~o, no mes-
nw sen ti do. - Iulcirnclo. 

r\ :i n ha\'l'IHln pareceres, projcclos, 
in tlÍC:IL;iies, 111 0\,'ÕL'S C l' l' Cfli CJ'ÍHlCII( OS, 
pa~ o...a ·· SC Ú 

N~ o se yeril'icnnclo numero lcf(n l 
para n \' Ol :-t ç~o da s mntc l'ias de 

. . .,., 
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discussão encerrada c constantes 
do avulso, o sr. Presidente des igna 
pnra segnuda-fcira, 15 do correnlr, 
a ~eguiutc 

OfiDEM DO DIA 

Primciru parte 
Até .as 13 horas : 
Leitura da neta, exj>cdiculc, npre-

scntação de pareceres, projcclos, in-
dicações, moções c rcc~uerimcntos. 

Scgundu par te 
Até as 16 horas: 
Votação em 1. • cli scuss~o do pro-

jccto ele reso lução, n. 1, do Sena-
do, alleranclo a hora do inicio de 
suas sessões. 

Votação em 1. • tli scu ss~o do de 
n. 110, da Camara, approvando o 
acccrrdo celebrado en tre as Camnl':-ts 
de Ihià c Luz, sobre lim ites dos 
respectivos municípi os. 

Volação em 1.• di scussão do de 
n. 111, da CanHll'a, npprm•and o o 
accordo celebrado entre as Ca ma-
ras de Pedro Leopoldo c Conla gl' m 
sobre limites dos respectivos muni ~ 
cipios. 

Votação em 1 . • discuss1i o do de 
n. 112, da Cnmara, auclori za nd o o 
governo a pa ga r no s1·. José !3. de 
Paula Aroeira, dinria s qu e dr ixou 
de receber, qu nndo no de se mpen ho 
de vnrins commissõC's, como ch efe 
da cxlincta secção de Fi scaliza ção 
ele nenclas do Estado. . 

Votação em :1. • di scussão do de 
n. 82, da Camnrn, restabelecendo 
a linha divi soria entre os muni cí-
pios de Arcado c Alfcna s . 

Votação em 3. • discussão, el o el e 
n. 98, da Camara, dispondo snhrc 
mudança de dcn ominaçl'ío de dois 
disti'Íclos do Estado. 

Volaçfío ela :1.• di scussão do de 
11 . 104, da Camnrn, :-tuclorizn ml o o 
govcmo a mandm· fn zt' l' cstuelos do 
suh-solo do Eslnelo, af im el e l'l'rifi -
cat· se ncllc (•xi slcm j11 :ddas de Jlt'-
trolco c euxenit.a. 

Levantn-sc :1 sessão. 

TEI1MO DE HEl NL\.0, AOS 1fl DE 
AGOSTO ])E 1H27 

Presirlcncin elo sr. Olc:~nri o lll<Jdd 
- Sccreturios, os s rs. Alfredo fia r -
ta c Passfls Maia 

A' hora r egimental, feit a a cha-
mada, acham-se Jll 'c sc nt cs os st·s. 
Ol egai'Ío Maciel, Alfredo Bartn, 
Passos !\'laia, Lcvindo Coc1J10 c Ca-

millo Chal'cs, faliando co m causa 
ju s! ifkad11, os s1·s . ,J. i\ Ionland'on, 
Xarkr Holim, Al l'cs de Lc.mos, Lu iz 
Li slwa, Alfr cdiJ Sú , l'cricl es de 
.\I L· tnl o n ~ a , 1\iheiro tiL! Ol ivc im c 
S in1 ~0 da Cunh a, e se m l'lta os 
mai s se nh ores . 

O sr . prcs id cntL' dl'c lara 111i o ha-
,.,. ,. sess :'10 por !'alia de nun1 cro le-
gal, l' que a ordem do dia para 
il lll allhli é a ln cs nJa jú alllliiii CiU-
da. 

I!." SCSSMl OHDJ:--/ ,\1\1:\ , AOS 16 
DE AGOSTO OE 1 U2 7 

l'rcsidencia do sr. Gahri ct Sant os 

Sec rdu rios, os srs. Alf rt•do Bacla c 
Cn mil lo Chaves. 

Sli ~L\1.\1\ 10 : - ,\da.- Ex pcdicnlc . 
- CrJmmunknçiio. - Voto de pe-
sa r pr lo !'a lil'c itncnto d11 dr. 1\dc-
fons" ,IIJ Far ia All'illl. - Di scurso 
do sr . Le1·indo Coclh11. - Vota -
Çii cs adiadas. - Ordem do dia. 

,\' hora rC!{ illll' ll tltl, !'cil11 a ci!llllla· 
d:1, ltcltam-sc fli 'L'Sl' llll's os srs. <ia-
hricl Sa ntr1s, Atf1·edo llneta, Ca millo 
Chn1·cs, ~ III'C ira da Ho(·!J:,, V.JII:tda· 
rcs 1\ i IJ ei r o, Le l'i ndo c;, "'i h o, !'asso ~ 
~lain, X11Yicr n,,lim c EtH··as Camc-
rn, fa ltando, com ca usa pn rticinada, 
os SI'S . ,T. ~ [on t <J n do n , Lu i:t. Li sboa, 
Alfrt• tlo S:'1, Pr r i~les de :ll ~1H i o 11 \: a, 
Hihe iro de Oliveirn, Si111 :io ela Cunha. 
c Ah·cs de Lemos, c, se m elb, Ps el e-
mais sc nh ort's . 

:\ brc-sc a scss:in . 
,\ co n\' ite do sr . Pres iclt•ntr . oc -

cup:t m as cadei ras de 1." 2 1:' SL't'J'e-
la r ios, l' t• spccl ii' :I IIH'Iltr, os srs. Al-
fr edo llae la c Ca111ill o Chal'es . 

Sii o succcssiramrnt c lidas c dada~ 
pnr IJflfl i'OI':J diiS, se m ohse n ·:l(;ôt•s, as 
:1cl.a s da l'eun i:i o IJ!ltecedent c c a da 
sess1i n de 1:1 do corrent e. 

O SI\. 1." S!~C n I·:T.\nJO prlll'('t k :'1 
lei tura do st·guinl e: 

EX PED!E:'-ITE 

Offidos 
Do 1." scr rr tario da ,\ ssc lllbl(•a Lc-

gi slnliva d11 Estado do 1\i o, co mnm-
ni ca nd o a i n s t : tl la ~·~i o de Sl'lls trn ha-
lhos e a rlei~·~io d11 rcs pecl i\·a l\lc sa. 
- Tntcii'Hdn, 11grad cça-sc. 

Do mesmo se nh or. nf(n Hl cccn clo n 
communi ca~·1io cl11 e l c i ~iin da 1\lcsn tln 
Sen:1do ~liuciru. - Scienlc . 
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· Do 1.0 sce t·clnrio da Assemblén Lc-
gisllltiva do Estudo do Amazona ~. 
communicarulo a eleição da Mesa dr-
reclo'm de seus trabnlhos uo corren· 
te ann o. - Inteirado, agradeça-se. 

Carta 
Dc.d. Clulildc Lopes Pereira, ngr·a· 

dccendo as lwrn e na~c n s pres tada s 
pelo Senado ú mcmnria _de seu mar·!· 
do, dr·. Agostinho Pcrerra. - lnlet· 
rado .. 

Communicação 

O Sll. VALLAD t\IIES lllllEII\0, ob-
tendo a p:rlavr:l , t·ornrulrrlica que o 
scn:rdor Ol c!(ario l1lacit:l , por· mn!Í\11 
de ur olcs lia em pl'ssoa de sua fHrn i-
li:r , l':tll ou ú scssiio de hoje c l'all:rr·:'l 

VOTO DE PESAH 

Fallecim ent.o do dr. Ildcfonso de Fa-
ria Alvim 

O SR. LEVI NDO COELHO: - Sr. 
Pres ident e, o Se nado ~lineiro, que 
sempre lem pres tad o justa s homcna .. 
gens :'t mcmoria dos se rvidores el o 
Es!:Hio, n:i u pode deixar de manifcs· 
tar o seu pesar pelo passamento de 
um cli slinc!o minei ro, occorTido a 10 
do corrcnlc, no Hio de Janeiro. Hcfi-
ro-mc ao nosso illu slrc conlcrraneo, 
dr . Ildcfonsu de Faria AI vim, a quem 
o Estado de i\linas c a Hcpuhlica de-
vem incs limaYeis se rvi ços c que, len-
do cn nqui st:rdo um dipl oma pela 
Esco la de Direito de S:in Paulo, com 
todo hrilhnnli smo, cs tahcleccu su:1 
banca de ad1·ocacia na cidade de Pai .. 
ma, ond e exerceu sua nobre prnfiss:i1 
com muit o dcvolanwnlo, rclaeionan-
d.o-sc com lod os os muni ci pios da 
zon:r da ~l :J lla . 

ll epuhli ea no convict o c ardoroso, 
ainda no ll'm pn do anti go rc~imen, 
ao lado de Silva .Jardim, qn:rndo em 
pr·opaganda da s JH J\':l ~ irlt'·ns, percor·-
ren aqnell a zo na , J'oi elle um dos seus 
con1panheiros mai s inean savci s, urn 
dos m:ri s enlhu sia sla s c sinceros pro· 
pa r.:andislas do ercdo rcpuhlieano m. 
!rilnrna c na imprensa. 

Proclamada a Hcpuhlica, .iú r.:o san-
do de um ju sto pres ti gio em lodo o 
Eslarlo, qu e adrnir·a1·a as suas virtu-
des civica s, foi elrilo deputado :', 
Constituinte l\ lineirn . 

Os anrJn es da oulm Casa do Con· 
grosso nttcstam a sua reconhecicl:i 
opcrosiclaclc, o seu lalenl o invcjnvcl . 

O seu nome cstú li gado a todas a ~ 
causas ela democ rac ia , clchalidas na· 
qucllc tempo. 

Nns eleições fcder·ncs, algum tempo 
depois, Mina s o enviou ao Parlamen· 
tn Naciun:d , como representante do 
2." dislricl.o c nlli, na Cnmnra Fe. 
tlcral , mai s uma vez reve lou-se o pro· 
pugnador das causas mai s nobres o 
elen1das, visa nd o sempre os altos in· 
lercssr•s da 11cpuhlica. 

Termirwnd1, o seu mandato, lrans· 
feriu ·defini! ivamente sua residenein 
para n Hi o de Janeiro e, j:'t talvez 
ca nsado dn s Ju clas políticas, dedicou. 
se exclusivamente ú advocacia, con-
tinuando a vida de cidadão prohn, do 
lll odelnr· cht•l'c de f:unilia c de advo-
g:Hio rl'spcilndo pelo seu sahcr. 

Com estas li gLdra s cons iderações, 
pe nso ler· fundalll cnl ado o requ eri· 
rne nl o qu e om fa ço, pedind o a v. exc. 
se di !(ne co nsultar a Casa si consen· 
lc que seja in sel'ido na acta dos nos-
sos lrah:dh os de hoje um voto de 
profundo pes:H' pelo passamento dcs-
lc nosso illuslrc conlcrranco. (Muito 
hem! Jl luilo bem! ) 

O SH. 1'1\ESIDENTE decl:11'a rr';\o 
Jral'i•r n11rnero pnra a votação des se 
rt·qllt'l'inH'nlo, mas, inl c r'fll'ctando u 
sentir do Senado, dú-o como nppro .. 
vad u . 

V otaçõcs adiailas 

N:in ha1·erHlo pareceres, projed os, 
i ndi ca~·õ c s . moções c r equerimentos, 
nem numero lc!(aJ para a vo taçiio da~ 
mat cria s de di scussões encerradas c 
constant e do nvul so, c n:ula mais a 
!ralar-se, o sr. Presidente designa 
para arnnnhã, 17 do corrente, a se· 
guint e : 

ORDEi\1 DO DIA 

Primeira parte 

i\Lé ús I :l horas : 
Leitura da nela, cxpctl icntc, npre-. 

se nl a\,'iio de ]J:li'Cce r·es, projcctos, in· 
di c:rç1irs, moções t· requ erimentos. 

Segunda parte 
AI é ús 16 homs : 

Vol:1çiio, l'lll 1.• di scussão, do (lr'O· 
jl'cl.o de reso lll \,' :io n. 1, do Senado, 
allcrando a hora do inicio de suas 
sess<'írs. 

Vola~·iio, em 1.• di scussão, do de n 
110, da .C:amnrn. approva ndo o acco r· 
do cell'hrado rntrc as Camarlis de 
Ibiá c Lu z, sobr·c limit es dos rcspecti· 
vos rnuni cipios . 
Vo ta ~:in, em 1.• di scussão, do de 

n. J 11 , dn Camara, approvnndo o ac-
cor·cl o cei'CIH·ado entre as Camnras de 
Pedro Leo poldo c Cn.ntagem, sobre 
limit es dos respectivos municípios . 
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Volaçiio, em 1.• discussiio, do de 
n. 112, lia Cnmara, aucto l'iza ndo o go-
verno a pugnr no scnhm· José 13. de 
Paula Arocir·a, dial'ia s que deixou do 
r eceber, quando no desempenho de 
varias commissõcs, como chefe d:r 
cxtincta sccç:io de Fiscalizaç:io de 
Hcnd as do Es!nrlo . 

Votação, em ~-" di scussão, do do 
n . 87, da Cn ma ra, rcsta!Jclcccnd o n 
linha di viso r·ia cnlrc os muni c i p i o ~ 
de Arcado c All'enas. 

Volaçiin, r m iJ." di scussão, do de 
n. !l!!, da Cmnarn, di spond o sobre 
mud:mça de denn)ninaç:io de doi:1 
di striclos el o Estado. 

Vot.açiio, em i!." di scussão, do de 
n. · 10-J., da Ca mara, aud ori wndo o 
gove rn o a manclnr fnz t•r· es tu dos do 
sub-só lo do Estado, afim de Yeri fi c:n • 
si ncll c ex istem j azid:1s de pl'lrolco 
c cuxcnila. 

Leva n !a-se a sessão . 

12.• SESS,\0 OHDINARIA, AOS 17 
DE AGOSTO DE I 027 

Prcsidcncia do sr. Gabriel Santos -
Secreta ri os, os s rs. Alfredo llact/1 
e Modcstino Gonçalves I 

SUJ\'IMARIO: Acta. - Expcclicnle. 
- Prpjeclos ns. 1, R e 11, da C a- 1 
marn, de 1927. - Voto de pesar, · 
pelo fnllccimcnlo do dr. Mario 
Hache. - Discurso do sr. Alfre-
do Baela. - Votações adiadas. 
- Ordem do dia. 
A' hora regimental, feita a cha-

mnda, acham-se presentes os srs. 
Gabriel Santos, Alfredo llacta, Mo-
destino Gonçalves, Joiio Pio Lc-
vindo Coelho, l'l'forcira da llocha, 
Pa~sos Maia, Vallndarcs Hihciro, 
Xav ier Holim, Miguel Lanna, Enéas j 
Camera c Camillo Chaves, fnllando 
com causa parti cipada os srs. J. 
Montandon, Luiz Li sboa, Alves de 
Lemos, Olympio Mourão, Hibciru de 
Oliveim, Alfredo Sá, Pcriclcs de 
Mendonça, Simão ela Cunha c Olc-
gario Maciel, c, sem clla, os mai s 
senhores. 

Abre-se a sessiio. 
E' lida c con siderada approvada 

a ac!a da nntccedentc. 
O sr. 1. o Sccrel a rio procede :í 

leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

PROJECTO N. 1, DA 
- 1027 

CAMARA, 

Mt•l hllrn mt·nlos em diversas (•stun-
cins haln caria s 

O Congresso Leg islati vo do Esta-
do de Minas Gcr:tcs decre ta: 

Art. 1. o Fica approva do o credi-
to cx traordinario de 5. 000 :000$UUU 
(c inco mil co ntos de réis), aberto 
pelo decreto n. 7.558, de 27 de março 
do cor·r·cnlc anno, para construcção 
c i nstallação de nol'as Lh crmas c 
ma is obras necess:ll'ias ú maior ef-
fi cicncia da cstancia balncaria de 
Poços de Caldas. 

Art. 2. o Fi ca o governo anclo ri-
zad o a nwndar constrnit· c instai-
la r novas I hennas c mai s obras ne-
C l' s s aria~ :\ maior cffi caci a da estan-
cia halnea ria de Araxú, podendo 
:1hrir·, para is so, os neccssari os cre-
dit as . 

A rl. 3. o Fica o governo auctoi'Í-
zado a de spender em todas :1 s es-
la ncias mincracs c balncal'ia s em 
obras de melhoramentos locacs, as 
rl'ndas prove nientes dos hnlnearios, 
al'l'endnmcnlos c exploração do 
aguas das respecti vas cslancias: 

Art.. 4.° Fica o govcmo auclori-
z:Jdo a des pender a importancia de 
1. 000:000$000 (mil contos de réis), 
em obras de captação c melhora-
mentos na cs tancia hydro-mincral 
de Palr·ocinio, para o que abrirá o 
ncccssari o credito. 

Art. li. o Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala d:1 s sessões da Cnmara dos 
Deputados, Bcllo Hori zonte, 13 de 
agos to de 1927. - Pedro Marques 
de Almeida, prcs iderúc. - Washin-
~ton F. Pires, 1 . o secretario. · 
Caio Nelson, 2. o secretario. 

PROJECTO N. 8, DA CAMA!lA, DE 
1927 

Ex(>osição Pecuaria na Capital 
O Congresso Legislativo do Esta· 

do Minas Gcracs decreta: · 
Art. 1. o Ficn o governo auclo-

rizndo n rcnlizm·, em maio de 1928, 
uma Exposiçiio Peeuaria nesta Ca-
pital, podenilo, para este fim, abrir 
o nccessario credito até a quantia. 
de !JOO :000$000 . 

Officios ' 
_Art. 2. • Rcv~sam-sc as disposl~ 

çocs em contrarto. 
Do sr. 1. o Secretario da Camara 

dos Deputados, rcmcltendo os se-
guintes: 

-- ' I • · , . ...... -· !..._ 

Sala das sessões, da Cnmara Bel4 
lo Horizonte, 1G de agosto de '1921. 

O Presidente, P~d1~0 !fnrqucs dCI 
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Almeidn. - O 1 . o Src1·etnrio, João 
n craltlo. -O 2. • Secretari o, Ad clio 
Mnciel. 

PHOJECTO N. 11 , D:\ CAJ\IAI. .\ , DE 
1927 

Muc! nnc;n de denominações de dis t ri-
ctos 

O Cong1·esso Leg islnl ivo el o Es-
L::do de i\! i nn s Gcra cs dec reta: 

Art . 1. • O eli sl ric lo judicinri o c 
admini strativo de Siio Lourr nc:o, no 
municipio de nrasilin, p:J ssa a de-
nominnr-sc "Pa es Leme" c o de 
"Torrefio", 11 0 11111nicipio de .Tub: el e 
Fôrn, "Sfio .José das Tres Ilhns" . 

Art. 2 . • Hcyog:11n-se as di sposi-
ções em conl.rnrio. 

Saln da s sessões dn Cnmnrn d0s 
Dcpulndos el e l\linn s Gern es, 13 de 
ngoslo de 1027 . - O Pres ident e, 
P edro i\lnrqu es el e A lm cie1:i. - O 
1 .• ScerelnJ•io, Washin gton f' . Pi -
re s . -O 2.• Secreta l'i u, Caio Nel-
so n . 

V:'io a imprimi!'. 
Do sr. 1. o Secretario dn Camnrn 

el os Depu! a dos de Perna m bnco, 
ngJ·nclccendo a pnrli ci paç:'io dn clci-
c:ão da Mesa do Se nndo. - Inteira-
do. 

n o SI'. Ah·aro Hole ni!Jel'[( flhe-
r!ng, agrndc•crnd o as h omc nn gr ns 
Jll 'cslnda s pelo Sennd o :'t mcnwl·in 
de se u irmão, d1·. Virgilio flh c l'in t~ · 

Intcil'ndo . 

VOTO DE PESAH 

Fallecimcnto do dr . Ma rio R<tch c 

O SH. ALFH EDO HAETA - Sr. 
prcsidcn I r, nfin fn z mu il o, l'nll cce u 
em Pn ri s, onde l'úra t•m husc:1 de me-
lhoria P<~ l 'a su:1 s:wdc :~h:~lada por 
JlCl'linaz en l'ermid:Hlc, o illusll '<' bra -
si leiro dr . l\ lario Hnehc, c•n!(e nhci -
r n pela Escola dl' i\ l inas de Ouro 
Prelo, c· nome so ht·.i:~mcnl e conheci -
do t'lll lodos os n~t• i ps i11duslriacs do 
IIOSSO paiz. 

Su:~ ]Hirlicipa~·iio 110 cnm pn ela acti-
v idade indusll'inl , principnlnH'nlc en1 
i\linns, foi de l1d o rdem, que n ~ o 
ser ia .iusln dcixnrm us e1n nlv'icl:o 
se u nome e]u cl'ido, se m um a homc-
Jiagcm, ainda qu e pus thum a, pelos 
seus grand es c indi sc uli vcis merc .. 
cimentos pessoacs. (Apoiados ). 

Niio prel cnd o, S I'S. se nadores, Ira -
çal' a hi ographia ele l\!a ri o lbche, 
·que srria longa c para a qu:ll n:in 
me acho, no li\Oill(' lllo, dcridamcnl c 
upparclhado, 

Cump1·e, pm·ém, fazer resnllar pe-
lo menos n sun aclunçiio brilhante 
nos meios industrines mineiros e o 
seu cxtranrd innrio amor ao nosso 
Es lndo, que cll c esco lheu pnrn sun 
res idcncin c para sccnnrlo de suns 
IIS)li)'nçõcs no toca nte ao dcscnvolvi-
mcntn rl cssn importante industr·in, 
qu e todos cons ideramos salvadora 
da nossa economia fnlura, a indus-
1 ria siderUI'gica, 

Sr' ]ll'('S id cnle, l\lario nache vciu 
ai11da muito jovcn pam Minas, filho 
qu e em do Ilio Grande do Sul , mat.I'Í· 
culando-sc na Esco la de Minas de 
Ouro Prelo, essa admimvcl crcaçüo 
de I f . Gorccix, que tem sido conli-
nu nda pelos seus di scipulos c que 
lnnl os espirilns de esco l vem for-
lll a nd n uessc glo ri oso lnpso de mais 
el e n1 cin scc ulo de cxistencia . 

Du rn nl e o seu cu1·so acndemico, 
l( rnçn s :ro seu am or (10 lmbalho, á 
~: un lhan eza el e lralo, c :'1 sun cordin-
1 idndc, uaqu ell c meio em que foi 
semp re I rnd iciona 1; a familial'idade 
entre p1·ofesso res c alum11os, sem 
en lrelanlo quebra de disciplina, e 
sem di1ni11ui ~· :io do rigor no .iulga-
IIICiilo dns exames finacs, deixou 
~ l1 1r i n 1\nchc dt• sua passagem a mais 
gra l a reco)'(laç:io, 

Sahindo da Escola de Minas, elle, 
qu e .iú tinha hem acccntuada n sua 
din·ct riz no se ntido da espcciali-
zaç:io em mincmlogia c sidcl'Urgia,· 
esco lli cu essas industrias para cam-
po de sua ncl ividadc, fazendo-se des-
de Jogo nuxili:H' precioso da Usina 
Wi gg, a primcil·n no genet·o funda-
dn no Estado c que tiío oplimos re-
sultados lcm tmzido á nossa econo• 
mia . Co mo cugc nheiro dessa empre-
sa, qu e cut :io se dedicava á cxplora-
çiin do nwn!(anez, em um período em 
que esse ramo da industria extra-
c! iva em nosso Estado niio se acha-
,.a a inda em plena actividade, Mnr·io 
!\ac he J'cvclon-sc um profissional 
co mpclent c c um nuxiliar abnega-
do desse grande industrial, que ó 
Cnl'l os Wi gg , 

i\lni s !a rd e, tmnsfcr·iu-se para (i 
H in de .la npiJ·o, onde pres tou o seu 
concurso . :'i Fundiçiio Amcricann, 
cuj os produclos, muito acrcditndos, 
se t•s palha·mm por todo o paiz. 

N:lo cin gindo as suns aspirações 
ao ca mpo limilndo de simples t'un-
did or de feiTo, de simples moldador 
tlc ferro em segunda fusiio, .Mario 
Hachc, rcn liznndo Lransacçõcs relati-
vamente ú Usina Esperança, empres-
tou sua collnhomçiio no progresso 
dessa cm presn, que tanto honra a 
nossa cultura c n nossa engenha· 
ria, 
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. Nesse cnmpo de ncç~o, o seu cs-
pirito expandiu-se em vnrins moda-' 
Jidnd cs, angmcnl nnd o cxl rnordinn-
ri ameute as rendas daq uellc imp11r-
Lanlc cs tnhclcc ime nl o i Hlu slrial , loJ'· 
nand o vnl'iadi ss ima n sua Jll'mitH'\iio, 
COII SC I'VQndo em fu nC \:ÍO OS dois for-
ll OS altos ent ão ex istentes c os de 
segunda fu são, collncando, cmfim, 
n incluslt·ia sidcJ·nrgica cn1 mold es 
que podem se1·vil· de modelo a ou-
lrns qu e qu cit·am marclwr na 111 C5 · 

· ma se nd a . 
Mai s Lanlc :Ji ndn, comprehendcn -

clo Mario Hnchc qunnlo o d e~c n,·o] : 
viment o sidri'UI'gi co poderia concor-
l'CI' pm·a o cngrandcc imenln do Es· 
lado c pnra all cnd cl' ús nrcessidn· 
dcs do p:dz, exaclalllcntc no perio-
do ela grand e gucJTII, em que lwria 
t ania C:l l'cnci11 dessa mnl cria pr imn, 
ampl io u nin d11 mais o se u c:1 1npu de 
acçiiu, pondo em mov imento n anti-
go f'OI'Il Q de Bournicr, l'und 11 1Hi o a 
-clcclro-mclallur t(ia em .Iu iz de Fúra , 
desti nada ao r:'lllri cn elo il\11 pelos 
processos de e! rn-mcl a l lur t~ i c os mais 
modern os, c erra ndo n inda um n ou-
tl'n of'l'icina de l rahalho, n:io lll l'I IOS 
impo1·tantc•, qu e deveri a ser _ Ga ::.e\ 
ol'l'ic in n qu e inl'c li zn1enlc n11n \'l.u 
fun cc iona1· c qu e, segundo cll c, \' 1· 
ria rcso lvr r as dil' l'icu ld ndcs CIICIIn· 
trndn s nos outros csln belcc imcn tos 
a que .iú a iludi. _ , 

o cspil'ito de 1\'fn ri o n ncilr nn o foi, 
entretanto, o de um simpil's indus-
tl'inl :'t cata de lucros : lralaYn com 
o mai or carinho os seus O Jl C rnr i o~, 
tend o-lhes construido casas, qu r po-
dem ser consideradas corilu model os 
no gcncro, hnvcnd o-os ccrcndo do. 
mais hcncl'ica ass islcncia, a ponto 
de tornnr-sc para cll cs um vcrda· 
dciro ido lo. 

Em momento dil'ficil c cmhorn 
alheio ú polilica , representou o cn-
tfio distric to de Itahirll do Cnm po 
na Camnrn i\'lunicipnl de Ouro i'rc. 
to, á qual lcyou as luzes do se u sa-
llcr c ns mos tm s do se u :1cc ndrad o 
}lall'i olismo. 

Foi um f( randc amigo el e i\ l inn s, 
que escolheu pnrn campo de sua :Jcli -
vidndc c ond e vciu Jlroeurar n dilt~
cta companlteim de sua vidn , n 
cxmn. sra .. d. Lydia de Lemos na-
cit e, pcl' lcncc nl c n Hmn das mai s an-
tigas c co nhec idas l'amilias OUI'nprc-
tanas. 

i\Tario n nchc t\ pois, credor da 
gralidüo de lodos os mineil'lls, pcl0 
qu e venh o requ erer a v. cxc., SI' . 
presidente, qu e se co nsulte ú Cnsn 
si pcrmiltc na in sc rçfio, na acl n, 
de um voto de Jll'Ofund o pesa r pelo 

,passmnent.o desse notavcl hm sil ci-
l'O,. c que dcs~a homena gem se dê 

co nh rcimenl o ú sun cxmn . viuvn. 
(M ui to hC'm ; mui to hem!) 

O Sll . Pn ES JI)E;\/TE rl eclnm não 
hnn·r nu1n ero pn1·a deliberar,, mn s, 
p1·csun1indo inlcrprellil' o sc nl1r do 
Senadn, dú como approYndo esse 1' ~ 
qu crim cnlo, c mnndn que se ]li'OVl· 
denci c nos lerm os do mesmo . 

Vota~õcs adiadas 
N:i n h:l\·rnd o p:1recercs, pro.i ec los, 

indicn <; eirs, 1111 H;il rs c rl'q u c rime nl ~s , 
nem nunl t'ro lt•!.!n l pa ra a \'O I:IÇIIO 
d:1 s lllalt•l·in:; cons lan lcs do aru lso, 
c nnda nwis a !ra lar-se, o sr . prc-
sidcnlt• dc:;i!(na )1111'a nmnnh:i, 13 do 
corrrntl', a sc ~ ni nl c: 

onnE\I no DIA 
Primeira parte 

:\ I[· a· 1:1 ilnr:1s: 
I.eilu r11 da ncl 11, cxprdienlr, np rc. 

sc ul11 t; :io de p:lrct·c• re s, prnjec los, iu-
dir:Jçlit·s, mo~!ies c I'('(]Ucrim cnlos . 

Segunda parte 

Ali'· :1 s l(i horas: 1 
\' t~ l:l l'lin em 1 ." di sc uss1i n, do pro .. 

ice i n ((e rcsnlu ç:io, n. I, do Se nad o, 
;Ji lcra iHio a hom do i11icio de suas 
sc·ss li t•s . 

\'ol:i ~';io, Clll 1, n di sCUSSii O, do do 
n. 110, da Camn r:1, ap]lJ'OVancl o o 
nceordo ceil'hrnelo en t re as · Cn maras 
de I!Ji:'t c Luz, so hrc limites dos r c· 
spcclims munici pi ns. 

Vni:H;:io elll 1. n di scussfin do do 
n. 111, da Ca nwra, appro\·and o o 
accordo cclr bradn entre as Ca maras 
de Ped 1·o Leopo ldo c Co nt nt:cm, so-
bre limit es dos r espec tivos municí-
pios. 

Votnçfio em 1. " di scussfio do de 
n . 11 2, dn Ca mnra, auctnl'iznndo o 
!iove1·no a pa gar no SI'. ,Tosé 13 : de 
P:1 tli a Aroe ira, di a rias que de1xou 
de recebe r, qu nnd o no desempenho 
de r ar ias comJnissõcs, como chefe 
da cx l incln secçfio el e Fiscali za~ão 
dl' He nd ns do Eslndo . 

Vola ç1io em :;, " d iscuss fi o do do 
n . R7, da C:nnara, rcsi;Jhclcccnd o a 
linlw di \'i so ri a en ll'C os municipios 
de Arc1H io c :\ ll'cnas. 

Vnlnçi'1n t' lll :;,• di srussii o do de 
n. !)8, da Ca marn, di spondo sobre 
mtHln nça de denom i naçfio de dois 
di slri clos do Estado. 

Volnç:io da :J." <li scussfio do de 
n , 1 o~.. dn C::Jnl:ll'a, a ucto J•i zn ndo o 
governo a nwnd a r l'a zc l' estudos do 
sub-solo do Eslndo, nt'im de vcri· 
fi ca r si ncll c ex istem jazidas de 
pctroleo c cuxcniln. 

1. n d iscuss:'io do de 11' 1, da ca. 
mnra, approvando a abcrlura cl.Q ,UI!j 

,--
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crcdilo de 5.000:000~000 (cinco mil 
contos de r(· i ~), dcs l i nados a obra s 
c melhoram entos da cs lnncia hnlncn-
ria de Poços de Ca Idas c co nl cnd t 
outras di spos ições . 

1 ." di scussão do de n . 8, dn Ca· 
mam, nucloriznnd o o govc m o a rea -
lizar, em mnio de 1028, nes ta Capi-
tal , uma Exposição Pccual'ia. 

1 . • di scussão do de 11 . 11 , da Ca-
mara, mudando a dcnomim1 ç~o de 
distl'ictos do Estado. 

Leva nta-se a scssüo. 

13 .• SESS,\0 OHDTNARIA, AOS 1B 
DE ACOSTO DE 1!127 

Presidencin do sr . Ribeiro de Oli-
veira - Secreta rios, os s rs . Ga-
briel Santos c J . Mo nta ndon 

SUl\IMAHIO: - Ac tn. - Expedi en-
te. - Pro.icclos ns. 10 c 12, da Ca-

mnrn, de 1!127. - Vn taç:io dos 
pro.i cctos ns. 1, do Senado c 110, 

111 e 10~ , da \.amara, de 1!127. -
Obscrmçõcs do SI'. Valladnrcs n i-
beiro . - Projcc tos ns . 1, 8 c 11 , 
da Camnra, de 1027. - OI'(! em do 
dia. 
A' hora rcgimcnt nl, ft>ita a chn-

mnda , acham-se pt·escntcs os srs. 
Ribeiro de Olil'cim, Gahri cl Santos, 
J. Montandon, .Toií.o Pio, Lev ind o 
Coelho, Xa\'ict· Holim, l\Jorcira da 
Bocha , Vallndarcs Hihci ro, ~ligue i 
Lnnna , Ca millo Cha ves, l\lodestin o 
Gonçalves, Enéns Ca mera, Alfredo 
Bncta , Passos !\laia, Lui z Li sboa c 
Alfredo Calão, fallnnd o com cau sa 
pnrli ci pada os srs. A l\'cs de Lemos, 
Olympio l\lourã o, A lfrcdo Sú, l'eri-
cl es de Mendonça, Sim:io da \.u nha 
c Olcgnri o ~ln c iel . 

A brc-se a srssão. 
E' lida c cons iderada appt·ovadn :\ 

acta da anll•ccd r nt r. 

o sn. 1.0 SEC:TlETATliO pt·occde 
{t leitura do seg uint e 

EXPEDIENTE 

O f fiei os 
Do 1. 0 secretario da C:amarn dos 

Deputados, remett endo os seguint es : 

PHO.JECTO N. 10, DA C:AMAnA, DE 
1927 

Abertura de credi tos 
O Congresso J.rg islali\'o do Esta-

do de Minas Gemes dec reta: 
Art. 1 . o Fica o governo aucl.oriza, 

do a abrir, desde .iú, o credit o de 
100:000$000, para supprit· a insufl'i· 
!)ncia da verba 11, 11, do § 2." do 

art. 1. o dn lei n . !l31, de 27 de se• 
t cmbt·o de 1 !l2ü. 

A 1'1 . 2. o F ica o govct·no auelori· 
zado n ahl'ir os seguintes crcdil~n 
pa ra occo t·t·cr a despesas dos serv i-
ços a cari(o el a Secretaria da Se· 
gura n ~~a c Ass istcncia Publica: 

a ) de 840:000. 000, da quota com 
qu e compele no Estado couconct· 
para a cn nstrucç:i o do Leprosario 
Santa Isnhcl, nos exercicios de 1924 
a 1!127, nos term os do nccordo fh·-
mado em 26 de a h ri I de 1923, com 

··o Departamento Nacic)ll a] de Saud e 
l'u h! ica; 

h ) de !li :fl ltl$000, pam pagn mento · 
de despesas rea li zadas com a com-
pt·a de matct·iacs para co nslrucçãn 
do Hospit al "O lcg,al'i o Maciel", da 
ci dade de Patos; . 

c) de 5::18:1$000, pat·a pagamento 
de ,·enc im r nt ns ao cconomo almo-
xa rifc do lnstituln " H;ul Soares", 
s1· . . Tan uar io lli ll éncoul'l , no pcrio-
do de 12 de janeiro a 4 ele dczem· 
hro de 1 !12:1, ~· m que esteve em dis-
pn n i h i I id adt• , nns lermos do nrt. 11 !l, 
do dccre l" n . li.lfi!J, de 1922; 

d ) de 2 ::J!l:JM7R, para pagamento 
elo addicional de 10 "1", da lei 11. 
425, de 1 UOii, a que tem direito o 
tenente-coronel .João Franco do Cou-
to, no período de 5 de março do 
cnl'l'cntr a ill de dezembro de 1 !128; 

c) de 2 :G708000, para pagamento 
el o ndd ic inna l da •·efct·ida lei, a que 
t em direito o ma.ior Scrtorio Augus· 
to Fernandes Leão, de 10 de março 
de 1!l21i a :11 de dezembro de 1928. 

Art. :l." n cvogam-sc as disposi~ 
çõcs em co ntrar io . 

Snla da s sess<ics da Camara dos 
Deputados, em Rello Horizonte, 17 
de a ~os t o de 1!127. - O presidente, 
Pt•dr~, l\!a rqu cs de Almeida . O ~ 
1 . o scc t·etnri o, .Toão Benlido . ·- O 
2 . o sec t·clario, Co imbra da Luz. 

PHO.TE\.TO N. 12, DA CAMAflA, DE 
. 1927 

AJ>provação de varios decretos 
O Co ngresso Lcgislat.ivo do Esta-

do de Minas Ge racs decreta: 
Art. 1. ° Fienm npprovados os de· 

eretos ns . 7. 4ilü, de 21 de dezembro 
de 1!J26; 7.4117, da mesma data; 
7.471, de :11 de janeiro de HJ27; 
7. f>7fí . de 1:1 de ab•·il do mesmo an· 
no; 7. 712, de lG de junho deste 
nnn o, c 7.t;so, de :l de junho do cor· 
rente nnn o, substit.uindo, porém, a 
tnhell a de venc imentos que acampa·. 
uha a este ultimo pela scgui,n~e ~ 

( 

'l'ABELLA DE VENC I ~IENTOS 

. Escola "Alfredo Pinto" 
Direclor, 8:400.000. 
Economo, 5 :1 no. 000. 
Prnlicnntc, i! :G00$000. 
Pot·teii'O, 2 :7H0$000. 
Professor prillHII'i o, :1 :ooosnnn 
Professor de ntusica, il :ooil$11110 . 
Inspccto•·, 2:1611.;000. 
llfes lt·e ele offi!'in, H :600$11!10 
l\les tre de culllll'a. 2 : llill$00ti · 
Guurdu, 1 :44 11$000. · 
SCI'\'t'llle, 1 :HO,'OOO. 
Conlinuo-co l'l'cio, I :200$00(1, 

J nstituto "S:io Raphael" 
Di reei tw, 8 : <100 :~ 0110 . 
Eco no mo, fi: I !111~000 . 
P r.ofess<H' p•·imario, li:noo.;ooo. 
2 111 spcctoras de ahtmnas a ..... . 

2 :400$, <k800 000. 
Inspccto t· de nlumnos, 2 : 400 ~i000. 
Pot·teii'O, 2:7110.' 0110. 
Scrvent'c, 1 :tl40~000. 

·Ins tituto de Menores 
. (A brigo de l\lenorcs) 

DircctOI', li :ooo. ·ooo. 
Medico do .Juizo de l\ le1wrcs 

9:600$000. ' 
Denti sta, 3:600$000. 
Escripturario-n lmoxa ri f c 

2:400$000. ' 
G\w t·da diut·no, ·1 :SOO~:ooo. 
9uanla nnc lut·un, 2:0011$0fl ll . 
~eladm·a diUI'Illl, 1 :llfl0$000. 
Zeladcwa, nnc lul'll a, 2 :Oilll$000. 
Pot·tciro, 1:800$000. 

Escola )Jaru menores l'r rvertid os 

Di reetot·, 8 : '100~000. 
Medico, 6 :000~000. 
Eco no mo, fi: I !10$000. 
Ama nucnsc, ii:GOO.' OOO . 
EsCI'ip tlll'ari o-a lnwxari r e 

3 :600$000. ' 
Denti sta , 2 :400~000. 
Mes tre de off'i cio, 2 :400BOilfl. 
Mest re de eullurn, 2 :•lflll$11flll. 
Chefe ele di scip lina , :t:OOilBIIIlll . 
Inspec tor vil( ilanl e, 2: .Wfl$0fl0. 
Professor tWinwrio, 2 : ·100 :~000. 
Porteit·u, 1 :800$000. 

Servente, 1 :.Jt!O.' OOO. 
At·t. 2." Fica o l(ll i'<' I'IHI dn Esta-

do' auclorizud u n en trar em acco l'-
d() com as Ca m:11·ns 1\lu nicipn cs, nl'i111 
de set• ereadn a r.tw1·dn Civil l' lll 
cada municipio, ca bendo a es te co n-
correr pat•u mnnul e n ~:io do sc rviç•J. 
com um terço da des pesa. 

At·t. il . o Fica o go vc1·no auclori-
zado a abrir os ct·cditns ncct'ssa ri os 
á execução dos SC I'\'i çns constantes 
do Regulnmento a que se rcl'cre a 

A. s.-10 

149 

)II 'Csc nl c lei, 11 :1 p:l l'IC Clll <[li C lt OII• . 
l'l' l' ll ll i( lll ent o de desprsa . 

:\ ri . •1. " Esln lei cntrnr:·, r 1n Yi l-(01' 
desde n datn da sua puillic:1r:io. 

_Ar t. !í." · lle\'o.~: ll n -sc ns di spns i· 
çoes l' lll co nlral'lo. 

S:d:1 da s sesst><'s dn C:1 111:1 l'a dns 
lkp ul :ulns, em llcll n ll oriznntt', 17 de 
nl(osto dt• 1!127. - () pn·side nte, 
l'rdro ~larqll t'S de :\ ln1L'iil :1. - O 1." 
Sl'l'l'l'l:tr io, .J n:io lk r:ddn. - () ~ .' 
St't'I'Piarin, Co imilrn da Luz. 

\' :'1o a i mpri11tir. 
Do I ." M'<' l'<' lari o dn St•n nd•> do 

Es l a~ lo d_:1 ll:i lli:1, :l!( l':llil'eelldn n co nl -
llllllll l' ll~·:w dn elt · i~· :i" dn ~le s n do 
St•11:1do ~ l im: i 1 · o. - lnl t·irndo. 
. N.:'ll> ~l il l'l' lldo p:trecert·s, projec los, 
ll l< i lt':l ~'ll(• ;;.' lll lll,'I.ICS l' I'<'<JUCI'ill ll' ll! IIS, 
pa ss:1-se a 

2. " 1'.-\BTE ll .\ 01\Dl~~l 1)0 IJ!.\ 
\' olaç<ics 

S:in Sll l'Cessi l':llll cllle pos tos em 
\'~lln~·:io e :I J!(ll'•ll·ndos t'lll 1." d isc11 s-
s:1o os fl i'CJ.it•clos : n. I, dn Se n:1d1J, 
cu 111 t' lll endn s, :dle rnnd11 n 11111' '1 do 
i11 ici11 de SII:I S Sl'SS<i t•s ; ll S, 1'1(1 C 
111 , d:1 Cn1nar:l , :lp(l i'O\':IIl do os nc-
l'tll'liiJ s sullrc li1n ill's, ceil'll rncl ns pe-
l:ls Ca111:11':1s de lili:'i c Luz e l't·drn 
l:e"p"ldo e l:onla l(l'lll; 11, li :l, da 
Cnlll:!r:l: nllcl.,riz:llldn o pa ,'a nlt'nlo 
dr dl:ll'ln s ao SI', .los(• 1!. de !'nula 
i\ r ieira, se 11do t• slc t'lll t' SC I'IIlinio 
scr relo e por 1111nnintid:ule de \'11• 
lo s. 

O dt> n . 1 l':tt• ú l'll llll nis s ~ o <l c Pn-
lie i:l; os de us . 11 11 e 111, ;, de E ;; -
lnl isl ie:l; t' o ultimo, ú de Finanças. 

l'r .. sc!( ll i ndo-sc n:1 s ,.,1( n ~· lles , s:io 
nppl'lll':tdCJs e111 :l. " di scu ss:i 11 c en" 
via< ~ os :'t co mmiss:io de Jledaq::io os 
IJI'II,It'C I >~s da C:tlll:l l':t, ns . H7, resla-
helcce iHIII n li nha di l'isoria eul rc 
us 1111111ie ipills de ,\rendo e :\ ll'cnas 
e !IH, di 'P" iHio sobre mudança de 
dcnoln in:t ,·:'ul . 

. E' :t l ~tllllll'i a da a \ ' tli:1 ~:io , l'lll ;1," 
tliSl'II SS:III, dCJ J!l't•.il'elll 11, 111·1, d:t 
Can lat·a, :t llcl or izando o !(<t\'t'l'lto a 
111 :111d: 11' (II'Cil' Pill'l' a t·, tudos "" s!IIJ-
s,>l o d11 l ~' l:tdCJ, al'itll dt- Vl'ril'ica l' 
s i nc llt• ni ste111 .ia zi d:ts de pelro leo 
l' l'li \C II il:l. 

O Sll. \ ',\1 Lt\ll ,\IIES HII} EIHO 
(JH•Ia orclt•m) d iz que, qu:tndll Sll • 
,Íl'ilo (I :J .': di SC II S,Ú II l'S,SC fl i'O.il'do, 
l'eqli t'I'C U lossc o llH' SIIIII rc·Jncl t idtJ 
:'t comnti s~:,, de Obras l'nl>lkas pn -
ra, n•t•slllti:lndn-n, sn iJI'r l' llc• elni t-
tir n'"'" (l: ll'l'<'t.:l', l' l'fJ IJel'i JIIL' III t\ es-
se qu e n:'lo l'ni ninda s ulm~ellido 
i1 d isr uss:i n c ""'" ·:'111. 

Accl't• scc tnn thl'll l que o projcc to 
Clll :IJli'C'' II foi iniciad11 na leg is la• 
lura pa~ sada c, poi s, de accu'n to c.on' 
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fi resolução n. 11, do Sc!lado, é um 
projccto caduco c qt~c na o deve ser 
submcllido ú votnç:~o, p~rquc, de 
faclo e de direit o, nao existe, é de 
todo nullo . 

0 SH. PI1ESTDENTE - O rcquc· 
rimcnto a que se refere ' : . cxc. 
ficou prejudicado por te t· sido of-
fcrccido quando niio havia numero. 

O sr Valladares Ribeiro, pro-
seguindo, diz que, nesse ca~o, po-
derá rcnoVai' O SCU rcqU<;l'llllCnto, 
pois, além do r~ais, o pro.J~cto em 
votação contém Incongru.cncins c ha 
um di spositivo no HcgmJCnto, s ~
gundo o qunl, ainda q~ando _dc(JOIS 
de appi'OV:tdO Cl.ll il. ~ ~IJSCUSSI~O, 111.11 
projccto com disposi ç:oes antinomi~ 
cas ou inco ngrurnl cs, deve vollar :1 
commissão compclenl c para novo es-
tudo c nova delihcrnção . Si isto se 
faz depoi s de volado em 3." di s-
cussão, com maioria de 1'11"-ão ~~c po-
derá fazer nnlcs dessa votaçao. 

O sr . Passos Maia: - A uni ca 
incongrucncia que ha no caso é n:io 
ter sido esse projcclo approvndo 
desde o anno passado. 

O sr. Valladarcs Ribeiro: 
O projccto auctoriw o governo do 
Estado a cnti'ai' em um aecordo mui-
to vago com o governo fcdcrnl c 
com as proprias pnrtcs; não se sn-
bc hem o que quer o seu a uclor. 

O sr . .João Pio: - V cxc pode 
ter muita ra;r.ão, mas o certo é que 
perdeu o trem: Seria ter discul ido 
a mntcria em tempo; agora a pha-
sc é de votação apenas. 

O sr. Valladares Ribeiro di;r, 
que, si o sr. presidente quizcr a l-
tender-lhe o pedido, no sentido de 
consullnr it Cnsa si consente na volln 
do projcclo ú commbsão competen-
te, ficarit muilo grato a s. cxc . ; po-
rém, si, nf10 qui;r.cr faz cl-o, s. ex c. 
que c:11Teguc com n rrsponsahilida-
de da npp1·ovaçno desse projccto, 
qu e o oi·ndor cnn linua a taxar de 
inteiramente nullo c cheio de in-
congruencias. 

O sr. Presidente: O Jli'O-
.iecto cstú em volnção c não em dis-
cussão, de so1·tc que n Mesa n:io po-
dcrú acccilnr novo requ erimento de 
v. ex c., no sentido a que n Ilude. 

O sr. Modestino Gonçalves: 
Eu ontrndo que o projcc to é dr. 
ulilidadc para todo o Estado c qu e 
o Senado carrega, de bom grado, 
cnm a responsabilidade de sun np-
provnção. (AJloiado do sr. Passos 
~aia). 

O sr. Valladar"'s Ribeiro: --' 
Em o que tinha a dizer. (Multo 
bem! Muito hem!) 

Procedendo-se, em seguida, á vo-
tação do projccto, é o mesmo ar-
provado. 

O SR. VALLARES RTBEJI10 
(Jlela ordem), pede fazct· con~tar da 
nela que votou contm o projcc}o. 

E' lido entra em 1. • di seussao c 
é approv~do sem dehntc, o seguin-
te: 

PHO.lECTO N. 1, DA CAMARA, DE 
1927 

Melhoramentos em varias estancias 
halnearias 

O Co nf.(rcsso Lcgislnlivo do Esta· 
do de Minas Gcrncs decreta: 

Art. 1. o Fica approvado o cre-
dito cxtrn onlinario de 5.000:000$000 
(cinco mil contos de réi s), aberto 
pelo decreto n. 7. 558, de 27 de mar-
ço do corrente anno, para consi.I'U• 
cção e insta llação de novas thermas 
c mais obra s ncccssnrias ú maior e f-
ficicncin da estancia balnea1·ia de 
Poços de Caldas. . 
• Art. 2. o Fica o governo ,auctori-
zndo a mandar construii· c ·mstallar 
novas thcl'lnns c mai s o!Jras nccc~
sal'ias ú mnioi' cfficacia da estunc.Ia 
halncarin de Arnxá, podendo abrir, 
para isso, os ncccssarios creditos. 

Al't. 3. o Fica o governo nuctori· 
zado a despender em todas as estan-
cias mincracs c halncarias em obras 
de mclhommcntos, locaes, as rendas 
provenicnlcs dos balnearios, arren-
dam entos c exploração de aguas das 
rcspcclivns cstancias. 

Art. 4. o Ficn o g~verno au~tori 
zado n despender n unportnncia de 
1 . 000 :000~000 (m il contos de réi s) 
em ohrns de captnção e melhora· 
mrnlos na cstnncia hydro-mineral 
de Patrocinio, pnra o que abrirá o 
neccssn rio credito. 

Art. 5. o Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Saia das sessões da Camam dos 
Dcpulados, Bcllo Horizonte, 13 de 
agosto de 1927. - Pedro Mnrq~es 
de Almeida, presidente. - Washm-
gton F. Pires, 1. o secretario . ....:..caio 
Nel son, 2." sec retario . 

Vac ú commissão de Finanças. 
E' lido entra em 1. o discussão e 

é a}lpt·ov~do sem debate o seguinte: 

t si 
llROJECTO N. /l, DA CA~ I AH A, DE 

1!J27 

Ex(losição Pecuaria na Ca)Ji ta l 
O Co ngresso Lcgis lali1·o <l o Esta-

do de i\'lin ns Gc 1·acs dccrc la: 
Art. 1. o Fi ca o ~nvc rn o anclori-

zado a rea li za r; C'I I1 mai o de 1\J:lH. 
uma Ex pos ição Pccuari a nes la <::1-
pilal, podend o, pa ra es lr fi111, abr ir 
o ncct·ssa rio crcdilo até a quanli :I 
de :100 :0011$000. 

Arl. 2.0 l\ rvof(: \n1 -sC as d ; ~; p ns i 
çõc~l rm cn nl l'lll'io. 

Sa la d :~s scss<ics da C:Jlll:li'a. J ) ~ l l'l 
Hnrizo nl e, J(j el e n1:osl o dt' I H :li. -
O prcsi cl cnl r, l' rdro ~ l a rqu p s de ,\1 -
mcida . - O I ." secrel :1rio, .ln:in ll c-
rald~. - 0 2." SCCI'C iario, Ad eli<l 
Ma ciel . 

Vnc :'1 cnmmi ss:in de ,\ ~ricullu ra. 
E' lido, cn lm <'111 1. " di sc uss:·I n c 

é nppmvncl n sem debate o seg-uinle: 

PnO.JECTO N. 11, D:\ C:\ ~1:\1 1:\, D!~ 
] !127 

1\f uda a dcnominução de di strictos 
O Con!( I'Csso Legisl:t! ivn dn Est a·· 

do de i\lin:1 s Gc1·aes dcc rrln: 
Art. 1. " O di s lriclo jud ici arin r 

ndmini slrali vo de S:io Lourenço no 
municipi o de 13rn s ili :l, pa ssa a · d~· no
minnr-sc " Pncs Lrml'" c n de T l) r-
J'cão, no muui cipi o de .Juiz de Fól':l 
"Sii o J osé d:1s Trcs ll lw s ". 

Art. 2. 0 Hcvof~a m-sc :1s disposi-
ções em co nlra ri o. 

Sa la (lns sessões ria C.nm:!ra dos 
Dcputndos de i\ li nas Ge r:lt' s, I;! de• 
agos to de 1!127 . - O presidenle, 
Pedro Ma i'C(IIl'S de ,\ lmcida . - O 1." 
Pedro Marques de Al111 eid n. - O 2." 
2. " sec retario, C:Jio Nelso n . 

Vac ú COI111lli ss:io de Esl:I1 isli c:1. 
Nndn 111ais h:11;endo a lrnlnr-sc, o 

sr. prcsidl' lll c dcs ignn pa ra l!l do 
corrente a srgu inlc · 

onDEi\ I no DIA 

Primeira parte 
Até as 1:l horas : 

Le i!I~ I · a da nela, cxpedi r nl r, aprc-
senln çao de pa rece res, projcelos, in -
dicações, 111 0~:(1CS C l'CfJII CI'Íni C' III OS, 

Segunda 11arte 
Al é ns 1() homs : 

1 . 11 dbcuss:i o do Jli'o.i cclo n . 10, 
da Ca mara, auctorizand o u go vern o 
a nhrir di ve rsos creclilos, se nd o o 
primeiro el e 100:000$000 (ce m co n-
t os de réi s) , para suppl'ir a defi ci-
encia da verba n . 11, do § 2. ", do 

• 

art.. 1. 11 da lei OI'ÇUITICiltarin 11, 93l, 
el e 27 de setembro de 1021i. 

1." cli scussi'in do de 11. 12, dn Ca~ 
llliii':I, , :lJlJli'OI'alldo di VC I'SOS dCC I'Ctos, 
exprd Hl ns pelo Poder Executivo c 
cn nl cndo outra s di sposiçlies . 

Lcr anl n-sc a scss:io. 

1-1. " SESS;\0 011DINAniA, AOS 19 
DE AGOSTO DI~ 1027 

Pr•t•s id t• ncia do sr. Rih cii'O de 011-
nira - St•cr (' larios, os s rs . Ga-
IH'il• l Sa ntos c .r. Montandon 

s t : ~l~ltH\10: - Acln. - Expcdicr.-
t c. - l': II'<'CC I' de commi ssões. ·-
Projce los 11 s. lU c 1:.!, da Cn mnr<. , 
de 1 !1:.?7 . - L' rgc ucia. - O;·<~ t: lll 
do dia. 
A' hora rcg imcnla l, l'ciln a chn-

madn, nchnm-sc presr nl l'S os srs . 
Hiheiro de Oli ve ira, (;ahri el Sanlos, 
.J. i\lo nl aud nn, .J o:io J'io, i\loreil'll da 
1\oc hu, l.crind o Coe lho, Alfredo Bac-
Ia, l_':1ssos 1\lain , Xa vic1· 1\olim, i\lo-
(l<- >1111 11 (lo n ~·:ilw s, C:11ni llo Chaves 
Lu iz Li sboa, En éns Camcra c Alfrc~ 
do Calilo, f:illaml o co m ca usa justi-
ficada, os si's. A I f1·edo Sú, Olym-
pin ~ln ur:io, Simão d:1 Cunhn, Pcl'i-
clt• s de i\ lcndouç·a, Olcgario Maciel 
c A ll:r s de Lemos, c se m c lia, os 
dcnw1s senh ores. 

A brc-sc a scss:io. 
E' lida c con sidcmdn nppi·ovndn a 

acla dn antt•ecdcn lc . 

O SI\. 1. 0 SECHETAniO procede d 
lcilura el o seguinte 

EXPEDIENTE 

O f fiei o 
Dos membros da Cnmnrn Muni-

cipn l de llomfim, pedindo a dcc i·c-
lu ç:io de umu lei qu e dê n dcnomina-
ÇÚtJ de "r\ nl nnio Cal'los" ao di slri-
clo de nrum:ulinho, claqncll c llltl-
lli cip io. - :\' eo mmi ss:io de Esta-
li sl ic:1. 

O SI\ . ~IODESTJ N O GONC:\LVES 
olllcndtJ a p:ilavra , requ ci' c -~ appro~ 
rado Sl' l l'le ~ raphc ao srnador Olc-
I!:Irin i\ la cil• l, cn1·iando-lhc as co n-
dol cncias do Sc• nado, pelo falleci-
mcnltJ de sua \'cnci·undn Jll'ogcnito-
rn . 

Passa-se ú 

AJlrl'Sentaç:io de pareceres, Jlroje. 
ctos, indi cações, moções c reque-
rimentos 

PAI1EC:Eil 

O SH. ALFREDO llAETA, obtendo 
R palavra, offcrccc c. envia ít Mesa. 
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pela commissiío de Agricullnra, o se-
guinte: 

SOBilE O PllO.lECTO N. 8, DA 
L \l'II A n A 

A commiss~o de A,.:l'icullura, a 
eu.in exa me foi submeti ido o pi·ojc-
clo u. 8, da Cnmal'il , nuclOI'iwndn 
o !(o\'CI'Il O a rcaliz:11', em maio de 
1!128, ucs l.a Cap ital , uma Exposiç~o 
Pecunl'ia • .iú npprovadn em 1. • di ;; -
cuss:'io, (· de p:Jreccl' sda n IIH'SIIHl 
submcllido a 2." di scussüo c ap· 
Jli'O\'ad o. 

Saln da s commiss(,cs, 1!1 de agos-
to de 1 !121 . - A I l'rrdo IJael.a. ·-
Jo:io .lncqucs Montaudon . -:- Enéas 
Camcra. 

Projeclo a qu e se refere o pare-
cei' acima: 

O Co ngresso Lc t~i s l ali\'o do Esta-
do ele l'l lina s fr t' J'aes decreta: 

:\rt. 1. o Fica o governo auclori-
zacln a rca I iza r, em u1aio de I !128, 
um a Exposiçiío Pecual'ia nes ta Ca-
pita l, podendo, para este fim, abril' 
o nccessario c1·cdito até a quantia 
de 300 :000$000. 

Arl. 2." f\evo!(am-sc as di spos i-
ções em contrario. 

Sala da s scssi'ics rb Ca mnra, Bcllo 
Horizont e, Hi de agosto de 1!127. -
O presidente, Pedro Mnrques de Al-
meida . - O 1." sccrcta1·io, .l oiio 
Bemlclo. -O 2. 0 secre tari o, Adelio 
l\lnc iel . 

A imprimir ' ' 
Ni ngucm mni s ped indo a pnlavra , 

pa ssn-sc :\ 

2. • PAilTE DA OllDEM DO DL\ 
E' lido, cnt ra em 1. • di scussão c 

é appro\'ado sem debate, o sc!(uinle: 

PI\OJECTO N. 10, DA CAl\1.-\IU, D~ 
1927 

Abertura de creditos 
O Con{.(resso l.e!(i slali\'o do Esta-

llo de l'llinas Geraes dec reta: 
Art. 1 ." Fica o f(O \'CI' nu auctnri-

7.adn a abrir, desde j:'i , o CI'Cdilo de 
100:0110$000 para supprir a in sil ffi. 
éieneia da YCrba n. 11, d'n ~ 2." 
do a rt. 1." da le i 11. n:n, de 27 de 
sctl'mhro de 1!J2fi. 

Arl. 2." Fica o gnrr l'll o anclol'iza· 
do a abril' os seguintes credilns, pa-
ra OCCOJ'J'CI' a de spesas dos Se i'VÍC,:OS 
a car,.:o da Secretaria de Seguran-
ça c Assi slcncia l'uhli ca: 

a) de ~~O:OOOf,iOOO da quota com 
qu e com pele ao Estado l'nncoi'I'CI' pa" 
ra a co nsii'Ucçüo do Lt'PI'Osar io San-
ta lsa hcl, nos excrcieios de 1!124, a 
)U2í, nus termos do nccordo firmad o 

em 26 de ahril de 1923, com o De· 
padnmcnto Nacional de Saude Pu· 
hlica; 

h) de !)1 :910$000, para pagamento 
de dcspcsns realizadas com a com-
Jll'a de matcria cs pnl'!l coi1slt·ucção 
du Hospílal Olcgario Maciel, da ci· 
dadc de Patos; 

c) de !i :38:r·ooo, para pagamento 
de vcncinwnlos ao economo almu-
xa rifc do Instituto " Haul Soares", 
sr . . Januariu Jliltenconrt, no pcrio-
dn dt' 12 de jnn eiro a 4 de dezem-
bro de 1 !J2:J, em que esteve em dis-
ponihilidadc, nos lermos do arl. 
1HI, dn decreto n . fi.1G9, de 1922; 

d) de 2:il!l3$·178, para pagamento 
do addicional de 10 °1" da lei n. 425, 
de 1 !lüfi, a que tem direito o tenen-
te-coronel .lo:io Fmnco do Couto, no 
período de fi de março do corrente 
a ill de dezembro de 1928; 

c) <L 2 :(i i0$000, pam pagamento. 
do ;~ ddicional da refe rida lei, a que 
tem direito o major Scrtol'io Augus-
to Fernandes Leiio, de 10 de março 
de u~;~u. a il l de dezembro de 1928. 

A rl. .11 . o Hevogam-se as disposi-
~:õcs em co ntrario·. 

Sa l;i das sessões da Camara dos 
Dcptltmlos, em BeiJo Horizonte, 1'7 
de ago~ t o de 1927. -O pres idente, 
Pedro l'l'larques de Almeida .. -' O 
1 ." s<·c1·etari o. J oiio Heraldo. - O 
2." sccretal'i o; Co imbra da Luz. 

Vn c ú co mmi ssão de Finanças. 
E' lido, entra em 1. • discussão c e 

npprovndo sem debate o seguinte: 

Pf\O.JECTO N. 12, DA CÀMARA, DE 
1!!27 

Approva diversos decretos 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minns Gcr:tes. decreta: 
Arl. 1, ° Ficam npprovados os de· 

eretos ns. 7 .436, de 21 de dezem-
hm de 1926 ; 7. 437, dn mesma da· 
la; 7.471, de 31 de jnnciro de 192í; 
7.fi75, 'dc lil de ahril do mes mo anno; 
7.712, de 16 de junho deste mesmo 
nnno, c í .680, de il de junho•do cor· 
rente anno, substituindo, porém, a 
tahclla de Ycncimentos que acom-
panha a este ullimo pela seguin-
te: 

TABELLA DE VENCIMENTOS 
"Escola Alfredo Pinto" 

Dircctm·, 8:400$0o0. 
Ecnnomo, ;,;1!10.' 000. 
Pml ica nt c. i!: GOO. ·ooo. 
Porteiro, 2:760$000. 
Professor primado, 3:000$000. 
Professor de musica, 3:000$000. 
ln spec lor, 2 :Hi0$000. 
Mcst1·e de offi cio, 3:600$000. 
1\les lre de cultura, 2:160$000, 

.I 

. I 

Guarda, 1 :440$000. 
SCI·ventc, 1 :440, 000 
Continuo-col'l'cio, 1 :'200$000. 

Instituto "São Raphael" 
Di rcctOJ·, 8:400$000. 
~conomo, 5:1 !)0~0.00 . 
1 rofcssor primado, 6 :OOOBOOO . 
2 inspcctoi'IIS dr niunmas a 

2:400 000, 4 :800,;000. 
lnspe~to t· de alumnos, 2:400$000. 
Portetro, 2 :7!i0$000. 
Servente, 1 :440$000. 

Instituto de Menores 

(Abrigo de Menores) 
Dil'c~ tor, 6 :ooo:·ooo. 
Medico do juizo de i\lcno1·es 

!);(iOQ 000. ' 
Dcnl_ista, 3:600$000. 
Esct'l ptut·a J'io-a lnwx·1J'i f c 

2 :400~000 . ' ' 
Guarda diurno, 1 :800$000. 
!:Juai'CIII noclUI'IlO, 2:000$000 
~eladom diurna , 1 :SOO:ooo. · 
Zclad~1·a noc i.UI'na , 2 :000$000. 
PorlcJJ·o, 1 :800$000. 

Escola para Menores Pervertidos 
Dircctor, 8 :400.'000 
Medico, 6 :OOQ. 000 . · 
Economo, 5:1 DO 000. 
Ama!w cnsc, 3 :G00$000 . 
Esct'I,Piumrio-a lmoxa ri f e, 3 :GOO$ 
Dentista, 2 :400$000. · 
Mestre de offi cin, 2 :·100$0110 . 
l\'lcs~rc de .cu!t.ura, 2:400$0flll. 
Chefe de d1 sc1plina :J:OOO~;ooo 
J11SJlCCtOI' vigilante, 

1

2; .1()0$000 .. 
}I'OfC~SO I' Jli'Íirlai'ÍI), 2 :4008(1()1) 
l~o rtcu·o, 1 :81111$000. • · 
Servente, 1 :440, 000. 
Art. 2. ~ Fica o ~ove rn o do Esta-

do auctul'lzado a r nlral' em accordu 
c,om as C:IIIHII'a s l'l!unicipacs, afim 
de set· creatla a Guarda Ci\'11 cnl 
cada município, c:Jhencln a es te co n" 
correr para lli:IIIUi c n ~:io do serviço 
com um terço da despesa. 
. _Art. il. 0 1:1ca o go \·ct·no flllt'IO-

r~zad ~ a ahr11· os crcdit os ncccs s:~" 
!'lOS a execução dos serv iços co n ~
tanlcs do Rc~ulamcnlo a qu e se re, 
fere a presente lt· i. 1111 pa rt e em 
<JUC houve r nugmt'nlo de despesa. 

Arl. 4. o Esta lei enlnll'l\ em ,.;. 
g.?l' desde a data da sua publica-
çao. 
_ Arl. G ·" Hcvog:11n-se as di sposi-

çoes em con trari o. 
Sala dns sessões cln Ca mara elos 

Pcpulados1 em Bcllo Horizonte, 27 
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de ugoslo de 1 !127. - O prcs(dent.e, 
Pedro Marqur:; de i\ lmcidu . - O 
,1." seci'Cia ri o, .J•J:in llcmldn . - O 
2." secrl'larin. Coi mbra da Luz 

Vae f1 cornmi ssüo de Finnuças·. 

Urge ncia 

, 0 sn , ,)0 ,\0 !'10, IJhJt•IJd n lll 'j.!t' n• 
(' 111, I'('CJll el' a IIOIIICa~·;io de dois IIICIII· 
hms para :1 .mesma commiss:i o, que 
se a.chu des fal cada, se ndo pcltl SI'. 
prrsH!cutc des ignados os s1·s. E11êa ~ 
Ca mcra c Luiz Li sboa. 

Na dn m:li s havr ndtl a tratar-se u 
s r . (~res id e nt e dccl:n:a que a ordem 
do <lia parn amanh~ é a regimen-
tal , c 

Leva nla-se :1 sessão . 

1G.' SESS,\0 0 1\DI N,\HI:\ , AOS 20 
DE AGOSTO DE 1U27 

Prl'sidcucia, do sr . Ribeiro de Oli-
\'('i r a - Scc rctu rl os, os srs. Gu-
hrit• l Sanlos c J . Montandon 

SUl'lll'II ,\HIO: -- Ac ln. - Expedirn -
1 e . - 1'1·ojcclos J•s. 4 c !I, da C:•-
11 il l'a. - I':II'('Ct' rCS de C0111'11i : . ~ 1jc.s, 
~o bre os projcclns ns. 10, 12, 11 2, 
I, 111 c 11, d:~ Cn111a l'a, c I, do St•-
na t!' '· -- ~i :;curs tJ do ~r . J',.lssos 
l\law. e . pro.) eclo n . :1, :I•J S~· n:~dll, 
I'C!-(IIIando :1 CO IH'ess:io d e l;l'•!ll -
~·:~s a funcci.,nario s :~fl'cctadu s de 
lepra . - Ü!'dt:lll do di:~. 

.\' l10n1 rcgim ent:d, feita a c'1r, .. 
IH:1 da, ach;1111-sc present es os s1·s . 
lldn~:ro de Olireil"'. Ga h1·icl Sa11lo:;, 
.f. ~ lonlaJI(.Ion , .lu:i• l l'io, ~lor~ ira d:1 
Bocha, Lc\'JIHlo Copllw, Alfrcdu Bac-
t.a, l'a ~~os i\laia, . Xavier llolim. ,\1 , 
f 1:cdo Sa, l'l!orlcsl1no Gu n~al\'es , Lui1. 
l..._ lshofl, En!•as Ca mc•r:1, c ,.:\ ll'rrdo ( a-
Lw, l;dl ;llulo com ca usa parlicip;1da 
os ~r~ . Olympio ~ l o ur:io, Sim;j,, ,la 
Cunha, Ah·es de Le1nos, Pericks de 
lllendu nt;a c Olcgario ~ la cicl, c ~i.! lll 
e lia , os demais sen hores. 

t\ hr.:-sc a ~ es s;iu . 
E' lida c rt, ll s idt•l·nda apJH'OV<Hia 

a ac la da antecedente. 

O SH. 1." SEC11ETA illO proccdc-
ú leilnm do srguintc 

EXl'EDIENTE 

Officios 

Do 1. • sec retari o da Ca mnra dos 
Deputados, enviando os sc~uintes: 
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~nOJECTO N, 4, DA CAMAM, DE 
1 \)27 

'Approvnção de contas llo exercici0 
passado 

O Con~-trcsso Leg islativo do Es ln-
ilo de Minas Gemes decreta: 

Art. 1. 0 São approvndas rts dcs· 
pesas do cxcrcicio de 1 !J2fi, constan-
t es das con tas verificadas tt:\ Se-
cretaria elas Finanças, dcfinilivn -
mcntc fi xadas em 2H!J .!J\lô:!lfi 2· 771 , 
comprchcndcndo: 

a) Os dispcndios em rnzií o tias ln-
llellas da lei n. !102, de 1!i de sclem-
hro de 1!125, c dos credilos supplc-
mentarcs, ex lrnordinal'i os c espcc incs 
abertos na importancia de . .. . .. . . 
75 .330 : 3!J2~i51 ; 

h) A rcsliluiçiio dos dcpositos na 
importaneia de 15 . !Jil5 :fi8:1$12:,, a sa-
ber : 

Ca ixas Eco nomicns, ií . :Hí4:ii:J.P;;005 
Bens de Ausentes. 30 :~27$028. 
Cauções, 8!lií :(i~!L'2il~. 
Fianças, 10!1 :li!í·'63-l. 
Emprcstimus de orphiios, 

86:684$560 . 
Fianças c cauções anti gas, 

2.382:032$62 1. 
Depositos diversos 

Restituidos no cxcrcicio, .. . . . . . . 
4.215:8;)2~!147. 

Ca nccll amcnto de dchitos, .. . . . . 
251:176$rl7il . 

Som ma, 4. 467 :OO!J ~fJ20 . 
Previdencia dos Servidores dn Estado 

C1 de contribuições c pcculius, . .. 
45ií:3!J4$462 . 

C\ de C l!lprcsli~n.o ~, ] ? :g~)()$000 . 
C prcd~al, 1.4;lh:.llt !;' L3. 
Somma, 1.!11H:ii11Sf•Sr, . 

Caixa Beneficente da Força Pnhliea c\ de contribuições, 41iil :-12i$-ltltl. 
C _predial, 2 -~2:fi il1 $f, :J 0. 
Som ma, 70fi :or,!180:!8. 
Total, 15.!135:683$125. 
c) Pagamentos realizados pela c\ 

"Hcstos a Pagar", na impurtancia el e 
207 :lfJ2$780; 

d) Operações de cred it o no tota l 
de (i8.0i0 :U!J0$370, cumprchcndcmlu: 

Cama ra s 111unicipacs, . . .. . . .. . . . . 
4. i!05: !JUU$UOH . 

Defesa do Café, 7. 7ilS :20·1$fi 5(i. 
Liquidação da divida externa , . . . 

35 . 208: r,!l!l~OOO. 
Departamento de Elcctricidadc, . . . 

14 .5-li:213·''53li. 

TI ~dc de Viação Su l-Mineira, 
~ .724 ::Hl1 · H,2. 

Snmma, fi8. 070 :090$370 . 
c) O liquido .dos supprimcntos no 

cxercicio de 1!12ií, no va lor de .... 
2. il76 :O O !J~O ·I ·l; 

I') Os saI rins em podei' de Bn ncos 
c Co rres pond entes, Exnctorcs c Di-
,·crsos n csponsavcis, no montante 
de · 11. 47~ :2fi0 $07lí . 

Art. 2." Ficam approvados os crc-
dit ns supplemcnlarcs, cxtraOI'dina-
l'ios c espt'C' iacs, co nstantes dos de-
crclos do poder executivo de ns . 
li .r,77. de H de ahl'i l de l!l2,l, 6 .805, 
de :l ll de fevereiro de l!l2fi, fi.807 , 
de 28 de fevereiro de 1ü2ií, 6.82!1, 
de 1\l de mnrc;o de l!12 ií, !i .880, de 
!l de Ill:lio el e 1 !l2r,, fi . 881i, de H de 
maio de 1!!25, (i. !JO~ . de 29 de maio 
de 1!J25. fi.!J -11, de 1. " de agosto de 
1 !l2;',, li . !J S -~ . de 22 de setembro de 
1!)2;, , 7 .002, de H de outubro tlc 1!125, 
7. o;,;,, de 11 de dezembro de 1 !125, 
ns . 7 .0!10 e 7 .0!)1, de 21 de janeiro, 
ns. 7. 10 il, 7 .1 2 ~. c 7.H·t , rc ~ p ccti
l':lnH·nle, de ;; , 12 c 2G de fevereiro; 
7.1fii, de 12 de março ; 7.1!JO, de !J 
de abri I; 7. 221\, c 7. 236, de 18 c 20 
de ma i o, rc spccli v:11n cn te ; 7·. 21!1, 

'7.21i3, 7.2i l, respec ti vamente, de 17, 
2:J C 2;'l de junho; 7 .2i3 C 7 .2!J!J, l'C· 
spec! il'am cnl c, de !l c 2\l de julho ; 
'i . :121 l ' í . :12:í, de 2 t c 2fi de agosto ; 
7 .iJ;1fi, 7 .:J;J!l, 7 .31i1, 7.362 e 7 .366, 
de fi , 11 , H, 17 c 2-l de setembro; 
7. il7t . 7. ili2, 7 . il7fi, 7.:!78, 7.:m, 
í . :!RO, 7 . :18 t , 7 . ;m:l, 7. 38-~, 7. :!85, 
i. :!Sii, 7 . :1:r1, 7 . :ISS, 7. 389, 7. 3!10, 
de I , 6, !li , 1\l, 20, 22 c 2G de ou-
tubro; 7.:1\l:í , 7. i19!1, 7. 401, 7.402, 
Í. ·lO\ 7 .4(l li, 7 .407, 7.408, 7.410, 
'i . ~li , de 10, 11 , 18, 26, 27 c ilO do:! 

1nm·e1nhrn ; 7 .~ 11i. 7.41fi-A, 7.420, 
i. •l2:1, 7 . 4~!.1 . 7.42:,. 7.430, e 7.431, 
de :J , il , 11i c 20 de de;r.cmhro de 
1 !Wi ; 7 .. J!•P, 7. 45:!, 7. 4Gií, 7. 466, 
í .-lfi í. í .·lfiR . de 8, J;i, 2:í, 28 c 2~ de 
.i ane iro ; 7 .:1'27, de :::! 1 de fe vereiro; 
í .:,r, í, i. f,fJ !l , 7 .f> 61l . 7. r,fi1 , 7.iífi1-A, 
i .51\1-13. 7 . f> fi1-C, 7 .!ílil-D, 7 . !í61-E, 
de 2:1. 2ií . 2S c 31 d<' março ; 7.fiOB, 
c 7 .filO, de 21 de ahl'il de 1!l27. ahcr-
\os pa ra suppl'it· a del'icicncia de 
crcdito s on;amc n l :~ ri us c despesas 
:~ u c l o r iz:~d as . 

A!'l: il ." A receita c rceursos do 
mencionado exerci cio de 1 !l2ií , rixa-
dos em 2Sn. !J!Hi :!l52$7íl , silo reco-
nhec idos c cunfirnwdus, cumprchcn-
dcndu: 

a ) ,\ renda ordi11:11'ia nr rccndnda, 

Acçõcs do Uanco de Credito Hcal , 
1.188 :420~000. 

Prcfeitum da Capita l, . . ... . ... . 

eun l'unnc us p:~ra l( l':l phus da lei n . 
!102 , de 1 :i de set embro de 1 !l2ií, na 

\ 

impul'l:~ncia de 111 . i158:0\l(i~282, c ~ 
cxlraordinal'ia , arrccadad:~ , de acéor-
du com os parn graphos da mcs111a 

1.363:171 '120 , 

155 

!
2
c
2
i,!JJ1

0
n imporlnncia de .... . . . . . .. . 

. 9 :31:!$512; 
· ~) Os dcposilos em dinheiro, co-

lludos, de: 
Caixas Econom icas, 3.'540 :0~ ·1 · '887. 
Bens_ de Ausent es, 62:385$603. 
C:a uçoes, 983 :91!1$74!). 
Fianças, 151 :6!12$500. 
Dcpositos diversos, 1.678 :528~!J!JI. 

Prevld~ncin dos Servidores do Estado 
C de contribuições, !Ji14 :028$4il7. 
C de cmprcslirhos, 11 4 :682~r,62 
C predinl, 216 :220~2Mil. · 
C de scgm·os, il2!l RiS. -
Sommn, 1.265:261 $160 . 

Caixa Beneficente du Força Publica 
CI de contribui ções, i!! O :20·1$463. 
C predial, 1 :452:000. 
~Ollllllll, 311 :(i5(i$463, 

Cancellamento de cre1litos 
Fianças c cauções antigas, .... 

2.381 :531 621 . 
Depositas diversos 1.400:1 05848'> 

li. 781:727$103. ' • .., 
Som ma, 11. 775 :206."456. 
c) Os Restos a Pagar cscripl ura-

dos no cxc1·cicio, sendo : 
De lH21l, 14 .606 :8·~8$ liU7 
Prescriptos, 3 :1 2li$780 · 
Somma, 14.60!) :!Ji5 '477. 
d). Operações de credito no tol'll 

de 16.833:750, '088, comprchcnd cnd~: 
~anco do Bmsil, c\ Hêdc Su i-1\Ii-

nc•,rn, 2. 500 : 000~000 . 
~ama1·as .M uni cipacs, •l!lH:02(i$!1 11 . 

_ Companlua de Elcct ricidadc c Via-
çao Urbana, 2.000:000: 000 

Camhiaes, 11.83!i:72:J$ti7. 
c) Hcclificação da c\ de suppri-

mcntos do cxcrcicio de t!J2fJ nu v:J-

Do nctivo: 
Proprios do Estado, 

25 7. 122 : 11 o~ 1111 . · · · · · · · · · · 
Divida actil·n, i:l .llí ll: f•U8$ 1 8~ . 
Va lore s do Estnd o . . 17 .II!JS :0!12 S~!l:l. ' .. .. ' . . ' ' . 
~~ uni ~it: di~lades , 27 .!i8i :(ifiS$526 . 

, 1 I'CVH.cncJa dos Serv idores do 
Estado: 
~ \ yrcdial, 2.5:!:1 :1n:! $i!67 . 
~a1xa Ben eficente da For,~a Pu-

blica: • 
Cl predial, 25G: fl12$882 . 
Bancos no pa i1. c no cxtrangciro, 

2H . 7ill :202!ii lfi8 . 
E'~nclorc s , 7.0:1 1 :1 41.' 110 . 
Di ve rsos rcspunsavcis 5.70!1:916$7!17. ' .... ... . . 
no luta i de 4 1 U. 1~8:435$637 . 

Do pa ssivo : 
Dil·ida inl erna fundada 

57 .00 1: GOO.'OOO. ' 
Divida flu cluanlc 

i.l l . H!J•l :O:Ifi $ 1 -~!J. ' . . ... . . . 
Emprcsl inws nlun icipacs 

1.:161 :t! l ll $ ~ -~1\ . ' ' 
Ex erci cio de 1!127, 21.156 :lflfi$23fi. 
,llam:n do. Brasil cl 1-(a ra nlida da 

1\cdc Sul - ~ lut cira, 2.500:000$000 
no total de 11:l.Ut:I:60!J$8:13· 
.com .a difl'crcnça a favor do pa-

lrim onl o de :IOií . 2:J~:825S804. 
_Ar t. !í . " Hcl'ol-(am-sc as di sposi-

çoes em contra ri o. 
Saln dns scss1ics da C:amam dos 

Dcpulndos! 18 de a~-tuslo de 102'i. 
- O. presid ente, P1:rlro ~lnrqucs de 
Alnn•Ida. - O I . 0 secre tario, .Toiio 
~lera Ido. ,-- O 2." sccrct.n rin, \Vash-
ln!iton Pires. 

lor de 208: !l71 ~586; ' 
f~ o liquido dos supprim cntus rc- PnO.IECTO N. I) D c 

cclllllos do excrc icio de 1!)27 no mon- ]'u2/ AMA li A, DE 
tunte <~e 21. 15fi : 15ií~23fi. 

S) D1vcrsas contas, a , sahcr : 

Contas correntes 
C?nlas corrent es, 11 : ·~IU$ 174. 
D1vcrsos re.sponsavcis, ;·uo!J. 
~xaclures, 111: 101 ~055. 
Som ma, 122 : f,20$~:!8 . 
h ) Os sa ldos de 1 !J2ií em poder: 
Bancos c cun·cspimdcnlcs 

77.843 :!J8il ."060. . ' . .... . . 
' E~aclo•·cs, !) . il17 :HS!i$098. 

D1 versos I'CS ponsa v eis 
3. 781 :O!J5.;ns. · '· · · · · · 

Summa, !JU. !J.I2 :!Jli:I ~ H!lli. 
AI·t. 4.~ Fica a ppro va du o bal a n-

ço .d u a~ln· u c pa ssivo que I'evcla a 
cs tllna ç:.IU d~ Val ores CUIIIpunc llt CS 
do pati: I~n o niO do Esl:ulu c as rcs-
ponsallllldndes ao 111 csnw vi ucula-
das, constantes da s seguint es J>ar-
ccllns; · 

(Força Publica) 
Officio do SI' . Secretario da Sc-

l(um nça c Ass islcncia Publica, ap1·c-
s~ntando a. proposta de fixaçiio da 
l'~~~~~ Publica, para o cxcrcil'.io de 

Sc~rclaria. da Sc~-turança c Assb-
lcnc.Hl l'uhllca, Bcllu Horizonte 18 
de Julho de 1U27. ' 

Scnho1' presidente: 
l'am s~r su bmcllida ao est udo c 

nppi·uva~·au du Congresso, tenho a 
honm de aprese nt a i' a v. exc ., de 
ac~ordo com a legis la{':io em vi!iOI', 
a JJiclus!t proposta de fixa(,':io da Fu•·-
\l.l !'uhhca deste Estado, para o cxcr-
CICio de 1 !J28 . 

Servindo-me do ensejo, renovo a 
": cxc. os protestos de elevada cs-
linl~l c dislincta cons idcraç:io, 
Jose F. Bias Fortes, 
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' A s. exc. , SI' . dr. Antoni o Cn l'los 
H i beiro de ,\ndrud:J, d . cl. presiden-
t e do E~ tad o de l\li na s Geraes. 

Mensa[\'elll du sr . Presidente do E:•-
tadu 

Gnbi nd e do l'r ~ s id c n l i.! ri" Est:uh 
'ele ~ finas Ucr:r es, f.lrl lu fl ur izo nt c, 
~ ~ de ju lhu de Ini . 

Sr. pres id ent e da Ca 111ara dos Oe-
'putados : 

Em obserra neia uu d is pu:dtiro ro n-
s liluciun:d, a pJ·cst' Jiln a v. exc. u 
pruposl.u para l' i x:1 ~:·1" da Flll't:a l'u-
l>li ca dura nt e n e: cn.: kiu de 1 ! 1~ 8 . 

Hei I cr·u a v. CXL'. us pruiestus de 
meu ckradu ap re.,·o c di stinl'la con-
s idera ~ :i o . - .'\11t o11io Ca rl us 1\ibci-
r o di.! Andrada . 

O Cu rr ~ rc s s o Le ~: i s l al h·u do Esta-
do de ll! irra s (;e racs decreta : 

Arl. I . u A Força l' uhl ica do Esta-
el o de ~fina s Gcracs, para n exereicio 
de J!J2S, enJ II[llll'-se-Ú de •l.li!JO ho-
mens, nss im di scriminados: 

Dcpart:nm·nlo ,\d 111 i 11 i s lra I i I' U; 
Cirrco Bata lh ií es de )JJI'an tar ia; 
Um Corpo-Esco la; 
0 111 Co rpo de Cav:dl :11·ia; 
Uma Co mpa11hia de Sa padorcs 

Bombei ros ; 
Ci rr co Pclo ltics de i\ lei ra llwdoras; 
Scrr i ~:o Aux ilia r; 
Scrl'i ç•> de Sa ud t~ ; 
,\rl. :!." l ':11'a lll a ll lltcnt;:io da For-

ça l'ubl ic:1, fka u l'udcr Executh·.J 
auclo rizadu a des pend er 110 rcl'e rido 
cxercieio a i111portarrc ia de . ..... . . 
H.li!lli:I!I2$HOO, de :Jccord11 co1 11 a t:J-
1>c lla :1nrr cxa 11 . I . 

r\rl. a. " A COIIIpOsit;:io do Depar-
talllCiil ll ,\dlllirr is tr·:J liro , d:1s unid a-
des de tm pa c do Sc rl'i \o de Sa ulk, 
obedece r:'! :1os quadros a 11 rll:xos . 

Art. '1." Em ca su de rreecssid :1d c, 
podcrú o t: oVCI' II o eler a r o i.!l'l'ecl iro 
da For\a, da i'- lhe or!;:! rri z:u;:io qu e 
j ulgar eo ll\'t'llierrl e, a ln·indu para is-
so o ll t'l'Cssa ri o credito. 

Art. :i." 11 cvn!(:rr u-sc as di spusi-
çcit•s C I li t'11nl l'ar io. 

S:d:t d:1s Sl'SSÚL'S d:1 Carn :11':1, du•; 
Depul :i dlls, i\ I i11 :1s (;naes. lk ll •• ll o-
ri w ull•, a11s IH de :1 ~ 11 s lo de l!ln. -
() pn·sidenle, !'edro ~l:1rq u c s de ,\1-
llll' id:l. - () I ." Sl'l' l't•lari ll, .Joúo lle-
r:dclo . - () :.l." senda rio, \\'ash in -
gton F . l' ires. 

Depa r t.am<'nl.o Adm ini strati vo 

Ofl'ici:1C'S: 
1 tt·m•nl c eorn nl'l clid e, me nsaes, 

1 ::liJO.:IJIIO, a nnua es, l:í:IIIII!~OOO . 
·1 ma,iol' int end enlc ger·:d. Jncnsal's, 

1 :111111~ 11 1111, annn:1es, l :l :OIIll$11110. 
I L':Jp it :'tu aucli tur, lll l'II S:IL'S, ..... . 

8i> ii ~' IIIIO , ::n11uaes, 10 ::l!J0$000 . 

2 pl'imeiros tenentes ad.iunctos, 
rn cnsucs de cada um, 700$000, an-
nun es de cada um, 840~000, nnnuncs 
de lodos, I ü :800 000 . 

1'1·nça s: 
1·1 prinJCirus sa rgentos amanuen-

ses, Jllcnsacs de c11da um, 285.'000, . 
:Jnnuaes de cada um, 3 :•n7 000. an-
nuacs de todos, 11·8 :fi78~000. 

li SL'I(undos ~nq;enlos auxiliares 
de cscr iptn , Jll ell saes de cada um, 
:no.;ooo. a 11nuacs de cada um, 
:1 :2!J.I.$1lll0, 'a11nuacs de todos, . . ... . 
21i :a!i2$ooo . · 

7 lt•rccir·os sal'l(cntos, mcnsaes de 
cada 11111 , :.! fJH~OOO, an11uae~ de cada 
11111, i!: 147$ü00, annuaes de tudos, 
22 :llil:l*200. 

ll cabos, mensae~ de cada um, .. . 
2 10 ~3 00il, annuaes de cada um, .. . 
2 : fJfi2~000 , annuae~ de lodos, 
20 :4!J ii~Of·IO. 

ll so ldados, mensaes de cada um, 
l ll0$0011, a nnuacs de cada um, 
2:HJ !i ~Oflfl, annuaes de todos, . .... . 
17 :flfill$000 . 

f1fl, so mnHJ, 13!J :727, 200. 
(S<'gucm -sc aqui as tabellas, que 

sL•rão Jlltblicadas opportunamente). 
V :i o us prujeclos a imprimir. 

Pa ssa-se ú 

Aprcscntaçilo el e pareceres, p/ oje-
ctos, !nclkaçõc:>, moções 'e requr-
rim enW3 

l'AHECEHES 
O SI\. J 0 ,\0 PIO, ubtendo a pala-

vra, ol'fercce ~ envia ú Mesa, pela 
co nJ'IIti ss:i o de Finanças, os seguin-
tes : · 
So /1rc o pro.iec l o n. 10, da Camara 

A co inlni ssiio de Finanças apt·c-
se ntn para :.!." di scussão o ]Jro-
jl' cl o n . 111, da Cn mar a dos st·s. 
Deputados, abl'ind u diversos eredi-
lus, c é de parecer que o mesmo 
seja appruradu. 

Sa la da s scss1ies, 20 de agosto ele 
t !J27 . - .Ju:io Pi o . - Alfredo Sá. 
- Levi11do Coe lho. - Enéas Ca-
tmra . - Luiz Li sboa. 

l'rojcclt) a lliiC se refere o pnreccr 
aCi nta 

O Cong resso Leg islativo do Esta-
do dL· ~tina s Gc ra es decreta: 

r\ r! . I . " Fi ca o governo auctori-
z:Hlo a ahrir, desde jú , o credito de 
100 :oon:·uon para suppl'ir a insuf-
l'ie ie nci-a da verba n. 11 do § 2. 0 

do ar t . ]. " da lei n . o:n, de 27 de 
sl'lembru de 1!J26 . 

,\ ,., . 2." Fica o gove rn o auctori-
zn du a :du·i r us seg uintes credilos, 
para uceurrer a despesas dos .sçrvi-
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,Ços a cargo da Seçreloria da Seg u-
rança e Assi stcncin Publica: 

a) de 840:000$000, da quota cn m 
que compele ao Estado concorrer 
pm·a a construcção do Leprosa l'io 
Santa Isa bel, nos cxercicios de 1!!24 
a 1927, nos term os do accordo fir-
'mado em 26 de ah1·il de l !J2:!, co m 
o Departap1enlo Nacio nal de Saude 
Publica; 
· b) de 91 :!!10$000, para pagamen-
to de d espesa~ realizadas co m a 
com pra de male.l'iacs pani co n ~ tl·u
cç:io do Hospital Olcgariu Maciel, da 
cidade de Patos · 

c) de 5:383$000, pat·a pagame n-
to de ve ncimentos ao cco nunHl al -
moxarife do Instituto Haul Soares, 
sr. Janun•·io 13iltcncourl, IHJ pt•J'io-
do de 12 de janeiro a 4 d i.! dezem-
bro de 192:1, em que este vi.! l.! m di s-
ponibilidade, nos lennos do Hi' l. 
ll!J do decreto n . 6.16!!, de 1!!22; 

d ) de 2 ::I!J:I 487, pa1·n pagamen-
to do arddicio.nal de 10 % da lei n. 
425, de 1!!06, a qu e tem direHo o 
Lenenle-cot·onel Jo:io Franco do 
Couto, no pet·iodo de 5 de . março 
do CO l'J'C lltC a a I de dezembro (te 
1928; 

c) de 2:670$000, para pagamcnlo 
do add'icional da rcfel'ida lt•i , a que 
tem direito o major Serlori o Au-
gusto Fernandes Leão, de 10 de 
março de 1 !J26 a a I de dezembro de 
1928 . 

Art. 3. o Hcvogam-se as di sposi-
ções em contrario. 

Sala da s ses~ões da Ga mara dos 
Deputatlos, em Bcllo 1-iul'izonlc, 17 
de agos to de 1!!27 . - O Jll' l.!s idcn-
Lc, Pedro M~trques de Almeida . -
O 1. 0 scc•·etario, .João Heraldo . -
O 2: " ~eerclario, Coimbra da Luz. 

SOBHE O PHO.JECTO N. 12, DA 
CAMAHA 

A commissão de Finanças apre-
senta J)lll'a 2. n disCIISS:io O Jli'O-
jeClO n. 1 :.!, da Ca nw I' a do s s1·s . 1)1.!-
pulados, abrindo diverso:; · crcdit os 
e contendo outra s cli spns i~ ões c é 
de jJai'CCeJ' seja O mes mo appi'OVa -
do. 

Sala das sessiíes, 20 de agosto de 
1927. - Jpão Pi o . - Alfredo Sú. 
- Enéas Cmnern. - · Luiz Li sboa. 

Projecto 11 qu e se refere o parecer 
suprn 

O Congresso Legi slati vo do Esta-
do de Minas Geracs decreta: 

Art . 1 . o Ficam appror:1d os os 
decs. ns. 7. 43(i, de 21 ele dezemhro 
rle 1926; 7 .4:17, da mes ma data; 
7 .4711 de 31 de janei ro de l!l27; 

7 .575 , de 13 de abril do mesmo an-
uo ; 7. 712, de 16 de junho deste 
mes mo ann o, C 7 . 680, de a de ju-
nho tlu concnt c ann o, subst ituind o, 
porém, a tahella de vencim ent os 
qu e ncumpanha a este ul.timo pela 
seguint e: 

Tahella de vencimentos 

"Escu'la Alfredo Pinto" 
Dirccl ur, fU00 -' 000. 
Ecunu1110, 5: I !JO.'' OOO . 
Pralicantc, :1 : liOII ~ O OQ . 
Por! e i r o, 2: 71i0$000 . 
Profcssu l' primnrio, i!:OOO "OOO. 
J>rofC·SSO r de IIIU SiCa, a :IJ0() .''01J0. 
I nspcelor, 2: I ü.O·' OOO . 
i\l csl rc di.! offi cio, i! :600$000 . 
1\'l es'll'l.! de cultura , 2 :160. 000. 
Guanla , I :-1-10.''()00. 
Scrl'e nlc, I :-1-10$000. 
Conli nu u-co i'I'Cio, I :200.'000 . 

In stitut o S. 1\aphacl 
Direclo1·, 3 : •100~000. 
Eco nunw, 5 : I !J0$000. 
Professor pl'i llHtl' io. 6:000$000 . 
2 inspcct orcs cli.! al\11nnos a . .. . . . 

2 :•WO$, ·l :HOO 000 . 
ln spcclur de alumn os, 2 :-100$000 . 
Porteiro, 2: 7()0$000. 
Si.! I'Vent c, I :HO~OOO. 

Instituto de Menon•s 
( AI~rigo de Menores) 

Dircct or. 6:000$000 . 
Medico do Juizo de l\'lenores, 

!J :li00$000. 
Dent istn, il :!i00$000 . 
Esc ri ptu I' a t·iu-a lntoxari f c, 

:.! :•WO ' OOO . 
Gunrcla diurno, 1:800$000 . 
Guarda nuclunw, 2:000$000. 
Zeladora diurna, 1:800$000. 
Zela dom noclurnn , 2 :OOÓ$000. 
Porteiro, 1 :800$000 . 

Esco la IJ!Ira menorc~ Pervertidos 
Dircctor, 8:400$000. 
1\l cd i cu, ü : 000~000 . 
Eco nomo, 5 :1 !J0$000. 
Ama nu ense, il:li00$000 . 
Esc1·i plurnr io-almoxari f c, 

3:600$000 . 
Dentista, 2:400$000. 
1\l eslrc de offi eio, 2:400$000 . 
1\lcsll'C de cultura , 2:400$000 . 
Chefe de di sciplina, 3:000$000. 
ln spector vigilante, 2:400$800. 
Pro fessor p!'i ma !'i o, 2 :·100$000. 
Porteiro, 1 :ll00$000. 
Servente, 1 :440$000. 
Art. 2. • Fica o governo do Esln-

do auctori~mlo a Cttlrar em accordo 
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com ns Cnmnr·ns Municipnes, nfim 
de ser creada a Guar·da Civil em 
cada municipio, cabendo a este con-
coner parn manutenção do ' servi ço 
com um terço dn despesa. 

Ar'l. 3." Fica o gover·no auctol'i -
zndo n abrir os cr·cditos ncccssar·ios 
ú execução dos serviços con sta ntes 
do 1\egulamcnto a que se refere n 
presente lei, na parte em que hou-
ver· augment.o de despesa. 

Art. 4. o Esta lei enlr·ar·ú em vi-
gor· desde a data da sua pu h! i cação. 

Art. 5. o Hevogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Cnmara dos 
Deputados, em Bcllo Hol'izunle, Hl 
de agosto de 1 !J27. - O Presidente, 
Pcdr·o 1\'larques de Almeida. -O 1." 
Secretario, .J oão llernldo. -O 2. " 
Secrctal'io, Coimbra da Luz . 

SODHE O l'HO.JECTO N. 112, D:\ 
CAMAHA 

A commrssao de Finanças a 
cujo parecer foi sujeito o projcclo 
n. 112, da Camnra dos st·s. Deputa-
dos, auct.orizando o governo a pa-
gnr ao sr . José Aroeira dial'ias que 
deixou de receber no desempenho de 
varins commi ssõcs: 

Considcr·ando que não acompa-
nha o projecto nenhunf documento 
que prove essa divida do Estado, 
nem allegação que instrua a justiça 
do conteúdo do projecto, é de pare-
cer que o mesmo seja encaminhntlo 
ao sr·. Secr·etnrio das Finanças, que 
podcrú dar informações sobr·e o pe-
dido constante -do projecto, bem co-
mo orientar o voto do Senado, que 
assim, sem prejuízo para o Thcsou-
ro do Estado, f'ar·ú ju stiça aos direi-
Los do funccionario si esses porven-
tura existam. 

E' por isso, a commissão de pare-
cer c requer, que, por· i ntennedio 
da 1\lcsa sejam pcdidns informa ções 
ú Secretaria das Finanç:t ~ . 

Sala das scssiies, 20 de ngostu de 
1!J27. - .Jo:io Pio. - Airredo Sú . 
- Lcvindu Coelho . - Enras Camc-
r·n. - Luiz Lishoa. 

Projccto a que se refere o )Jareccr 
acima 

O Congr·csso J,c!(islativo do Estn-
do Minas Gcr·ncs decreta: 

Art. 1. o Fica o governo auclori-
zndo n pngar· ao sr . . José B. de Pnu-
Ja Aroeira, ex-chefe da cxtincta se-
cção de Fiscalização das Hcndas In-

temas do Estado - as diarlas que 
deixou de i·cechcr no desempenho 
de varias commissões naqucllc cnr-
!(o, cujo numcr·o c impor~a~1cia f.o-
rem vet'Í ficados na t'CJ>:Irltça•J com-
petente, sendo ahet'lo, para isso, ú 
necessario credito. 

Art. 2. o Revogam-se as lli:>P'Wi-
çõcs em contrario. • 

Sn la das sessões da Camara dos 
Deputados, 23 de setembro de 1!)26. 
- O Pr·esidcntc, Enéns Camcra. -
O 1. 0 Sccr·etario, Camillp Chavcs .-
0 2. o Secretario, V. A. Mello Fran-
co. 

Concluindo esse parecer em re-
querimento, entra immediatamcntc 
l'm discussão c é :t)l)Jl'OYI\lh sem de-
hate, fndo a pr·ovidcnciar conforme 
o ven~:-ido. 

Os pr·ojrctos viín a imprimir para 
a ordem dos Lmha lhos. 

O SH. ENE' AS .CA MERA, ohlcndo a 
pnlavra, offcrccc c envia á mesa, 
pela eommissão de Finnnças, o se-
guinte: 

SOBRE O PRO.lEC:TO N. 1, DA 
CAJ\IARA . 

A commissiío de Finn.nças entre~:a 
ú mesa do Senado para 2." discus. 
siío o pmjccto n. 1, da Camara 
dos sr·s . Deputado:;, auetorizando o 
1-(overno a abrir o credito de cinco 
mil contos de réis, destinados aos 
melhoramentos da estancia halnc:t-
ria de Poços de C:a Idas c é de pa. 
rrcr r que o mesmo seja approvado. 

Sala das sessões, 20 de agosto de 
1!12i. - .loiio Pio . - Levindo Coe-
I h o. - A ll'rcdo Sf1. -- Enéas Ca-
mrra. - Luiz Lishoa. 

Projecto a que se refere o pare-
cer acima: 

O C:on~r·esso Lc!(islat.ivo do Esta-
do de 1\linas Gemes decreta: 

Art. I . " Fica a ppruvaclo o credi-
to cxlraordinario de lí.OOO:OOO,'OOO 
(cinco mil contos de réis), aberto 
'pelo dccr·eto n. 7.!ílí8, de 27 de mar-
\.'O do corrente nnr1•1, pai'H constru-
l'\Úo c instnllaç:io de novas Lhcnnas 
c. mais obras necessarias Íl maior· cf-
fici cncia da cslnncia balncaria de 
Poços de Ca Idas. 

A ri. 2." Fica o governo auctm·i-
zado a mandar· con str·uir c installm· 
IIO\'as I her· n~:1s e mais obms ncccs-
snrias Íl mnior· efficacia da cslancia 
halncnria de Araxú, podendo abrir·, 
para isso, os ncccssarios ercdilos, 
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Art. 3.• Fica o govern o aur tol'i -
zado a des pender em lod:1s as es-
tancins mincracs e balncar·ia s en1 
ohr·ns de melhor·anre ntos locnes, :rs 
rendas proveni ent es dos haln rnr ios, 
nrr·crH.lnmcnlos c ex plora ç:io de a!( U:I S 
da s res pec tiva s cstancins . 

1Ht. 4 . " Fica o gove rn o aul'l or i-
zado a des pend er a Ílllporl nncin dt• 
1.000:000$000 (mil cnnlos de réis), 
em ohm s de ca pta~· :io u melhora-
mentos nn cs l.aHcia llnlrn-miHcr:il 
de Pnlrocinio, para o qu e :dJrir·ú n 
ncccssa rio crcd i I o. 

Art. 5." Hcvognm-sr ns di spos it;fi cs 
em contrario . 

Snln das sessões da C: nll l:l l':l dos 
Depularl os, Bcllo Horizon te. 1:1 · I ~· 
agos to el e l!l27. - !'ed ro ~ l n rq u es 
el e Almeida, pres idt•nl e . - \\'a sllin-
!(ton F. Pires, 1. " secn:la ri o . - Ca io 
Nelson , 2. " secrctn ri o .. 

Va c a im primir . 

O SH. LEVI NDO \.OEI.H O, obt en-
do a palavra , ofl'crecc c ell\·in ú ~l e 
sa, pela commiss:io el e E~ ta li s t ic a. 
os seguintes : 

SOBHE O PHO.IECTO N. 11 , 0 .\ 
CAM AI\A 

A commiss:io de Eslal i si irn , lcnci 'J 
cx:uninado o projecto n. 111 cl :1 í.a-
mara dos srs . Depul:1dos, approva n-
do o acco rd u firm ndo entre :1 s C:l -
rnara s Municipaes de !'edro J.cl) pold o 
c Conta gem, é de parecer· qu e o rc-
fer·id o projcclo sc.i a s_.uhmell ido a 
segunda di scuss:i o c appruraclo com 
a seguinte cmcnd n : 

Em end a 

Ao nr t. 1."- " in fine" - acc rrs-
ccntc-sc: 

"cu.ia linha diYi sc•ria scd a se-
guinte : - tomando-se por ponto el e 
partida o r ibeir:io ela "1\ lat la" enl rc 
o alto do Ca p:io Gr:1 1Hi e c o a lto rk 
um granrlc rochedo qu e se :ll' ha em 
frente, dnhi desce IHll' eslc rihrir:i 'J 
até a barra el o ribcir:'uJ qu e desce 
da fa ze nda dos " Pil ões"; dahi S11b..: 
pelo dos Pilões até :1 bar rn dos co r-
regos que descem dos el uis cu t'l'l' gos, 
sendo um que desce dos cl ns " N ~
Yes " c o oulr·o ela Jaze rula d11s "Ca-
ri.iós" ; subind o nes te pon l11 pelu 
COI'I'e !jo C(U e \'enl da f:IZC IHia do:; 
" Cari.irJs ", alé a bar ra Clllll o CIJI'I'e-
!(ozinlw que eot'l' l! da l'az l' tHI :I dc1 
Caulpiuho ; nes te punlu deixa a hal·-
ra c sobe pela linha elas ve ri L·nl c·;, 
ú esquerda, para o referido Cllt'l'e-
gozinho, até o cspi g:i o, ond e se cn-
c;onlram a~ vertentes para a l'azen -

eln elos "Cnri.iús " ; subindo clnhi, pe-
lo cs pÍ !(:io, em linha ele vertent es 
par:1 a l':lze rHia elo " Carnpinbo, alé 
n :dt o, na s clivi s:1s el o " Sitio "; CI Jn-
tinuand o pelo L'spil(ilfJ, em linha de 
vcrlrnt cs para u " Sitio" , até o alt o 
do Sitio" . 

Sa l:1 cln s sess,ics, 20 de agosto de 
1!l27 . - Le1·inelo Coelho. - ~lurei 
rn da Hoclw . - Pa ssos ~la ia. 

Projecto a qu e se refere o parecer c 
emenda s upra 

O Cun gr·l·sso Lcl(i sla Li v o elo Esta-
do de ~li nas Geracs decreta: 

Art . I .(> ri ca appi'IJ \'ael o () al'COI'-
elo celchr:Hi o ent re as Camar·as ~lu 
rlÍ cipnes el e !'edro Leo poldo e C:nn -
la !(L' IIl , rela lir:nncnll' aos li111ites cn-
lr l' os respec liros nnrni cipios. 

.\ r l. :! . " HL· ,·ogam-sc ns di spos i-
t;fies em ro nl ra rio . 

S:ila ela s scssÔl'S ela C::!mara elus 
sr·s . Deput ados, :2:1 ele setembro de• 
1!1:l(i . - () presicl elllc , EnC:·as Came-
r:i. - O 1." secretario, Camillo Chu -
r cs . - U 2. 0 secretari o, V. A. ~l c llo 
Franco . 

SOUHE O l'I\OJECTO N. t!J, OA 
CAJ\IAHA 

- A commi ss:io de Eslnli sti-
cn , a qu e fui present e o proj eclo n. 
11 , ria Camara dos s r·s . Deputados, 
rnuclanclo a den ominaç:io de dois 
cli stricl os elo Estad o, é ele )J:II'CCCt' 
qu e esse projccto seja submctlido a 
2." di scu ss:io c npJH'ovado, com a 
~ l' g uintr 

Emrnda 

Ao art .. 1." do prnj cclo n. 11 , da 
Camnra , in -fin e, accrcsccnt.e-se : c 
do Bnrmaclinho, município do 13om- , 
fir11 - de Ant oni o Carlos . 

SaI a da ~ sessões, 20 de agosto ele 
1027. - Lcvindo Coe lho. - 1\lo-
rcir·a da 1\ ocha. -Passos i\laia. 

Proj ccto a que se refere o Jl!ll'<'CI!r 
ad nta 

O Coo~rgr·csso Lc!( islat ivo do Esta-
do de ~li nas Gcracs decreta: 

Art. 1." O di~triclo judicial'io c 
aclmini slrnl.i,·o de SiíP Lourenço, no 
nrunicipio de Bra sili:t , pa ssa a de-
rwnlinar -~c "Pa es Leme " c o ele 
" Tor'l'c' :io ", no tllllllÍcipio de .Juiz de 
Fúra, "S:i o José das Tres Ilhas" . 

Art . 2. • Hevogam-sc as di sposi-
\:ÕC's em CO IIII'ai'ÍO. 

Sala das sessões, da Camara dos 
Deputados de Minas Gcracs, 13 de 
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·:~go slo de 1 !>27 . --O Presidente, Pc-
ciro Marques de Almeida. - O 1." 
Secretario, Washington F. Pircs.-
0 2." Secretario, Caio Nclsou. -
\'ão a imprimir. 

O SI\. GABHIEL SANTOS obtendo 
:1 palavra, offcrcce c enria ú 1\lcsa, 
pela commissão de Policia, o se-
guinte: 

SOBIIE O PHO.JECTO N. 1, DO 
SENADO 

Entende a commissüo de Po li cia, 
a cujo exame vciu o projeclo 11. 1, 
acompanhado de emendas, que a 
de n. 1, é procedente. O final do al'-
tigo 32 do flcgimcnt o, cuja climin<l-
çüo se proptic, cslú COllljll'Cheudido 
muilo regularmente 110 dispos iti-
vo do art. 26, que l.cm sido se m-
pre ohscl·vado, c com a approvaçüo 
da emenda desapparccc a chocante 
antinomia cnlrc o final do art. :l~ 
c o artigo 21i. 

Egua lmcnlc procedente pn rccc ·ú 
Commissüo a emenda 11. 2. 

O assumplo de um projccto ou 
das emendas a cl lc of'fcrccidas é 
sufficirnlc para indi cai' qual a 
CtHnlllÍ SSÜO a que de\'C SC I' affc(:( o . 

Sómcnl.c ao Presidente do Sc n;; do 
cabe a dcsignaç:io dessa commissüo, 
fazend o-o, sú por si, ou allcndcudo, 
quando J'uudamcntada , a ~olicita 
ç:iu do proprio auclor, ou de oulru 
5CJ~<Hior. 

Quanto Ú ClllentJa n . :1, ju)!(a a 
commissiio qu e nenhuma v:1nla !(cnl 
trarú a J'cvo!(a ç:io Jll 'o po ~ la do § 2.", 
do artigo 1:1!1 . 

N:io Yê n connni~siio qu e ill co n-
nnit.'ntc ou irregulal'idadc possa ad -
vÍI' da 4.• discus siio, in st iluida 110 
§ 2." do artigo citado; ao contrario, 
ofl'crccc a mesma maior amplilntl c 
nos dchnt cs, (lCI'Jilillindo qu e uma 
idéa Jli'O I'CÍlosa occorrida depoi s da 
2." discuss;io, possa medr:11· c co11·· 
vt·rler-sc e111 lei . 

Pensa a COIIIIIIÍSSÜO qu e pode ser 
a)l)li 'O I'ada a rmrnda 11 . -1. com a 
seg uinte n's tri c~;io:-Qunndo apre-
sentado um proj cclo no ultim o an-
110 da leg islatura, podt•rú a requ eri-
mento, approvado, de qualqu er se-
nad or, SC I' 11 0ran1 cnlc snhmet tido a 
discussün, na pha sc em qu e se 
achar. 

Assim sendo, a co mmiss;i o offc-
rccc o projcclo para 2.• discu ss;'i o . 

Saln das comm isses, 20 de agos-
to de l!J27. - Hihciro de Oliveira, 
Gabrie l Santos c .J. 1\Iontandon. 

P1·ojccto c cmendns a que se re-
fere o pa rcccr supra: 

PI\O.JECTO N. I, DO SENADO 
O Senado de Minas Gemes resol-

ve: 
Al't .. . As sessões do Senado terão 

inicie. its 13 horas c serão dividid :.~s 
em dois per iodos, o 1. • até ás 14 
horas c o s_cguncl.o alé ás 17. 

A rl. . . 1\cvôga m-sc as disposi-
~ücs em contrario. 

Sala das commissões, 18 de julho 
de 1 !127 . - Olcgario Maciel. -
Olymp1o Mourüo. - Gabriel San-
tos. 

Emendas 

N. 1 
Ficam revogadas: 
a) a ultima parte do art. 32, do 

1\egimcnlo a qu e se .refere o proje-
clo, in vcrbis: "excepto nas sessões 
preparalorias em que bastará a de 
um terço." 

N. 2 
b) a parte média do art. 136: 

"ou a que for indicada pelo l\Uetor 
ou qualquer senador" . 

N. 3 

fi ca do mesmo modo revogado o 
§ :! . •·, du art. 13!), do citado Re-
gimento. 

N. 4 

,\ccrescentc-sc depois do art. 145, 
o segui ntc : 

Para grapho unico . Continúa em 
Yigur o arl. -1.", da rcsoluçüo n. 11, 
de 1!107. 

Sala da s sessões, 21 de julho de 
l!J27. - Valladarcs Hihcii'O, -Mo-
des tino Gonçalves. -Alves de Lc-
Jnos .- A imprimir. 

O SH. PASSOS MAlA (movimento 
1le attcnçüo ): - Sr. Presidente, srs. 
se nadores. 

A 111 orph én é umn molcsli a inexora-
r c• l! E' uma desdita. E' umu des-
1-(,l'aça . Scrú um fla gc llo, uma cnJa .. 
midad r . s i prov idcncins não furem 
dada s, immediat nmenlc, para lhe dt•-
ler o surto arassa llndor . (Muito 
bem) . 

:\' luhcreui osc pn ga a humanida flc 
um t•n ormc tJ·ihulo, mas n tuberculo-
se n;io nos nfu ~c ntn , os parentes e 
amif(os, c ao tuberculoso nün fnll.n 
o ca1·inh o das pessoas CJUe lhe · SQtJ 
caras. 
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O cancl'o é um mui tei'J'ivel: cor- 0 yaJ or especifico da ChaalmoogJ·u, nà 
voe, queima e loroum, c siuüo: é ex- lepra . 
tirpndo por uma ope1·uçüo CÍI'UI'!( ica 1\odri f( ucs, uum rcccnli ss imn opus-
ou pelo l'lldio, em phasc opporlunn. enio, al'fii'IIIU n superior effi cicncia 
em dois annns mais ou 111 enos, - dP ssc lralamenln, o qu e é conl'irmn-
que siío dous mill cnios de mart vl'i n- do por ~ lil s udu, a maior nucJOJ·idn-
n morte vem dm· ús suas v i~timas de japnneza nessa maleria. 
um nllivio . dcfinilivo . 1 ; • • • • • , , • .. • 

A mo1·phca mio mata. N<io se mo r- L s11 L1 o n~1do l\ og1 ns, em .cccn · 
1-e de moJ•phéu, mas de uma inl erl'lll'· lc C~ll~fel'e llcla, 11n Hnyal Socic~y of 
rencia moJ•bida. 'J;cm ai 'uma co u ~a Mccl J cJnc~ de Londres - cons.1dcra 
daquellu lunicu de Ncss~Js _ 51-1 11 cs.~e lr:1tamcn12 da lt•prn pe_lo Chnal -
llltll'lc podcrú nos lihct·lal' desse r•n .. mon!(rn co mo lll.na da s lll:ll ores ,dc•;-
vo lucro desditoso. Faz de ~ln zcppa cnh,c rl a.s dos ul1111111S t e ~ll_Pns ·.': . 
vivo e de seu cavallo 11101'10 um ·t•r Nn Cr.lll j.( t'esso t!~ ~!cdiC IIHI lropJ-
unico uns slcppes da Ukr;III Í:I, 011 ca l rt•allzado em I oluo, c111 r_lll lll ht·o 
de os CÓI'\IOS c as moscas se apascCII- do lll!no_ atrazudo, u dr . 1-lil c h c n ~, 
tariio eternamente. C ~ l.\ll !II I S~ I o n.a.~lo pelo !(n l·e.rno da s 1'111 -

Eiln nos apodrece o COI'Jlll nos pc- II)JJ~Ina; . allll'lllOU :_lc.n•dil~l' ·'"·' cura 
da c i nhos c lent a mente 11111 n hosa. de ;J0 ,o de llllll')lhcll cns lllctplcn.t es , 
jncnle, in s i~li osa n 1 c nl c, ;lOs mulil!i, co m o a~tual lr:_llamcnlo. _O dr. ~0~1 
nos dcg1·acla c nos tol'lla I'CJHi lo( tJal ;- sa .\niii.J O, do Hw de .JanCII'o, nss1st1 u 
tcs l os mt•tl1cns de ,Ja1·a prolcslarcm, 111as 

E' a misc1·in da s miscria s, a su- estes n:io lêm IH'111 a expcricndn c 
prema miscria 1 nem a eomp~tcncia dos. PhilippinPs , 

Hn poucos annos, 0 leproso cs- i , O_:; _ d1·s. Sousa. Arau,lo,,\'ah·r l·de, 
tavn no inferno em vida. l'ara clles '.'·'!"l'n Gom~s c l·ernamln I CITa, _ <J.Ull 
- nulla rcdemptio! fo1 mcu_pl·o lcss~ r~ _c de qu c;_m f111 l!o·. 

Pam esses desgra ~ados a f'crocidndc ~ t ~ 1·n o! sao de ~l.J.lllllao qu e nao ha mc-
irrcvogavcl do versículo de D:lnlc d1ca ç·ao cs pcc J11ca , ma s que hn sem· 
nas porlns do Avcrno: Lascialt• omnc prc llle.lhora _c casos de cura com oa 
csperanza! I oleos csse ncHI CS de Chnalmoogm. 

Mas, nessa noite de densa ct'l'l'a - l\'a cdadc media, fizeram-se leis 
ção já reluz um JIC!IUCIIO laivo de c ~- ' dra conianas pam cYitar a propaga-
}Jerança. - phai'Olclc perdido em . çiio desse fla gc ll o. Os leprosos eram 
praia longinqua c desconhecida. obrigados a t razc1· uma longa tuni· 

E' o lralnmento pelos oleos cssl'll- ca, mascam c um barrete !l:llltcngudo 
ciucs da Cha lmoogm (Hydnocar- c campai11ha. llaYin guardas, arma-
pus Wigtinna) . dos de compridas lanças, pa ra afu-

Todos sabemos a odyssén de mil gcn!;il-os das porias da s cidades. 
padecimentos a que se sujeitou u Depois, vciu a theo1·ia de que a lc· 
cmissal'io do~ Estndos Unid os da pra ci·n hcr ·ditnria c qu e nüo pegava. 
America, pnra i1· aos sertões da Tiir- Citava-se em seu ahono o fnclo de 
mania em busca das sementes dc :;sn ha o1\occnlos annos terem scl·vido 
at·vore nbençoada. de cnf'crmcims numa ilha de leprosos 

Foi uma reedição da cpopéa dos da l\'ol'llcga ,as irmãs de uma commu· 
"argonautas" em huscn desse novo nidade religiosa c só uma ler contra-
velocinio d'ouro. Vi JHI Esco la St•pe- hido a lcpJ·a c nüo se sa bendo os an· 
rior ele Agricultura 1lc Virosn, :1 .:ujo tcccdcntes morhidos da familia dclla. 
res11eito muito em breve lerei de Podin ter sido a hc1·ança. Zamhaco 
chamar a vossa preciosa allc nç;i ·, Pnchú, que foi um dos maio1·es lcpro-
alguns cspccimcns dcssn preciosa ar- ( l o~os do começo deste sccu lo, tendo 
vore, já com csplcnclido Cl'('scimcnto )lCJ'co iTidn o mundo estudando csla 
c bclln t'rondn~üo, cultivadas com I'C- mnlcs l ia , cscreYeu um livro pam dc-
Jigioso ca rinho pela competcncia in- l monsll 'fl l' que os indivíduos da raça 
eliSCl\~ÍI'CI elo snhio cfr. floolf's, produ- I judia l! que ficam leprosos, 
elo de sementes que lhe foram c111·h · Ma s, a Ycrdadc, SI'. Prcsitlcntc, ~ 
da s elos Estados U~1iclos. qu e a lepra IHÍO esco lhe clima, raçn, 

Segundo EI'IJCsto Muir, - o grnn- cdadc ou posição. E' como a morte: 
de lcprologo ele Cnlcutú - nüo cxis- ctuo JH'dc! Segund o estalistica do 
te especifico pa1·a a lcpl'll ,como a qui- d1·. Osca1· da Sil\'a Al'll u.io, inspecl.ot 
nina pam o paludismo, os s:dvars:>J~s da Prnphy laxin dn Lcpm c l\!oles .. 
QUI'II a syphilis c a houha, c o farta- Iins Ve nercas, c do professO!' Cl.!· 
ro emctico pn1·a a lcixcmaninsc . mcnlinn Fmga, as clnsscs mais atn· 

Em compensaçiio, os lcprolngos dns cadns de lepra süo as dos cmprcga-
Philippinas, que, incont cs tavclmcnlc, dos de sc1·vi~~os domcslicos c dos t.rl.• 
pontif icai~ nesta ma leria, a f firmam balhadorcs l'.!_ll'n~s, -· _ ... 
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Elles cnlculnm em 200 o numci\1 do 
leprosos que siio aclunlmentc cmpi'C-
r,ndos fcdei'OCS, cs tadua cs c mun ic i· 
pncs I 

200 cnsos de leprosos cmprcgnclos 
publicos I 

Obedecend o n um a su!(gcstão da 
,\ cad ~mia de ~lcdicina do 1\iu de 
.Janc i.l'o wo Co ngresso Federal, pro-
poi·ci no fim dcslc mcd ida s I.!XJlrcs · 
sas em lei, a fiin de lll'olc !(c i' us in· 
di viduos acCII IIllll Ctlidos de lepra 11u 
t.\:l'rdcin de seus c:Jrgos . 

Cumpr iud o regu lame nt o, em • ir-
tude do qual os inc!i l'idu os at: ~<! a
cl.os d e leprn dcn m ser nfas·tad o,; 
do s ca rgo s publ i cus ou ufficio s, no 
cx~ rc i c i o do s qu acs possam ser no-
cii'Os ú co ll cct ivid ade, jú fnrall l 
afa stad os de seus mi steres cen·a de 
500 enferm o:; , Entre elll's co nt am-
se l;l1llli'C!la dns puhl icos federa cs c 
muni ci pa cs, sl'!( un do o d r . Osc:ll' 
da Silva ,\ r:lllj ll. 

" Lcva nl a-'lc, Pedro ; lla cem a n-
nos que nesta pedra se :1 s s :~ n t"u 
um morpll ctico" - assim fa lon o 
mestre d os nwstrcs, .J es us Clll'i sto, 
sc!(UIHi o a t r:li lic.::io. E . S. Fra ncis-
co de Ass is, qu e ia ús ca\'c rna s c 
lll·adavu: "Ve n.ha c:'1, irlnúo lobo", 
Linha Yci·li!(em c desmaiava ú a p-
proxima çfto de um l c pro~o. Pores-
forço •SUJ ~rcmo, un1 dia ell c lwi.i ou 
as chn gns de um mol'ph ctico c des-
de e n1lão cnn1ou vi.clorin so bre seus 
scnl idos. 

Hesponsa hiliza- se a pul ga, o per-
cevejo c as moscas pela )lrotHI;;a -
c;ã.o dn lcpm. 

O dr. Sousa Araujo, de Mangui-
nh os, numa IJI'ilhant c confe1·cncia 
feit a n cs l ~t Capita l, que não as; is-
ti c cuj o resumo nii o pud e obter; 
nffi.l'ln a, •seg und o me di sse o n o~ so 
ta lcn•toso c estimad o clin ico de .Juiz 
el e Fói'a, o SI'. deputado Hubcns 
Cnnwos, qu e o conln r,; io se dú di-
rcc ta tiic n,lc de individuo para in-
dividu o c pelas mosca s, vis·to qu e 
as prim t-iras mani fe·slnc;õcs sempre 
ap.pai' l'CC'IIl nas m?ios e no rosto . 

Isolemos, pois, os doen1cs, c a 
l<'Jll ':l desapp:ll'eCl'J'Ú dcnt I'C nós. 

Mns, si' . l're.siclcnlc, o m:tis l!.'r-
l' ivc l, acaiJI'UIIhndor c angust.i•antc 
fei.lio d.a lepra é a sua moi'osi ssi-
ma inculmçiiol 

Uma crcançn yiu na escola qu e 
frcqucn la vu t~m eo ll cl(a fazer a 
proeza d c cn lcl'l'ar na perna um al-
fin ete se m a mínima sensaçúo do-
lorosa c a pohrcsi nh a, co m o mes-

.mo alfinete, qul'r vcl'it'i c·aJ' em si a 
mes ura p1·oezn. l' ilssa ram-sc ann os . 
. Fez seus estud os co ll cg iacs e no 
ullimo anno de ·Sl' U Li.rociuio aca-

dcmico, com suprema agonia ]llll'a 
si c sua l'mmilin, ~cvc <'l certeza de 
qu e eslava leproso ! 

Dois moços 1la minha circumsl'ri-
pçiío foram n um calcrctô, na roça. 
Lú pela Jmia II'Oi'lc, como esse di-
vcnl i mcnl o se cs l'l'in ssc, um dc l!c.s 
notou a au sc ncin de se u ami go, s·a-
hinclo em sua dema nda. Num a co-
berta de uun a casa vi;d uh a, vi u dei-
tado num largo hnneo de ca rpin -
lcÍI 'O, 11111 indiv idu o envolto num 
ma nt o idcnli co no dcll e . De ma n-
sinh o deitou -se .innln dcll e c dor-
.miu . Qua l n:io foi o seu espanto ao 
l'l' l'il'i cal' qu e linltn dormido c01m 
u111 le·p,m so I Banhou-se no 1ll'im ci.I'O 
COI'l'l' !:(n que encontro u c atirou fó-
ra a rou pa qu e 1lrazia c immcd iatn -
mcnlc !'oi ú cidad e vizinha co nsul -
ta i' n1 n medico, qu e lhe deu vnr ios 
dcsinf L•c lan.tL•s c durant e ClUliii'O nn-
nos vil·r u so h n ohccss:io doloi·osa 
de se \' C' r leproso. 

Depois I ranqui l!iznu-sc; fôra lllll 
lcrrn r inulil. Esca p:'1ra. Mns vinte 
c cinco :1nnns depois, começando 
:1 sol'fre r CL'I'Ios inco mmndos 
reno vo u :1 consull'a c leve a dc svcn-
1 ura de v cr i fic:11· qu e 11 i 11 gucm dor-
In c com u 111 nwrp hcl i co impunemen-
te. Esl:l\·a perdido! .. . O que nos 
npa\'Ot'a, si'. presidente, é a psy-
chosc que se encher! n nos lepi·osos 
-que se manifesta pelo desejo mor-
hido, sa hor cpilcpti co c nncia do-
entia d l' tran smiltir nos outros o 
mal qu e os inl't-licila. 

Adoece u em mi'nha terra um fa-
ze nd ci 1'0, que era um homem ho-
ui ssimo, serv içal c caridoso . . Po is 
hem - si ell c fos se ú casa de um 
am igo c lú hnuresse doze cade iras, 
e ll c se nsscntnl'in, cl umntc a visita, 
em toda s cll:1s c aiucla mai s despe, 
ja ssc na talha os restos d'n gua que 
bebia em sua casa . Co nseguiu o 
que queria - trcs filhos clcllc es tã o 
perdidos, e o resto da família ir{t 
pelo mes mo c:nninh o . - Chego a 
ser um lcri'OI' I 

Espa lhou-se entre cll cs n su-
pcrsl i~·:"l o de que, mordcuclo sete, -a 
cura n •m esponla11ca. Ha dias inva-
dir:lm l'ind:IIIIOnhall gaba c ho11lcm 
Ca mp ina s . 

l'or f:tl :1r t- 111 São Paulo, nntrs 
que me esq ueça, quero dirigir um 
appelln ao !(o\'crn o mineiro pai'n que 
mande 11 0 Sul de Minas abril' um 
vcrdad ciro inqucrilo, ]larn veri -
ficai' o IJUC d!! vcl'lladcii'O na hal ela 
qu e se espalhou em São Pnulo 
do que a mant eiga c o queijo c estão 
sendo fabri cad os de mi stura co m 
os hacillos de Hanscn. Estamos 
se nd o pi·cjudicadns- e acredito quo 
isso seja uma invcncionicc nvcnta• 
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<Ín pelos concorrentes. Si houver 
mesmo n lgum fazcndei 1'0 dcsn lma-
do que tenha gente leprosa cmpi'C-
gada nessa induslria - quu ;;c.ia 
punido sem piedade, 

S1·. presidente, o povo mi nci r0 
está assombrndo co m o PI'Of:l'l!sso 
que n lepra, de um a n11o pa m cú, 
cslít faz endo em nosso Estado . Es-
tou . cn nçado de ouvir-lhes as oh-
jui'!(alol'Ías c nlé ccnsui·as. Scrí1 quo 
o govc1·no não sa be disto? N:io ha-
verá quem dê o brado de a la r me c 
que nceo rdc essa .!(ente que parece 
estar donnindo dea nt c da i111'as~ J 
desse mal dos males? Não, sr. pru-
sidcn te, o governo não descui da , 
nin guem está dormindo. Provid en-
cias .iit fomm dada s . . Jit readqui -
riu uma fazenda c pavilluics de iso-
lamento nclln se cs túo fazendo nfl 
Asy ln Santa lsahcl, pnra segul·amen -
t e 1 . 500 morph cl.i cos . 

Segundo es tou informado, (· pen-
samento el o !(Ovcrno fazer nitHia 
qunlro lcprosa ri os - no No rt e -
Sul, Este c Leste do Estado, 

Será isso ha stanlc? N:io, ccrtn -
menlc. E' preciso 'que o governo 
entre em novo en tendimento co m a 
União, c que esta, que jú tcJ)l ac-
cordo com 1:1 Estados, inclusive o 
nosso, se entenda com os dcmais c, 
numa acção co njuncla , isole Lndns 
leprosos do Bra sil numa ou mnis 
ilhas apraz íveis . Que se lhes dê todo 
conforto, tiU C se fa ça della s u111 
.verdadeiro paraí so para min orar-lh e;; 
a suprema desdi ta . 

O sr. Modestino Gonçalves ·- E' 
indi spc nsa vcl tmnbcm que a intcrna-
Çiio seja ohrigatoria. 

O sr. Passos Maia - Podcr:io di-
ZCI' que não ha dinheiro - que a 
situação do paiz é de verdadeiras 
apcrturas. 

Para os grandes mnlcs, gra ndes 
rcmcdi os . Somos 35 milhões 110 Bra-
sil. Um impos to " pc1· ca pila·" de 
2$000· - que a L li n.ia no menos Hi 
milhões de pessoas va lidas - da i'ÍI 
a sommn de 30 mil contos - por 
anno. N:io h a quem niio de por a n-
no nos leprosos ao menos esses . .. 
2$000. Com esses recursos o Brnsi l 
podcrit cuidai' de seus lep rosos co m 
largueza c ev itar qu e essa maldição 
se cspal'l'amc pela nação inteira . 

Pnssnndo Íl s miios de v. ex c . o 
I seguinte projcc to de lei, tenho a 

C<"rleza de que o Senado, justo, lll'C· 
vidente e cquilali vo como é, não lhe 
ncgarú o apoio que merece. 

(Muito bem! Muito bem! O ora-
dor é muito cumprimentado). 

Vac á Mesa, é lido c mandad o a 
ímprimir o seguinte: 

PHO.JECTO N'. 2, DO SENADO, DE 
1027 

Reg-ula a conccssfio de li cença a fun-
ccionarios affcctados de lepra 

O Co ngre sso Legi sla li \'O do Estu-
do de ~li nas Gerucs dccrclu: 

Art igo 1. " Ao funccio nari o pu-
bli co do Esta do, seja fun ccin nal'i o 
do quadro, co nl rac tmlo, mcnsa li s-
1:1 nu diari sta , qu e for ducla ra do 
affeclado de lep ra , sc J'Ú co nced id a 
li ce nça, por lempo indeterminado, 
com todos os ve nciment os. 

Pa i'Il!(rn ph o uni co. Os qu e forem 
co nsi.derndos . apenas suspe it os de 
ll•pJ·a gosar:in da mes ma vnnlngem 
a l(· qu e a juizo da auclni·idade sa-
nitari a seja conf irm:ulo o caso ou 
leva nt ada a suspcic.::in . 

AI'li gn 2." Atlin gi do o prnzo lc-
!(a l parn aposent ad oria co m todos 
os ve ncimentos, dcn' I'Ú sc 1' l'S la 
l'OIICl'di·da, comp uta nd o-se o tempo 
desta lice nça especia l súm cnt c para 
CSSl! fÍJII, 

l'aragrapho uni co. Nenhum indi-
vi du o podcrú ser nomeado ou dc-
si~ n:ldn para qu a lquer funcç:io pu-
h! ica sem api'CSl'nlar provas de qu e 
niio soff rc d e doe nc;a co nta giosn , 
co m exce pçiio dos doe nt es que pre-
sta m serv iços nos lcprosa ri os ou 
hnspiln cs de iso lament o, nos 'qun cs 
n:in terú appl icaç:io a presente lei • 

Ar t . :l. o Hcvol(am-sc as di spas i· 
çlics em conlrnrio. 

Sa la das sessões, 20 de agosto de 
l!l27. - Passos Maia. - ·Morcim 
da fl.ocha. - .Modcslino Go nça lves . 

Na da mai s havend o a lralnt·-sc, 
o SI'. President e des igna para sc-
gunda-feirn, 22 do corrente, n se· 
guinl c: 

OHDE~I DO DIA 

Primeira Jlarte 
Até ns 13 h m·ns : 

Leitura da neta, expedi ent e, nprc-
sen tac;:in de pnrccci·cs, projcctos, in · 
di caç<ics, moções c r equ erimentos . 

Segunda parte 
Até as lG h oras : 

1. n discussão do projccto 11' !l, da 
Ca mara, fixando a foi·ça publica do 
Es tado pam o exercício vi nd ouro. 

1. • di scussiio do de n. 4, da Ca· 
nHII'a, ap p1·ova nd o as co nta s do ex-
ercício passado . 

2.• di scussão do de n. 8, da Ca· 
ma1·n, auclorizando o govcr!lO 1\ 
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t·c;all zar, em maio d e 1928, nesta 
Capital, uma ex posiçiio pccur11:_ia . 

2 .• di sc ussiio dn de 11. I, do Sena-
do, alterando a ho1·a do inicio de 
~nas sessões . 

2.• discus siio do de n . 10, dn Ca-
mara, abrindo dive1·sos erl'ditos. 

2.• discussflo do de 11. 12, da Ca-
maro,. app1·m·ando varios decret os 
expedidos pelo !lOVCI'IlO. 

2.• di sc us são do de n. 11, da Ca-
mara, mudando a <l c n o.mill'a~ilo de 
dnis districtos do Estado (co m uma 
llllle IHla ) , 

2." di sc ussão do de n. 111, da 
Cama1·a, approvando o acconl o ce-
lebrado entre as Go mara s de Pedro 
Leopo ldo e Conl agl'1 11 . 

Levanta -se a sessiio . 

16." SESSÃO OHDINAHIA, AOS 22 
DE AGOSTO DE I !J:l7 

Presidencia do sr. Ribeiro de Otivl.'ira 
Secretarios, os srs. Gahricl San-

tos e J. Montandon. 

SUMMAHIO: - Acta. - Expediente. 
- Projccto n. li, da Camara. -
Observações c requeri mcnto do SI'. 
J oão Pio. - Hcpresc ntaçiio do cs-
crir:io do crime de Ouro P1·eto. -
Observn..-õcs do SI', A ll'rcdn lhe I a. 
- Parece r de commiss:in.- PI'Ojc-
ctos ns. !J c 4, da Camara.- Pro-
jccto n . 8, da Camara.- Discurso 
c emenda do s1·. Alfredo Sú. -
Projecto n. 1, do Senado. - Dis-
curso c requerim ento dn SI', Alfre-
do Sá.- Projcctos ns. 10 c 12, ria 
Camam. - Di scurso e emenda do 
SI'. · All'rcdo Sú.- Projeclos n. 11 
c 111, da Camara. - Ordem do 
dia. 
A' hoi'H rrgimcntal, feita a chama-

da, acham-se Jll'csentcs os srs. Hihri-
ro de Oliveira, Gabriel Santos, .1. 
Montandon, Lcvindo Coelho, XavicJ' 
Holim, Morcim da Hocha, J oão Pio, 
Alfredo Sú, Alf'redo Cat:io, Alfredo 
flaeta, Passos Maia, Luiz Li sboa, Mo-
destino Gon\,'alres, Enéas Camcra, 
Camillo Chaves, faltando, com cau-
sa justificada, os srs ~ Olympio Mou-
rão, Alves de Lemos, Olegario 1\l a-
ciel, Periclcs de 1\lcndonça e, sem el-
la, os demais senhores. 

Abre-se a sessão. 
E' lida c approvada, sem debate, 11 

acta da antecedente. 

O SH. 1. • SECHETAlHO lê o sc-
l!niutc 

EXPEDIENTE 

Officio 

Do si'. 1." sccrcta•·io da Cu mura 
dos Ocputadns, cnviamlo o seguinte: 

PHO.IECTO N. !i, DA> CAMAHA, DE 
1927 

Divisas de districtos c munlcipioR 
O Cun t: rcsso Legislativo do Estudo 

de 111 in:~ Gen1es dec relu: 
AI'!. 1.• As divi sas do distrieto de 

São Gonçalo do Ahacté, do municí-
pio de Tiros, silo as seguintes : 

Pari indo da bal'l':t do ribcit·iio da 
Extrema, no ri o Ahn elé, sobe )J OI 
aquclle :~cima :~lé suas cabeccims, na 
Sr l'l'a da Quina, se!lUC pela SCJ'I'a de 
Santa 1\ita l', em seguida, pela serra 
de Grl'ibú, nté o ponto de encont1·o 
das dil'i sas dos munieipios de João 
Pinheiro c de Patns. Deste ponte>, 
segne fll'lo divorcium-aqunrum entre 
r.s ri os do Somno, na bacia do P:ll'a-
catú, c rio AbaetL·, na "bacia do São 
Francisco, até defrontar as nascen-
tes do l'OI'I'Cj.(O do G1·otão; dahi, até 
a lea nç·m· as cabccei ms do referido 
c co~Tcgo do GI'Otiín, de'sce por elle 
abaixo até a sua barra no rio Abae-
IL', seguindo-se por este até a barru 
do · ribcinio da Extrema, ponto de 
pari ida, ficando, portanto, o distri· 
cto de S:io Gonçalo do Abacté con-
tituido pelo tcl'l'ilol'io situado it mar-

!(cm csque1·da do rio Abaeté, desmem- · 
brado dn de S:io .José do Canastrão, 
do município de Tiros, .. respeitadas 
as nnt i!(a s divisas com os munici-
pins vizinhos c com o distriéto da 
sédc . 

Art. 2.• Fica approvado o laudo 
arhit ml que regula as divisas entre 
os municípios de Bom Despacho c 
Santo A nlonio do Monte, de accordo 
com a sentença proferida pelo d. cl. 
juiz da 2.• vara da Capital, exmo. SI', 
dr .. Josd Co•·•·cia de Amorim (art. 3.•, 
n. V!, lei Mil). 

Art. il." Hcvogam-sc as disposições 
em contrario. 

Sn la das sessões da Camarn dos 
Or putados de Minas Geracs, em Bello 
Horizont e, aos 20 de agosto de 1927. 
- O J)l'esidcnt e, Pedro Marques do 
Almeida. - O 1." secretario, Jo:id 
Heraldo. - O 2.• secretario, Washin-
gton F. Pi1·cs. - Vae a imprimir. 
Volta de um 11rojecto á commissiío 

O SH . JOÃO PIO, obtendo a pa-
Javrn, diz que lendo, em nome ela 
commissão de Finanças, proferido 
parecer opinando fosse ouvido o go· 
vento quanto ao projecto n. 112, . que 

. auctoriza o pagamento d~ dja_ria~ aQ 

· f. 

·. 1M 

ex-chefe da cx tin cta secç:io de Fi scn-
Jizaçtio das !l enda s Int ernas do Esta-
do, o SI' .. 1. 13. Aroeira, c tendo chL•-
gmlo ú Scc returia ns infol'mii\,'Ôes ~o
licitadas, requ er volt e o dit o pro.il'd 1 
ú commiss:i o, para noramcntc opi -
11111' como frl r de ju stiça. 

Submctlido a votos, é approva dc. 
esse requ crim c11ln. 

Rcpresentac:ão do cscriv:io do crim t' 
· ilc Ouro Prelo 

O SH. ALFHEDO 11:\ETA, nhtend n 
n palav•·a, lc c envia ú ~ l esa uma pc-
liçilo do escr ir:"10 du crin11.! da cr. mar-
ca de Oui'O P1·cto, co nt ra a supprc:s . 
silo, no a11110 passado, da quota de 
liO, UOO a que li11lwm direito os fu 11· 
ccionarios de,~ ·a calc!(or ia . 

Diz uue o pel ici ona ri o se fa z ad-
vogado t\' seus l'nmp:111hcirns de 
classe, pedindo a nt ll'nç::·,,> d11 p11der 
legislativo para a silua..-iio prec:1r i:1 
a que ficam reduzid os esses se i'I'Cil -
luarios, com seus r eiH:ÍIIl l' ll lns lim i-
tados a 250$ c niin nu f' e ri ndo si n:i" 
150$ vor s c nws lr~, de custas. 

Ac hand o de ju sti ça a re~ l a ln:H::io d" 
peticional'io, o oradot· a L'nramin ll:l i1 
l\'lesa, espe ran do qu e s~ .ia :1 mesm:1 
tomada n:1 de1·ida CIJn si dem ..-iio pela 
commissão de Finanl,':l s.(Muilo hem!) 

A pcli..-ão ra t! ú con1nli ssiio de Fi -
nanças. 

Passa-se :í 

Aprcsentaçiio de JlUI'CCI.' rrs, projcdo ;, 
indicações, moções c requerimen-
tos 

Com effc it o, reza essa neta que ns 
diris:1s devem ficar cstahclccidas: ·-
.. Cr11 u n município de Luz: da cahc-
._eira mai s alta do rio l'erdi çiio que ó 
'' do rio 1\tutuca, por este abaixo, atú 
,, co nl'lncncia do co1Tcgo Paiol Quei-
mado, por c~ te acima," etc. 

01'11, sa bendo-se que o ri o Mulnca. 
íur111adol' d!l l'io Perdição, di vide o 
mu ni cípio de Bamhuhy do tcn·ilorio 
que, parece, o muuici pio de Luz cedo 
:111 de Jil i:'!, rê-se que a linha di visoria 
:lo acro rd o n:io dil"id c em toda a sua 
cxtcns:io os dois municitlios IJUe t'i-
zer: lln l'SSe :lCCO I'dO, 

A approximaç:io do neto das dun s 
C<~ l ll:lras dc1'e1·ia especificar essa ci•· 
cumstancia. 

1\:io encontranrlo nns documentos 
ju nt os oul1'as inl'ornwl,'ôcs directas e 
dl•sc,i:~ nd o agi I' com prudcncia, a fi 111 
de eri lar qu :dquL'I' modil'i ca~::in nos 
termos do acco rdn, sem audicncin das 
p:1rles in teressada s, a co llllllis s:io re-
que r que a ~l es a do Senado solicite 
do l'Xnw. sr. Secretario do Intr-
l"in r st•jHm our id as as Ca mnras l\luni-
~i paes de Ihiú e Luz pam os ucccs-
:::Jrios rse larcci mcntos. 

Sala da s srsstics, 22 de a11oslo do 
1927. - - Lc1·indo Corlhn - Passos 
~ l : lia -· ~ l ore ira da li ncha . 

Concluindo esse Jlarcccr em rrquc· 
rimcntu, c:nl1':1 innn cdiatamcntc em 
d isc uss:io, c ê, sem dehatc, appi'OI'a-
dn, indo a Jll'ol"idenciar-sc conforme 
I) l'cncid<J . 

Passa-se :'t 

O sr. Lcvindo Coelho, ohll'nrlo a 2." P:\1\TE DA OHDE/11 DO DIA 
J2alavl'a, offerccc c envia :'1 ~lesa, pela 
commissiio de Es tatí s ti ca, o sl·guinle: E' lid o, posto em 1.' di scussão, c 

appi'O\'ad o, sem deba te, o seguinte: 
PAHECEH PHO.JE_C I'O N. !l, DA CAMAI1A, DB 

Sohrc o )lroj ccto n. 110, da Camara 1!)27 
A conuni ss:io de Eslati sticn, :; CJU C 

foi presl•nt c o projecto n. 1111, da 
Ca ma ra elos ~ rs. Deput ados, appl'll-
va nd o o aecordo el' lehrado entre :1 s 
Camaras ~l unil' i pa e s de lili:i c Luz. 
quanto ús suas linhas dil·isoria s, co1 1· 
sidcm nd o que, para maio!' ~a rantia 
do accordo c se~uranl,'a contra dul'i-
dns futuras, os termos do accorrlo 
devül!l cun s t:~r do tex to da lei, teria 
de apresentar uma eme nd a, para 
compfclar o disposil ivo da lei . 

Entretanto, a commi ssiio ponder:1 
que, examinando a neta do accord D 
firmad o pelos presidentes da s duas 
Camnras Municipaes, ve rificou umn 
falha ou, talvez, lapso na rcdacçiio 
da referida nela de rcclifica~iio de rli--
visas entre os dois municipios • 

A. s.-11 

Fur~a Publica 
O Con g re~so Ll•!( islativo do Esl:ulo 

de nlinas Ger:IL'S dee rcla: 
.-\rt. 1." A Força l'ubli ca do Esta-

dll de l\1 i na s Gemes, pa1·a u exercício 
de J!Wl, cmn pnr-sc-ú de 'LO!JO ho-
lil cns, assim discl'iminados: 

Departamento Administrativo; 
Cinco batalhões de infantaria; 
Um corpo-esco la ; 
(Jm ~orpo de cavallal'ia; 
Uma companhin de sapadores-hOilb 

IJC ii'()S; 
C i ncn pelotões de metralhadoras; 
Scn•iço auxiliar; 
ScrviJ,"n de Saudc. 
Art. 2." Pam manutenção da For" 

~~~ Publica, fica o l'od~r Ex~culiv(~ 
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npctorizatlo a tlcs pcml c•·, no rcfc l'itlo 
cxcrciciu, a impol'lancia de 
14.ü!J0:1!)2$1l00, de aeco rdo com a la-
hclla anncxa n . 1. 

Arl. :J.• A co mposição do Dcparl a-
mrnlo Admi ni slralivo, das unid ades 
el e lropa c do Serviço ele Saudc, ohe-
dccerú aos quad1·os a nn cxus. 

Art. 4-.0 Em caso de ncccss id :Hic, 
pr.derú n gm·crn o clcvn r o cffcctil·•. l 
da Forç·a, dar-lhe a orga ni znç:ío qu e 
julgn J' co n\·eni cnl c, nhrindu para is'iP 
o neccssn rio cred it o. 

Art. !í ." n cvog:lii1 -SC :IS di spos içíics 
em contrario. 

Sala cln s scss<ics dn Ca nH1r:1 dos 
Deputad os, l\linn s Urracs, lk ll o ll o-
l'i zo nlc, aos 18 de agos to de 1!)27 --
0 prcs idcnlt•, Pedro l\ lnrqiH'S de ,\1 -
mcida. - O 1." scct't• lari,l, .Joã o Bera!-
do. - O 2." secretario, \\'as hiJ l!; lon 
F. Pil'CS. 

(Sc!-(ucm-sc os qu adi'Os c tahr ll:i s, 
qu e serão publicados oppo rlun anH'n-
tc) . 

Vnc o projrclo ú connni ss:io d..-
FOI'~a Pnhlica. 

E' lido, cnlrn r m 1.• di sc uss:io, 
I!C IId O :l•PPI'OI'II do Sl'lll dl' hal e C rc-
Jn CIIid o ú rommi ss:io de Finnnç:Js 
o seguinte: · 

PnO.JBCTO N. 4, DA C,\ MAnA, DE 
1927 

Approvação de contas 
O Con!-(J'<'Sso Legis lati vo d o Esta -

do de Minas Ge racs decreta : 
AII'L. 1 ." S:io npprnvada s ns <l es-

1lcsas ,do cxcrc icio .de l!l2ü, co nsta n-
tes da s co ula s vc1·ifi ca das na Secre-
taria da s FinatH;:1s, def'inilivamcnl. c 
fixadas em 2H!J . !J!JG :%2$77 1, com-
prchend endo: 

a ) Os ~li s pcmli os em raz:io das 
lahl' lln s da lei n . !102, de l !í d e se-
tembro ·de 1!125, c dos crl'di tos sup-
pleml'nl a res, cxlraurd i na ri os c l' S-
Jll' Ci ars ahcrl o~ ua iJIIpur lancin de 
7!í. :1 :10 :3!!2$7!'11. 

h) A rcs lilui ç:in dos d t•pnsilns 
na itnpor lanci a ele l fl .!l:l!í :!i ::l :l$12ii , 
a sahcr: 

Caixas Economicas, .. .. 
!'I. i!!í -~: :1:1 -~ $ ()05. 

Hen s de an sc nl t•s, :lll: ·l-:l7 $02H. 
Cn u ç~es, HO!í:8~K$2~~. 
Fiauças , 10 ! 1 : 1 7!'J $ 1i:l~. 
l'lm pre~l i mos de o•·ph:íos, .. ... . 

81i :H84$!íli0. 
Fia•H:as e ca uçiics anl.igns, 

2. :IH2 :O:I2-' Ii21. 
Deposil os diveJ·sos : 

Hes l i! 11 idos no exercício, 
~ .215 :832~U 1l7. 

.C a ncell:unenlo de dcbito s; • .... • 
25 1:17(i., !',7ll. So mma, .......... .. 
-1.4!i7 :OO!J$fJ2 0 . 

l'revidcneia dos Servidores do Es-
tado: 

Cl d e co nlrihui çõt•s c 11eculi os, . . 
~5;; ::l!l~ ~ -l!i2. 

q de l' inp:rcs limos, 12:000$000. 
Ci p1·edi al, 1 .4:JH. !JJ7$123 .. Som-

ma , 1 . !10-1 ::1 11 $58ii. 
Cai x:1 Uenifieenl c da Força Pu-

h! ica: 
C\ de Cll lll r i hu içiics, 483:427$483. 
C )ll'cdial, !.!42 :ti:ll $550 . Som ma, 

701i :U!í!l $O:H! . Total, l !í .!J:Hí :üll3$12G. 
c ) l'a gn ln enl os re a.lizados pela 

cl " 1\ l's los a J' :q.(ar" na imporl!ill• 
cia d e 207: 1!J2$7KO; 

d) Oper:lçues d e acdilo n o tola\ 
de li:l . 070 :\J\Jil$:170, co mtJJ'ch cnd cn-
do: 

Ca mara,s ~Juni ci pa es , .........• 
· ~. :10~1 :!I!Hl ~ !lUü. 

J>e re sa 1do Café, 7. 73:J :20-1$656. 
Liquidaç:io da divida cxtema,., 

:I :i. 2tlK :5!1!1 ~000. 
Depar lantcnl o de Elccll'i cidadc, 

l -L'!í-l7 ::l l:l $fí:IG. 
Ac<;tll''S idO llanco do Cre-dilo n cal , 

1. l ::IK :-1:20$000. 
l'rc fc ilura da Capi<Lal , . .. ' .'"' 

I . :!li:! : 171 ~ 1 20. 
1\ êd e Viação Sul-Mineira, .. •• .. 

:t.n.J. : : I!J I S 1 ~2. Somma, .. . .. . •... 
liK. 070 :!J !lU$:1 70. 

c) O liqu ido dos sUJ>J.l l' imcntos no 
rxc rcic io de 1025, no va•lor de . . •• : 
2. :171i :00!1 $0-14; 

f) Os sa Id os em poder de Bancos 
c Correspo nd ente-s, Exaotorcs c Di• 
\' ersos t·cs pons·avcis, no montante 
de 41.~72:~ü0 $075. 

Ar! . 2." Ficam appr ovados os 
cred i los •suppl emenl.a res, cxlraordi· 
na ri os c cs pcc iacs, constantes dos 
d l•crc los do poder executivo, de ns. 
fi .!l77 , 1dc H 1.le :IIH·il d e 1024; ü.805, 
de 2S de feve reiro de 1025; (i. 807, 
d e 2H de fever eiro de 1!!25 ; 6.829, 
de 1 !l de ma r~ o ·de 1 !l25; (i. 880, do 
!I de •Jn:lio de 102:1; li.SRü, d e 14 do 
m:t in de 1 !)~!í; fi.!Hl -~ , de 20 de maio 
de l!l 2!í; 1\.!l-11 , de 1 de nf(oslo do 
1 !J:!ii; li. !liH, de 22 de selcmhro de 
l !12:,; 7. 002 , el e ll de oulnhru elo 
I !l2!í; 7. O:íf1, d e 11 de dezembro de 
1!12fl; II S . 7 .0!)1) c 7 .0!)1 , de 21 el o 
j nm·iro ; ns. 7. 10:1, 7.124 c 7.141, 
res pecl iv:nncnl c de 5, 12 c 26 do 
fcv cn: iro; - 7.1ü7, ·de 12 de março ; 
7. 1\lO, de !) .de :dJI'il; 7. 22::1 c 7.2:16, 
el e IH c 2!) de maio ~·cspcctivamc n· 
!c; 7.211 1, 7.21iil, 7.271, n·cspcetiv~t· 
mente de 17, 22 c 25 de ,iunho; 

1 7 .27:! c 7 .2 !)!1, rcspceliva mcnlc do 
·I!) c 2!lllle julho; 7.:12 1 c' 7 , 325, elo 

:H ·c 2li de ugoslo; 7. 356, 7. 359* 
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7.361, i.3n2 c 7.:wn, de li 11 
14, 17 c 24· de s•elembt·o · 7'.:!71: 
7. B72, 7.i171i, 7. :171!, ' 7. :17!1,' 
7.380, 7.BRI, 7.38:1, 7.:184, 7.:1R5, 
7. 38ti, 7 .11117, 7 . a RI!, 7. i!H!I, 7. ii!IO, 
de I; 6, 1ü, l!l , 20, 22 c 2G de outu -
IJJ'O; 7. ii!J!í, 7. 3!19, 7. 40 1' 7. 402, 
7.404, 7. 40!í, 7.406, 7.407, 7.~0::1, ! .4 10, 7 .4 11 , de 10, 11 , IH, 2ü, 27 c 
;IQ de JHlve mh t'O; 7. 41 li, 7. -~ Hi-A . 
7. 420, 7.42:1, 7.42~ 7.42fJ, 7. 4a~ 
c 7.4a1, de 2, a, 18 c 20 de deze m 
hi'O de 1 !l21i ; 7. 11!í0, 7. 452, 7. 4fi !í, 
7 .48fi, 7 .4H7, 7 . '~1\1!, d e 8, I !i, 2:i, 28 
c 2!1 de janeiro; 7.!'127, de 21 de fe-
ve •·eirn ; 7 .!í!í7, 7.!í!í!l , 7.!íli0, 7 .!í li1, 
7 .úfii -A, 7 .!í li1 -B, 7 .!í ll1,C, 7 .51\1-D 
7. 5(i 1-E, ele 2:1, 25, 21l c :11 de ma r~ 
ço; 7. 1i09 e 7. fil0, de 21 de alll·il dr 
1!127,, abertos ·pnra supprir a dcl'i · 
ctcncJa de Cl'cdil os nrçn menlari ns c 
despesas u ncl nrizada s. 

Al't. i!." A .receita e ·•·ccursos d11 
mencion:uln excrcicin de 1 !125, fixa-
el os em 21!!). !I!Jii :!l!í2$77 1, s:io 1'\!CO-
nh cci elos c co nfi rm adns, co mprc-
hcndcndo: 

a)_ A renda oJ·dina l'ia nrrccn dnda, 
conlol'lne os paJ'a i( t'apilos d:1 lei n : 
!JU2, de 1 ii de Slll cnt ht·o de 1 !l2!í , na 
impo•·Lancia de 1ll.i15H :Onli:ii2H2 e 
a cx lr:Hmlinarin , •ll l't'ccmlnda , d e 
accoPdo -co m os JHIJ'ag•·aph os da 
mcsm n lei, na impopta ncia de . . . .. 
22 . !l!JO :il 1il$512. 

h ) Os •dcpasilns em dinh ei ro, <' O-
lhidos de: 

Caixas Economicas 
:1.540:0:14$387. 

13 cns de aus ent es, 62 : : 1 85~ 1i0il. 
Ca uções, 98il:!l19 :ii 7~!1. 
Fi·anças, 151 :6!12$500. 
~cpo.sitos. di versos, U i78 :528~991. 
lrev:-dcncJa do~ Strvido1·cs d(o Es-

tad o : 
C de cont rihu içõcs, 9 :1~ :028$-1:17. 
E: de mnprcsimos, 114 :(i82$5G2 . 
C predial, 21ü:220:ii28:1. 
C de seguJ•os, a2!) '"878. Sommn 

1. 28!í :2H 1 $lli0 . ' ' 
Cnixn !3enefi cc nl e da Foq;a Pu-

hli ca: · 
C' de co nll'ihui ~·tics, iii0:20 -1 :' ~8:1 . 
C PI'C dial, 1: -152$000 . Sommn . . 

311 :li58$4fi :l . ' 
Cancellanwnto de et·edil os : 
Finn ~~as c cauçiics antigas, .... 

2 . :181 :fíill$1i21. . 
Dop osi-t(~,s di vc.•·sos, 1.4 00 :195$482. 

Som,ma, ;1. 781 :727$10iJ. ToiLa l, .... 
11 .775 :20fi~ 'l 5 (i. 

c) Os Hcs los ·a Paga1· cscJ•iptura-
dos no exe rci cio, se nd o: 

de 1 !l26, 14 . li O li :8~8$6!17. 
Pt·escriptos, a :126$780 . Som ma, 

H. 61'!1 :U?í$477. 

d) Ope1·açõcs de credi-to no totn1 
de Hi . Ha:l :7 50~088, comprchcndcn· 
do: 

Ba nco do ll•·asil cl fiêdc Sul-Mi· 
lll' i r a, :! . 500 :UU0$0000. 

Camaras i\lunicipiaes, .•..•.•••• , 
ti!JH :02ü$!J 11 . 

Cia . de Electricida.dc c Viação 
U rha na , 2. 000 :OU0$000. 
Can1hiac~ 11.895:723$177. 
c) Hcc l ificaç:i.o da cl de supprl· 

menl os do cxcrcicio de 1 !l25, no vn· 
lo1· de 208:!J71 $!'J8Ü. 

I') O liquido dos supprimcnlos 
•·ccc hid os do l'Xcrcicio de 1 !!27 no 
Jllnnl anlc de de 21.156:155$236. 

g) Diversas conlns a snbcr: 
Contas CO I'I'cnle: 

Co ntas CO I'I'Cnl cs, 11:419$174. 
Diversos J'es ponsave is, .'OO!J. 
Exa clnt•cs, 111:101 8055 . Sommn, 

122 :f1:!0$2:1H. 
h ) Os sald os d e 1!l2, em poder: 
Ba ncns c correspondentes, .....• 

7 . K -~ : t : !18:I*Oii0 . 
Exaclorcs, !1 .:11 7 :S8:i$098. • 
Di ve rsos rcspnnsavci~, , .. . ... , , 

:1 . 7KI :0!):·>~7:18 . 
Som ma , !lO. !142 :!)(iiJ. 8!lü. 
,\,·!. 4." Fi ca approvado o balan-

ço do nclivo c pass ivo CJUC revela 
a cslitnn~:i'J de \'alot·c.> ro mponcntt•s 
do palrim onin do Estado c as rcs· 
ponsahilidades ao mesmo vi'nculo-
dn s, co nslant -:·s da s $;:)\uiulc s par· 
tt'lla ~ : 

Do act ivo: 
Pt·opri os do Estado, ... • . •. . , . , 

257.122:110 110 . 
Divida ucli va , 73:078:598$184. 
Valores do E~lado, ........... , 

17. Of)8 :092$49:1. 
.Mun ici pai idades, 27.587 :668$52ü. 
P•·cvidencin dos Sct·vidores do 

Esl•ado: 
Cl predial 2.5911:193$367. 
Caixa Beneficen te da Fo•·ça Pu· 

hlica: 
C1 prcdinl , 256 :512$882. 
Bancos no paiz c no exlraugeiro 

28 . 7:11 :202-' 188 . • 
Exaclorcs, 7 .O:ll :141 $110 . 
Dive•·sos l'espon-savcis, . , .....•• 

!í.70!J:!IIti*7!J7., no Lo.tul de ...... 
41!l . I4H:4a!í$6a7. . 

Do passivo: 
Divida int erna fundada 

57. 00 1 : !i00$000. ' 
Divida fluclU(Intc, , .... , .. ... .• 

ill. 8!1 ,~ :O!Hi$14!1 . 
Emp.reslimos municipaes ..... 

1.Bfi l :1! 18$448 . ' ' 
Exc•·cicio de 1927, 21.156:155$236. 
llanco do Brasil cl gnrnntida da 

Hêt!c Sul-Mineil·a, 2.500:000$000, 
!!O total de 113.913 :609~833, com 
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n cliffcrcnç'a n favor do ·patrimonio 
de 305.234:825$804. 

Art. 5. o Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sal.a das sessões da Camara dos 
Dcpll'tndos, 18 d e agosto de 1927. 
- O preside nte, Pedro Marques de 
Almeida. - O 1 .• secrc.tario, J oão 
Beraldo. - O 2.• secretario, Wa-
shington Pires. 

E' lido c entra em 2. • discussão, 
por a.rli gos, o scgu i nt c: 

PtROJEC'I'O N. 8, DA CAMAHA, DE 
1927 

Exposição Pecuaria 
O Congresso Lcgis'lalivo do Esta-

do de Minns Gc•·aes decreta: 
Art. 1. • Fica o governo (lUct ori-

zado n I'calizar, em maio de 1028, 
uma exposição .pecual'ia nesta Ca-
p Ltal podendo, pam este t'ilm, abrir 
o ne~cssario credito até a quantia 
de :JOO :000$000. 

Art. 2. o Revoga m-se as di.spos i-
çõcs em coll'tr:u·io. 

Sahl das ses-sões da Camara, 13cllo 
Horizonte, 16 de agosto de 1927.-
0 presidente, Pedro JVIar<IUCS de Al-
meida. - O 1.• secretario, J oão 
Heraldo. - O 2. 0 secJ'Ctario, Adc-
lio Maciel. 

O SR. ALFHEDO SA' vem offc-
reccr ao ar,tigo t.• do projccto um 
substitui ivo que visa melhor satis-
fazer o fim que ahi se tem em 
vi·sta. 

O projcclo, diz o orador, 1wcfixa 
o mcz de maio ]M'ox imo para a J'ca-
lização de uma cx,posição pecuaria 
nc !>l'll Capital c determina a somma 
de :JOO contos .para esse fim. 

Julga mais acertado auctoriza•·-
se o cxcculivo a rea 1 i ;r. ar em 1\128 a 
exposição, ficando no critc•·io .do 
governo esco1hcr o ntcz que lor 
mais propicio a esse fim, c por ou-
tro lado, para que faça nesse scn-
t ido uma domonstra ç:i.o digna do 
adcanlamcnto da industria pa sto-
ril em nosso Estado, entende lam-
bem que não d eve mos I imita r a :100 
contos a verba a de-spender com es-
se certamen, CJU{! podcrú custar mnis 
ou cus-tar menos, eonl'o•·mc a con-
correncia c o tempo de sua reali-
zaÇão. 
, Manda, pois, ú Mcsn a segui ntc: 

Emenda substitutiva 
Substitua-se o artigo 1. • pelo se-

guinte: 
Art.. 1." Fica o go,•c.rno do lMa-

do al!clorizado a realizar ~esta Ca-

pitnl, no nnno de 1928, uma expo-
sição pecuut·in, po·dendo para css~ 
t'i,m ab:l'ir o credito nccessario. 

Art. 2 . o Revogam-se as di spos i-
çôcs em contnu·io. 

Sala das sessões, Senado Minei-
ro, em 22 de agosto de 1927 . - Al-
fredo Sú. 
Approvada preliminarmente a 1lre-

fcrcncia do substitutivo, proscguc-
st• na di scussão, que se encerra sem 
debate · c, procedendo-se á votação, 
é o m'cmo apprl)vado, voltando á 
comm issão de Agricultura. 

E' annunciada a 2.• iliscussão do 
seguinte: 

PHOJECTO N. 1, DO SENADO, DE 
1927 

Alteração do Regimento 
O Senado de J\linns Gentes r esol-

ve: 
Artigo. . . As sessões do ~cnado 

Lerão inicio ás 1 il horas e serão di-
vididas em dois pcriodos, o 1. 0 até 
ás 14 h oras c o segundo até ás 17. 

Artigo ... Revoga m-se as dispos i-
ções em contrario. 

Sala das commissõcs, 18 de julho 
<le 1927. - Olcgario Maciel. -
Olympio Mourão. - Gabriel San-
tos. 

Emendas 

N. 1 
Ficam revogada s : 
a) a ultima parte do art. 32, do 

ncg. a que se r efere o projecto, in 
vcrbis: "excepto nns sessões prc-
paratorias em que bastm'á a de um 
terço". · 

N. 2 
b) a parte m{·dia do art. 136: 

"ou a que fôr indicada pelo auctor 
ou qualquer scnndor". 

N. 3 
Fica do mesmo modo revogado o 
2.", do nrt. 139, do citado Reg. 

N. 4 
Accrcsccnlc-sc depois do art. 145, 

o seguinte: . . 
Paragrapho unico. Cont.inila em 

vigor o art. 4. ", da resolução n. 
1l,dc1907. 

Sala das sessões, 21 de julho de . 
1927.- Vnlladarcs Tlihcil'O •. -Mn-
desl i no GonçaJycs. - Alves de Lc-
mos. 
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O SR . ALFHEDO SA', obtendo a 
pu lavra, envia á Mesa, o seguinte: 

HEQUEIUMENTO 
Requeiro o adiamcuto da discus-

são do projcclo n. 1, do Senado, 
JlOr 24 horas. 

Sala da s sessões, 22 de agosto de 
1927.- Alfredo Sú. 

Lido c apoiado, entra co njuucla-
mcntc em di scussão, que se cnct•r-
ra sem debate, send o em seguida 
submctlido a votos c approvado 
esse requeri meu to. 

E' lid o, entra em 2. • di scuss:io 
por artigos c é approvado sem de~ 
bate o segui nlc : 

PROJECTO N. 10, DA CAl\IAllA 
DE 1!J27 ' 

Abertura de crcdftos 

O Cong1·csso Legislai iro do Esta-
do de l\'linas Gcracs decreta: 

Art. 1." Fica o gorcl'llo anclori-
zado a abril·, desde jú, o credito de 
1,00 :~00~000, para supprir a insnl'fi : 
CJCUCJ:I da verha 11. 11 , du § :!.", do 
art. 1. •, da le i n. D31, de :!7 de se-
tembro de 1 D:!ll. 

Art. 2.• Fica o governo auctori-
zado a abrir us seg uintes credito8, 
para occorreJ' a despesas dos servi-
ços a cargo da Secretaria de Segu-
rança c Asssislencia Publica: 

a) de 840:000$000, da quota com 
fJUC compele ao Estado concorrer 
para a conslrucçüo do Leprusar io 
Sant;1 Isabel, nos cxcrcicios de 1!!24 
a 1927, no s lermos do accoi'(IO fir-
mado em 21l de aiH·iJ de 1 !J23, com 
o Departamento Naciuual de Saude 
Publtca; 

h) de Dl :Dl0$000, para pagamen-
to de despesas r ea lizadas com a 
compra de materiaes para constnt-
cção do Hospital "Oiega rio Maciel", 
da cidade de Patos ; 

c) de 2:670$000, para pagamento 
do addicioual da refcl'ida lei, a que 
tem direito o Major Scrtorio Augus-
to Fel'llaudcs Le:io, de 10 de março 
de 1926 a ill de dezembro de 1928. 

Art. 3. • Revogam-se as disposi-
ções crn contrario. 

Snla elas sessões da Camnra dos 
Deputados, em llcllo Horizonte, 17 
de agosto de 1 !J27. - O Presidente, 
Pedro l\Iarqucs de Almeida. -O 1.• 
Secretario, .Toão ncraldo. - O 2. 0 

Sccrelurio, Coimbra da Luz. -Vae 
ú commissiío de Finanças. 

E' lido c entra em 2.• discussão, 
por artigos, o seguinte: 

l'HOJECTO n. 12, DA CAMARA, DE 
1!!27 

Approva diversos decretos 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de l\linas Gcracs decreta: 

Art. 1. o Ficam approvados os de-· 
c•·clos ns. 7. 4iHi, de 21 de dezembro 
dl' 192fi, 7 .4il7, da mesma data, · 
7 . 471, de ill de janeiro de 1927, 
7 .57!í, de 111 de nliril do mesmo an- · 
nu, 7.71:!, de Hi de junho deste mes- · 
mo anno c 7.680, de il de junho do 
corrente ann o, subst iluindo, porém, 
a tabclla de vencimentos que acom-

TAI3ELLA DE VENCIMENTOS 

Escola 11 Alfredo Pinto" 
DirccloJ', 8:400$000 . 
Economo, 5:190$000. 
Pral i cante, 3 :600$Uu0. 
Porteiro, 2:760$000. 
Professor prima rio, 3 :000$0()0. 
Professor de musica, 3.:000$000. 
In speclor, 2: lll0$000. 
Mestre de officio, 3 :600$000 . 
Mestre de cultura, 2:160$000. 
Guarda, 1:440$000. 
Servente, 1 :440~000. 
Continuo-correio, 1 :200$000. 

In stituto São Rapltael 
c) de 5 :383$000, para pagamen-

to de ve ncimentos ao cconomo ai- DiJ·ccloJ', 8 :'l00$000. 
moxarifc do Jnslitut o Haul Soares, Economo, 5:190$000. 
sr. Januario Bittencourl, no período Professo •· primado, 6:000$000. 
de 12 de janeiro .a 4 de dczembrc1 2 inspcctoras de alumnas a ..... 
de 1923, em que esteve em disponi- 2:400~000, 4.800$000. 
bilidade, nos ler mos do art. 119, do Inspector de alumnos, 2:400$000. 
dec. n. 6.169, de 1!.1:!:!; Portci•·o, 2:760$000. 

~l) de 2 :il93$-l78, para pagamcn- Servente, 1 :440$000. 
t.o do addicional de 10 oi•, da lei n. Instituto de Menores 
4:!5, de 1026, a que tem direito o . 
tenente-co ronel Jo:io Franco uo (Aimgo de Menores) 
Couto, no per iodo de 5 de março Dirccto•·, 6:000$000. 
do corrente a 31 de dezembro de j Medico do Juizo de Mcnot·cs •• , 
1928 i 9 :60(},$000' . ' 
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nenllstn, S :G00$000. 
Escripturnrlo-nlmoxarlfc, 

2:400$000. 
Guarda diurno, 1 :800$000 . 
Guarda noctumo, 2:000$000. 
Zeladora diurna, 1 :800$000. 
Zc1adorn nocturna, 2 :000~000. 
Portci~o, 1 :800$000. 

Escola para menores Pervertidos 
Dircctor, 8 :400$000. 
Medico, 6:000$000. 
Economo, 5:190$000 . 
Amanuensc, 3:600$000. 
Escripturnrio-almoxarifc, :J :GOO$. 
Dentista, 2 :400$000. 
Mestre de officio, 2 :400$000. 
Mestre de cultura, 2:400$000. 
Chefe de disciplina, 3 :000~000. 
Inspector vigilante, 2 :400~000. 
Profcssot· primario, 2:400 ·ooo. 
Porteiro, 1 :800$000. 
Servente, 1:440$000. 
Art. 2. o Fica o govcmo do Es-

tado nuctorizado a entrar em accor-
do com as Camnras Municipacs, afim 
de ser crcada a Guarda Civ il em ca-
da. município, cabendo, a este con-
correr para manutenção do serviço 
com um terço da despesa. 

Art. 3. ° Fica o governo nuetori-
zado a abrir os creditos ncccssarios 
á execução dos serviços constantes 
do Regulamento a que se refere a 
Jli'Csente lei, na pa •·te em que hou-
ver augmento de despesa. 

Art. 4. o Estu lei entrará em vigor 
desde a data da sua publ icaç:io. 

Art. 5. o Revogam-se as disposi-
ções em co.ntmrio. 

Sala das sessões da Cama r a dos 
Deputados, em llcllo Horizonte, 27 
de agosto de 1927. - O presidente, 
Pedro Marques de Almeida. - O 
1. o secretario, Jmio Bet·a Ido . - O 
2. o secretario, Coimbra da Luz. 

O SR. ALFHEDO SA', obtendo n 
palavra, diz que, entre os regula-
mentos mandados apprm·ar pelo pro-
jecto em discuss:io, estú o de n .. . 
7 .680, de :1 de junho do corrente 
nnno, c que dcntt·c os diversos ca•·-
gos crcados JWI' esse rcgulamcnl.o, 
alguns não constam da respectiva 
tahclla, nem foram conveniente-
mente dotados. 

Nessas condições, para que não fi-
que essu lacuna no regulamento, qtw 
iria talvez crcar embaraços ao go-
vcmo para o preenchimento desses 
cargos, vem offereccr ao a !'Ligo 1." 
do projcclo em discuss:io um para-
gmpho, concebido 11os lermos se· 
guintcs: 

"Os cargos crcndos pelo regula-
mento n. 7.680, de il de junho de 
19271 c não contemplados na rcspc· 

ctivn tnbclln de vencimentos, seriío 
providos, por contracto, {t medida 
das necessidades do se rviço ." 

Vnc il Mesa, é lida, npoiada c en-
tra con.iunctamcnlc em discussão u 
seguinte: 

Emenda 

Ao nrl. 1." "in fine", accrcsccn· 
te-se: 

"Paragrapho unieo. Os cargos 
crcndos pelo re~ulament.o n. 7. liSO. 
de :1 de junho de 1027, c n:ieJ con-
templados na respectiva lahclln rh~ 
,·cncimcntos, scnio providos por con-
tracto, á medida das necessidades 
do SCI'ViÇO. " 

Sala da s sessões, do Senado Mi· 
neiro, 2~ de agosto de 1927. - Al-
fredo Sá. 

Não havendo mais quem peça a 
]':Jluvra, cnce l'l'll -SC a discussão C, 
procedendo-se á votação, é appro-
vado o art. 1 . " cnm a emenda ao 
mesmo offcrceida. 

Os demais artigos são approvados 
sem dchalc, sendo o pro.iel.'io cotP 
a emenda rcmctlidos ú commissão 
de Finanças. 

E' lid o, entra em 2." discussão, 
por artigos, sendo approvado sem 
debate • c rcmcllido ú com missão de 
Estatística, o seguinte: 

PHO.JECTO !\. 11 , DA CAMAHA, DE . 
1:J:l7 

Muda a denominação de districtos 
O Ct>ngrcsso Legislativo do Esta .. 

do :!e :\li11as Ge1·aes decreta: 
Art. 1. " O districto judicia ri o c 

rt<lm inistrativn de S:io Lourenço, ll<J 
município du Brasília, passa a denn-
minar-se "Paes Leme " c o de Tor-
rl'Ú!J, no município de Juiz de Fóra, 
"S:io José das Trcs Ilhas". 

Art. 2." H c voga m-~e as disposi-· 
çôes em contrario. 

Sala da~ scssrks da Camara dos 
Deputado~ de ~Ii nas Geraes, 1:1 :!c 
agosto de 1 !l27. - O presidente, 
Pedro Marques de Almeida. - t) 
1. " secretario, Washington F. Pires. 
-O 2. 0 secretario, Caio Ncbon. 

Emenda 
Ao art. 1." do pro.iccto n. 11, da 

Camal'a, "in fine", acc1·esccntc-se: 
e do 13rumadinho, município do 13om 
fim--· de Antonio Cal'los. 

S:da da~ sess(lcs, :.JO de · af:ns to de 
1927. - Levindo Coe lho. - Mordi-
ra da Hoc h a. - Passos Ma in. 

Volta ú commiss:io de Estali~li
ca. 

E' lido, cnt r a em 2. n discuss:io pot· 
artigos, se ndo approvado sem d~,:
'hale, o seg uinte: 
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PROJECTO N. 111, DA CAJ\I AHA, DE 
1!!27 

Limites entre municitlios 
O Conf(resso l.cg isl:ll iv11 do E si a-

do de l\'linas Gcr:Jcs dccrc ia: 
Art. 1. ° Ficn npprol'ado 11 nl'Cflr-

do cclebrudo entre :1s Ca 1n a ra s ~ l u · 
nicipaes de Pcd m Leopoldo c Con-
tagem, rclntivumcn le aos li1nil cs cll · 

· trc os rcspccl il'ns municípi o~; . 
Art. 2." J\cvognm-·se as di spos i-

çi'\cs em co ntru ri n. 
Saln dn s scssties da Cn mara d o~ 

srs. Dcpulados, :1:1 de sele mhro de 
192!i. - O pn:sid cnl e, Ent'as Ca-
mcra. - O 1. " sce relari o, C:11nillll 
Chnvcs. ---O 2." sec rctal'iu, V. A. 
Mello Frnnco. 

Vae ú conunissã11 de Es lati sli ca. 
Nada mai s haven do a tmt :1r-sc, o 

sr. president e designn para 2:1 du 
corrente a se!-\uinte 

Of1.DEM DO DI.-\ 
Primeira par te 

Até as 1:l horas: 
Leitu ra da :1cla, e)( pedie11le, apre-

se ntação, de pareeel'l'S, pi'<J.icdos. Íll· 
di cações, In oçti t:s e requ c!·ii11l'ldos, 

Segunda pa rt<) ' 
Até as 11i l1oras: I 

Continual,':iu da ~ '' d iscu ssf111 d•J I 
projecto de n:sulu l,':i o 11. l. do S·õ- 1 

n:Hl u, alt.CJ':IIHlu a hora du in k iu du 1 

sua s scssoes . I 
1." discussiio do pro.krl o n. G, d:1 

C:11nara, so h di\'isas do di sl r ido rk 
S·:w Gon\,'alo dll ,\haclt·, 111t111ic ipio 
de Tiro:;. 

1." d isc ussiio do projeclo 11 . 2, do 
S<?nado, dcc l:ii':IIHiu c1n dispollil> ili-
dadc o func cio11ar io do Eslado, dl'e·· 
ctivo nu nã o, a t't'ecl :H In de ll' pra. 

:.! .'· discussiio ri u vrn.kl'Lo 11. í, da 
Camarn, :Jppru1·a 1Hiu a :d1erlnr:• de 
um cr~ r!itn dt• cinco mil co11tos de 
réis (5.000:0fiii$01HI ), de slinados a 
obras c Jlll•l horamt•lli<>s na esl:tm·ia 
halnearia rl e l'oços de C::dda s e e<l ll·· 
lendo outra s d is pos it;<it•s . 

:.:. '' di scuss:io do de 11 . 11, da Ca -
mnrn, muda11d o a dC' nnmina :,:ií o de 
dois rli striclos do Esl:1rlu (L'< J' 11 111 11:1 
C111 end:1 ). 

l .cva 1lla-sl' a se~;~tio. 

Tl\AIHLH OS D.\S CO~ l ~llSSõ ES 

Commissão de Fin a1F;as 

1. " reuni :iu, aos 22 de ngoslo de I !l:.! i 
Secretario, .los(· l't' llna 

Presentes os s1·s. ,\ ll'rcdo S:'!, .lo:io 
Pio, Hibeiro de Olii'L:irn, Lc villllo 

Coelho, Enéas Cnmcrn c Luiz Li shô:i, 
reuniram-se os membros da com-
mi ss:io de F ina n ~a:;. 

Por propost a do SI' . Hiheil·o rlc 
OliH•ira , l'ornm neclamarlns · prcs i-
dL· IJi c c I'Íl'e-presidenl c da commis-
s:'i<l. rc·spt·l'li,·a lll l' lll l', os s1·s. Atrr~ 
do S:'! L' .Ioiiu Pio. 

() s1·. Alfrulo S:'! a i( rarlcc l'U a sua 
ÍIII'Cstid ura 110 referid o c:11·go c lou-
vou a indica \~ " do sr .. I não Pio para 
o cargo de \'ice-pres idente. 

Em seg uid a arl optaram-sc as sc-
guinl es reso lu çill's: •·cuni1·-se a com-
mi ss:·w du :ts \'l'Zes pnt· Sl'll1HIH1, :'ts 
quarlns c se~iln s- l' c iras , após a se:;-
s:io do Se nado, e l'nzcr o sr. JWe si-
dcnle a di s lr ihui ~ ii n de todos os pa· 
pei ~ entre os dil'ersos memhros, pa -
ra o nccess:trio es tudo . 

Nada ma is lwvcndo a tratai', fui 
lcn111tada a sess:io . 

Commi ssão de Co nst itui ção c Po· 
deres 

1. • reu11 i:in, ans 2:1 de agos to de Hl27 
Sccrl'la rio, .José Penna 

l11·uniu -sc a t•ommiss5n de Con-
sl itui ~:-111 c J'()(kres, achando-se prc-
Sl' lllt•s os srs. ,fo:·ll, l'io, Modcsti nu 
Go11çall'l'S e Eltt·as Ca iiiCI 'a. 

Foi t1ccla 1uado prcsidl'nte o sr . 
.João L'io, qu c ngr:1d ece u n sua in-
\Tslidur:• no :illudido cu r!jn. 

Em sl'guid:• , fi cou rl elihcrudo que a 
co•nmi ss:io se re u11i ssc duus vezes 
po1· sema na , ús seg unda s e quintas-
feira s, lll go depoi s da sess:·IIJ do S<.!-
n:tdo, c a di slrihuiçiin tWio :;r, pre-
side nt e de todos os p:1pe is entre os 
Sl'US nlcmhros, pura o devido estu-
do. 

Nada mui s hnl'cnrlo a tr:dar, foi 
encerrada a rcu11i :io. 

Co mmissão de A~Ticu ltura, Commer-
cio, !ndustri a c Artes do Sena-
do 

1. " rcun i:i o, aos 2:J di.! agosln de 1921 
:,l'c relarÍ <I, .l osé l'cnna 

Co 1n :1 p•·cse l\l:u dos srs. All'redo 
H:ll'la, 1\II L'as C:1IIH'I':J c J. ~ l ontnn 
dnn, rt·u liÍU -sc a c11n11niss:io de Agri-
cultura, Co1n1nCITÍil. lnduslria e Ar-
tes, tendo s id<l ncci:Jmado p1·csidcn .. 
te o s r. :\ll'redo 13aetn, c delihcm-
rn nl que su: 1s reuniúes se realiza ~ 
srm ús t e r~·ns- l' e ira s c sahhados, e 
a di slrihui l,':io pelo sr. pres idente de 
todns os papeis e11lre os seus mem-
bros, para o ncccssa rio estudo. 

N:Hln mni s ha vendo a lmlat·, foi 
encerrada a reuui:io , 
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17. 1 SESSÃO ORDINARIA, AOS 23 1020, relativa á mesma Secretaria. 
DE AGOSTO DE 1027 Art. 2. o Fica o governo auctori-

Prcsidencia do sr. Ribeiro de O li· 
vcira - Secreta rios, os srs. Gu· 
briel Santos c J. l\1ontandon 

SUMMAHIO : - Acta. - Expedi en-
te. - Projcctos ns . 17, 1!l c il!l, 
da Camara. - Hcdaeçi> es fi nacs. 
- Pm·eccrcs de commi ssõcs. -
Discurso do sr . A lf1·cdo Sú. Ca r-
ta do cxmo. s1·. dr. Antonio Cn l'-
los. - Obscrvnçõcs !lo s1·. A I f'l ·e-
do Sú. Projeclo n. 1, do Senado. 
- Discurso c emenda s do SI'. A 1-
fredo Sá . - Di scurso c rcquei'Í -
mento do sr . . João Pi o. - Proj c-
cto n. 5, da Camara. - Prnjedo 
n. 2, do Senado. - l'roj cc:t o n. 
l, da Camara.-Discursn c emen-
da do sr. Modcslino Go nça lves. 

wdo a ahrir o credit o especial de 
1\00 :000$000 pa1·a pagamento de 
dividas de exercícios ,iú encerrados. 

'Art . il ." Pica crendo, 110 Archivo 
l'uhlico i\linciro, o cargo de chefe 
de secç:io, qu e se rú provido median-
te promoção, na forma da lcgisla-
\,'<io em vi go r . 

Art. 4.° Ficam eq uipara dos os 
ve ncin1 cn tos dos professores de de-
sen ho c gy mnaslica dos Gymnasios 
de JJcllo Horizonte c ilarhuccna, aos 
dos demn is professores de scicncias 
c I i nguas dos mes mos cstahcleci-
mclll os, gnsando de idcnli cas van-
ltlf.(cns. 

l'al':l !lraphn unieo. Fica o gover-
no nuct nr izado a abrir os c1·cditos 
ncccssa ri os para fazer cumprido o 
di sposto neste artigo. 

Art. 5." 1\ cl' of.(a m-sc as disposi-
A' h o1·a rcgiml•ntnl feita a chamn· çôes em con trari o. 

d:1, acham-se prcsc n'c ~ r.s srs. H i- S; il a das scss<ics da Ca mara ·dos 
hciro de Olive ira, C::;hricl Sant o~. Dep utados de 1\ lin ns (ieracs, l'lll l.l ci-
.J. Mon landon, .To:io l'it>, Alfredo lo llori zo nt e, aos 22 de af.(ostn de 
S:í. Alfredo ~1a c l :! , ~néns ~nmn:1 , 1!127. - O J>res idclll e, Pedro Mar-
A.lfredn, Catao, Xavlt:r llol1111 , Le- ques de Almeida.- O 1. " Secrela-
vuuln Coc l.h o, M~Hh•s! I IH> Gr 111 ~·a I v~·~ , ri o, Jo~o Bcraldo . - O 2. o Sccrc-
Passos l\la 1n, Lu1z L 1 ~· hna c Canlll-~ t ario, Wa shin gton F. Pires . 
lo Chaves, faltando en111 ea11 ~ a l~nr-

ticip:ul.a os s1:s- Ol~· ~~~~~io Mou-,·:io, l'I WJECTO :'\. J!l. nA CAl\1!\ HA, DE 
Ole!-{ai' IO 1\liil'Jl'l, PPnt'i cs rl <• 1\ len- 1U27 
donçn , Sim:io da \. unha c .\l vt~·; de 
Lemos, c , sem clln , os dema is se- Universidade de Bello Horizonte 
nhores. 

Ahrc-sc a· scss:i l. 
O Cu n ~rcsso Legislativo el o Esta-

I do de 1\Jinas Gerae s_ el ccrcla: 
O SH. 1. o SEl.HE'L\ H 10 p1·uecel e ,\ I A ri. 1. " Fica o Prcsielcn.lc elo Es-

lcitura do seguint e: . _ I I:Hln el csdc j:'i audoi'Ízado a ccm-
stituir pntrimonios, cujos r endi-

EXPEDTE:--ITE mcnl os, rc•sprcl h·:nncntc, de . .... . . . . I ~00 :Ollil ~ OOO , :! 50 :000$000, ..... . .. . 
OfflCIOS (i00 :0011$000 c !í() :ooo ··ooo, auxiliem 

Do 1 . o Scc1·et.ario ela l.amar:1, re- a n1anut cn~·:in da Facu ld ade de Di-
metlendo os seguint ~s : rci to, ela Escola el e Engenharia c 

da Faculdad e el e l\l cdicinn e da Es-
PHOJECTO N. 17, DA Cr\~ 1,\H ,\ , ('oi a dr Oclon tolog:a c Pharmacia 

DE 1927 de RL' II n Hori zo 11t c, toda s com séde 
'nn Ca pital do Estado. 

Paraf.(l'apho uni cn. l'arn esse fim 
poderú decrctnr a cn1iss~o de apo-

0 Con,::rcsso Lct~ i s latin> do Esta- liecs da dil'id a publica mineira ou 
do de 1\linas Ge1·acs decreta : fazer outras npl' l' :lÇÕes el e credito. 

Ahcrt ura de creditas 

Art. 1. o Fica o 1-(0\'CI'no anclori -
zmln a ahri1· o credito especial d<! 
li. 700 : 000 ~000 para suptii'ÍI' a in suf-
ficiencin da cnnsif(ml<::io orça ln en-
tai'Ía para estradas el e rodnf.(r m c 
outros SCJ'vi ços rca lizael us pela Se-
Cl'cl.ar ia ela A!-{I'Ícultura, c mais o 
ereelito supplcm rntar de 100:000~, 
':'1 verha elo nrt. 1 . •, § 4.", c :11, da 
lei n. U:Jl, de 27 dç setembro de 

AI'!. 2." Cada i>ati'Ímo11io tcl':'i 
c·xistcneia pi'Opri a ; rl'\' l' l'l r r:í , po-
r(· m, ao Estado si n in stitut o, a cu ja 
nlillllllt·nç:in Sl' desl inc. se cx linl(uir, 
si [H'rdcr o rccon lwcimcnt o fcdr ral 
ou si n:io se suhmctlc l' ús ilresci- i-
pç(,es de sl:1 lei c• dfl l't' f.(ll lann•nlo 
qnc pa r:1 su:1 c·xl·cuç:ir. fúr expc•til do. 

AI'!. :J.• Os quatro i11stitulos de 
en sin o superior se reunirão para 
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consllluir n Univcrsidndc de l\ linns de Almeida. - 1." Secretario, .João 
Gcra cs, consC!'V:llHio a a ulonnm ia Tlern Ido. - 2. 0 Secrel n ri o, ' Vash-
didaclica c ndministrativa de que ington F. Pires. 
goscm, co m ns rcstri cções constnn-
tes desta lei. Scl'iio ú Uni ve rsidade l'IIO,JECTO N. :J!l, DA CAMAI\A, DE 
incorporados outros qu e mcd i ante 1!!27 
lei sejam cons iderad os no caso de 
m e1·eccr incorporação c qu e com-
pletem o ensino supcr io1· no Estn-
do; a conslituiç:io de novos patri-
monios fi cnrá depend end o de auclo-
rizução leg islativa . 

Bibliothccn elo clr. Ruul Sunres 
O Co ng1·csso Leg islativo do Esta-

do el e i\ lina s Gcl'iles dec reta: 
Art. 1. o Fica o gol'ci'IIO do Esla-

do auct orizado a adquirir a hihliu-
th cca qu e pertenceu ao dr . Haul 
Soares de ~ l o ura, podendo des pen-
der até n qunnlin de liO :000 ~000, 
abrindo, para esse fim , o nccessn i'Í o 
cred ito. 

Art. 4. 0 A Uni vcrs icladc el e 1\linns 
Gcracs scrú administrada po1· um 
reitor c pelo Con selho Univcr .. 
sita rio. O reitor scrú de lil'l'e no-
meaç~o do Presidente do Est ndo; c 
si a esco lha rccahir em tn cmhrn da 
congrcgaç:io el e a lgum dos institu - Par:lgrapho unico . A bihli othcca 
tos, servirá g1·atuitamente. O Con - tlc qu e traia este artigo, uma vez 
sclho Univers it ar io se co nqwr:i sob udquirida, sC'I'Ú inco l'[lOI'acla ú hi-
a prcsidcncia do re it or, do s dire- bli oth eca ela Ca mara dos Deputados 
clorcs dos in stitutos c de Ires len- de ~linas Geracs. 
tes clcilos annualmcnle pela con- Art . 2. o !1rl'ogam-se ns di spos i-
grega~:io de cada um dcll cs. ! ~ôes l' nl co ntrari o. 

Art. 5 .• As altrihui~<ies el o rei tor ! 
c do Conselho Uninrsi tari o ser:io 
definida s em regulament o. 

Ao Conse lh o eo mpet irú o exame 
c approvaç:io dos orça mcnt os e da s 
contas annua cs da s Faculcl :! cl cs c 
Esco la, cabendo ao n·ilo1·, :li(·m do 
seu voto de qu:llid:Hle, o d ireit o de 
veto quando vcdfiqne qu e a des pe-
sa orçada ou cffc clu ada nüo tem a 
dcs linaç:io do palrimoni o cread o 
po1· esta lei. 

Art. 6. 0 A Universidade terú uma 
sccl·ctaria dii'Í gida por um secreta-
rio, auxiliado pelos funcc .ona1·ios 
que o Conselho, so b propos ta do rei-
tor, julgar neccssa ri os, c cuj os ven-
cimentos scr:io por aqucll e f,xarl os. 

Sala cl;1 ~> Scssties da C a mm·a dos 
Deputados de 1\linas (il~ ral' S, l'lll 
Hel io lluri w nl c, aos :12 tle a!-{oslu 
de 1~:.!7. - l'residcnlc, !'edro i\lar-
qu cs de Altucida . - 1." SL'crctario, 
.To :i o Bc1·aldn . - 2." Secretario, 
Wn shin gton F . Pires. 

Esses pro,iect os vão a imprimir. 

Passa-se :'t 

Aprese nl.a~ão de pareccrer; , tHn.ic-
ctos, indica~Õ l'S , muçücs c reltuc-
rim cntos 

ll cdacc;õcs fiua cs 

O sr. Xavier Ro/im. obtendo a 
pa lnvr;J, offérecc c envia ú Mesa :1 s 
SCf:IIÍnl cs: 

Os institutos componentes da 
UniveJ·sicladc concon·l·r:io em partes 
cguacs para as des pesas do pessoa l 
da secretaria c para as elo se u ex- Sobre o projcdo n . 98, ela Camarn 
pedicntc. elos s rs . Deputados 
· Art. 7. 0 Puhlicaclo o regulnmen· 
to, o Secretari o do Interi or convida-
r;\ os in stitut os a habilit :l l'em os 
respectivos dircclo res a assif.( narci n 
t ermo de acccit.aç:io dos pai ri mo-
nios sob ns co ndições constantes 
desta lei c do r cf.( t!lam cnto . 

Art. 8. 0 A prese nt e lei cnlt':lrú 
em vi go r desde a dala d:l sua pu-
blieaç~o . 

Art. 9." Hcvogam-sc as dispos i-
ções em conlral'io. 

Sala das sessões, da Camara elos 
Deputados, de 1\linas (i erat•s, t·m 
l.ll•llo Hori zo nt e, aos 22 de agos to de 
l 027. - Prcsidcnlc, Pedro i\! arques 

Tend o cxn minndo o projeclo n. 
98. da Ca mara dos SI'S. Deputados, 
depois ele approv;1do pelo Senado 
na fól'lua do se u 1\cg im r nln Inter-
no, a COIIIIIIÍSS:io ds 1\cdacç:io JH'U-
pÔC que se adopl c, como final, a 
seguinte r c dac~:io : 

Congresso Ll gislnli l'o do Estado 
de l\li 11 as Gc ra~s decreta: 

Arl. 1. o Pa ssa m a de no minar-~e 
- Oi striclo de .J aqu c- t·una - u de 
O n~a , do 111unit'ipiu de Pcquy, c 
- Distril'lo de Santa ll elcna - · •.1 
ele Amazu nita, do munieipio de 
l\lanhuassú , 
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'Art. 2. o n evognm-se fi $ di sposi-
ções em contrario. 

Sala da s sessões, 2:1 de agos t n de 
1027. Xa vier n olim, relalol' . - Lui z 
Li sboa . 

Sohrc o pro j c~to n. 104, da Cn mara 
dos s rs. D(' pul.:\lto ~ 

esta preench e melh or o oh.i ectivo de 
fncilitn r a rcaliznçfi o de t!ma cx p~
siçfio pccuari a JJCs ln Ca pit al, dci-
x:i nd o a cri lc l'i o do ~-:m· e rno a esco-
lha da épocn pa ra isto mni? favo-
ravcl c nfio limit ando o CJ'CdJ to que 
possa se r ncccssa ri o, é de )Htrccm· 
seja suhm ctli da ú 3.• di sc~J ss~o e 
approv:ul a a cmcml a su bsll lut IV a . 

Sala da:; co mmi ssõcs, 23 de ngos-
lo de HJ27 . - A lf t•cdo H neta. -
Enéas Camera . - João J ncqucs 
Monl nnd un. 

fi ca o projcdo sohrc a mesa pa-
ra a ord em dos trabalhos . 

A ('omndssfi o de Hcdaçiio, a cuj n 
exame foi suhm ct lido o proj rclo n. 
10-1, do Cam nra el os s•·s. Dcp ulad?'• 
npprovado pelo Senado JJa s Ires rll s-
cussõcs rcg imcnl ncs, é. de pa !'ccer 
sej a suj eit o a sa ncç;fio pres iden-
ci:tl redi gido do seguint e modo : O SH. ALFHE DO SA'- S1·. P rcs i-

0 Co ngresso Lcl-(is la li\'O do Esta- Jlcnlc, reput o ulil c hcncfi ca a rcso--
du Minas Gentes decreta : . Ju çfio tomada an te-hontc m pela 

Art. 1 ." Fi ca o govern o au cto l'i - cu inm issi\o de Finanças do Senado, 
zado a ma nda t· estudar no su b-sú lo no scnl ido de cffccl unr ao menos ' 
de 1\!inas Gcraes, pa ra se ve ri fica r se du ns rc uni õc~ po r semana, a fim de 
nell c ex iste jazid as de pct ro k o c t rocarem os seus memhros idéas so-
do muni cipi n el e Sahin opoli s pa ra hrc os di ve rsos assumplos que lhes 
se yerHka•· a exislcncia de cuxc ni- sej am nffcc tos pa ra estudo . 
ta . Pc rm illc-se, dcsla fúrm a, um cx-

Paragraph u unh:o. O gove rn o po- a me ma is eo nscicncioso dos assum-
dcr:l fazcl-o, que r po r co nl :i exclu - pi os qu e lhe co mpele ventil a r, ao 
s iva do Es tado, qu er acco l'!l o co m . mes mo tempo qu e, d isll'ihuidos 
o governo federal . i co mo fi co u reso lvi do - pa1·a ca da 

A rl . 2. 0 T:ntl o par a as pe rfura- ~ u 111 dos se us mcm bros os di ve rsos 
çties c pesqui sas, como para o ap- papeis •·cmelli <los ú co Jnmi ssfío, se 
jwuvcilamenlo das jazid :1s qu e se o[fcrccc a cad a um deit es lcm!'JO c 
t•n c<lltll'al'eln , o go H·rn n l'i c: t a inda oppnrtun idade para examinar c cs--
auctlll'izado a entrai' em aeco nl o <l a tucl a r mai s por meml u a mnlcr ia su -
ma neira qu e j u lga r mais ennve ni - hrc qu e l' cl w mada a cn mmi ssfío a 
<'lil e, l'tllll os propriC' Iari os el as ll'l'- prn ntlll ci:n·-sc . 
ras ond e s<• farii o os es tud os, ou Alén1 d isso, essa J'csoluçfíu eleva 
seja m descoherla s as min as . de int po rla ncia a sua mi ssiío c cu-

J\rl. il. " O l'odcr Ex ('cuth·o pode· 1 mo qu e di gnifi ca mai s o mríltdalo, 
r :'t :d11·ir os ~ r e d i l os necessa ri os pa - pnr isso qu e, at é ago ra, se cnca rrc-
ra a cxecuç:io dt•s la lei . gava, via de regra, só um el os mcm-

Ad. 4." Hevoga m-sc as di s po~ i - brns da co nnni ssii o de relatar, mui -
ções em contrari o . tos processos c, pn l' outro lado, va-

Sala das co mm issões, 2H de agos-j lcnd o-sc el a co nf ia nça c co nsidera-
to de 1!l27 . - Xa vi er 1\olim , rc la - çiío qu e ell e mcrcc in, os outros 
tor. - Luiz Lis boa . membros da eo mmis~iío ass igna-

Di spensad as as f'o rm:~lidad cs rc-
1-( imenl acs a •·cqu crim t' nl o no rela-
tor, entram lngn em discussfío es-
sas rcda c~õcs c s:iu approvad a~; se m 
de bale . 

Pa r('ccres 

O SI\ . .-\I. FI\ EDO S,\ ', obt end o :1 
pala\'l'n, nl't'er<:cc c cll\·ia :'t ~ I L• sa u 
s<:guin lc : 

,.a m, Sl' lll ma i o r es l udo ou exame, 
os pa receres po t· ell c r elatados . 

Ora , pode :H·ont.ecc l' qu e, num da -
do nHJ nH• nl o, fa ll t• o rela tor, el e sur-
te qu e oul i'O mt•n Jhro, qu e llt c as-
signou o pa1·ecer ~t·m nr nhum es tu-
do a r<•speil n. se \'eja em dif'fi culd a-
de, no plen a l'i o, para csclarC<'CI' qual -
qu er pont o sobre <JU C sej:J cham ado 
a nwni fcs la •·-s<: . 

Sú elog i"os, porl anl o, merece 
Sobre 0 proj ectu n . 8, da Camam :~q u e ll a r c so lu ~iío da co mmi ssfío, 

que assi m d {J uma t'úrma mais cf-
fi t'lll c l' mcth nd ica a seu s lr:thnlhos. ,\ cuntmi ssiío de Agrkullura, a 

qut•, novn mcnl l', fo i prese nt e o pro-
.kclo n . H, da <:a mara, co m emenda , 
sull sl itul iv a, ad op lada ]le io Se nado j 
em ~ ." di scussfí o, eu nsidcrand o qu e . 

Sr. Presidente, ao Sl' l' pl' la ge ne-
ros id ade de meus coll cg:ts no se io 
da commi ss:io, escolh ido para pre-
sidente da mes ma co mmiss:iu ... 
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O sr. João Pio : - N:io po1' ge ne- li - Sohrc umn )Jct ição dn professo· 
ros idade, mas pela J·econh ee id a eo m- rn de llarrc iros 
pclcncia de v . ex c. (A fJO iwlos). 

O sr. Alfredo Sú .. . j ú linh a em 
meu poder, para •·clal ar, algun s pro-
ecssos c j ul guei de meu llcve l' lra-
zel-os rela tados, pa1·a n:iu parecer 
ler h av ido de minh a pa rle <Ju alqucr 
negligencia em opin ar so bre os ns-
sumplos ou prov idencias qu e cll cs 
encerra m c suj eitos ao exame da 
eommi ssfí o de Finança s. 

Formulei, por isso, os pareceres 
qu e passo a ler. 

I - Sobre um a )J C' t.içiío de l'a 11lo Si-
muni , propondo-se a en).(lr um 
mausoléu na se pultura do S<' JHtdor 
Diogo de Vascunccltus 

A commi ssiío de Fi na nças do Se-
nado l\l inciro, a qu e fo i pr<: sc nt c a 
pnpclda n . 3.812, cun lC' nd o propos-
t a, nco mpanh ada de um a pla11la , de 
Paul o Simoni pa ra erecçflo de um 
nwusoll J ao senad o•· Di o!-( o de V as- . 
concr ll os, opin a pe la apresc nt n~:io 
de :um projeeto de lei pe rt ine nte no 
a ssUI11J>lo c pelo a rch iv:un en lo ua 
alludida papeleta. 

Sala el as sessões, Senado ~ l i n e i 
ru,cm 2:1 de a t~os l u de 1 !!27. - A 1-
frcdo Sú . - Joiío l'i o. - Lcv indo 
Coelho . - Lui z Lis boa. - EnL·as 
Camera . 

l'roj ccto n. 3, do Senado, a que ~t· 
refe re o tlll rcc('r supra 

O Co ngresso Leg isla ti vo do Esta-
do de l\Iinas Gc ra cs dec reta: 

Art. 1. • Fica o govern o do Es l a-
do auct orizad o a mandar c•·igir, no 
Cemi lel'i o de Bumfim, ncs ln Cap it a l, 
um mausoléo no sc nndor Diogo Lui z 
Pci'ciru de Almeida Vasco nc,' llos. 

At•l. 2. 0 A esco lha do projec to 
dessa ohra sc rú feita med ia nt e co n-
cor•·encia publi c:t, nomea Julu-sc 
uma com mi ssfio de pessoas co mpe-
tentes para estud ar as p1·oposlas c 
opinm· pela mai s nccc ilavc l . 

Art. 3.• Pa ra n cxccuçií o da 1 rr. -
senle lei podcrú o go ,·c•·no de:;pe n-
de•· at é a so m ma de 20 :OOOBO:JO 
(v inle eo nlos _ de réi s), a bri ndo o 
credito ncees:;al'io . 

Sala da s sc•;si:cs, . Scnadn ~lln < i-
r J, em 23 de at(m lo de IJ:!7 --A I-
fru to Sú . - .To í J Pi o. - Lui z Li s-
hr•n . - Levindv Coe lho . - En é a ~ 
(:,; mera. 

,\ ' t'o Jnln iss:in de Fin a nç;as do Se-
nado foi pl'Cs<: nlc a pa pt• lcln so h n . 
:l. n~. con tend o um a pcl içlio da 
Jll'ofessora publi ca de Ba rrei ros, 
m un icipio de ll am ara nd yha, em qu e 
sn lieil:1 pt•,rd :'IO de ce rl ' t impoJ' Ia n-
t: ia desco nt ada em se us ,·cneim cn-
1 os. Scl-( uo do t'X·pt'ie a rcqll eJ' enle, a 
so m,ma dedu zid a lh t• fôra paga pot· 
ler l'lln ccio ll :l!l o r 1n dois lt11·.nos sua 
esco la 11 os ann os de 1!l l8 c l!l i!J. A 
contm iss:io j11l go u co nve ni ente ou-
vi( a respe it o o SI' . d1· . See rcla ri o 
du !Jil eri ur qu e, em res posta, em 
ol' l'i cio de :10 de se le.nth ro do anu o 
pa ssado, dec lara q ue a rel'e rida pro-
fessora n:io oh! evc a ll clo ri zac,:üu pa-
ra desdohran1cn1o do ensin o, nus 
:1nnos j:'i rcfl'ri dns, raz:iu po r que 
nüo lh e ass isl<: d ire it o :'t pcrcept;üo 
da gralil'icat;üo de 20 % sobre se us 
vc nci mcn•!Jls, naquell c pel'i udo, de 
cu nl'om ni d:ule co m o a1·L. il -1-l, n . 
~. do re ;: ul:nn e11 lo do ensin o, em 
,-igo r. 

A pc• li cionn r ia 11 iio juntou nenhu -
ma proi":J do qu e a ii L•g a, nem ln CS-
Jno q ue 11 pal-(a menlll da gl·ati fica-
t; :io lh e l'úra fe il 11 pela co ll celoria, 
ile ord t'lll da SecrC'Ia ri a. E', puis, 
de pa recer qu e se 'a rchi\'c a alludi -
tl a pape leta. 

Sa l:1 da s cnnllni ssõcs, Senado l\li -
neil'll, em 2:1 de agosto de 1!):.!7. -
.-\lfredo Sú. - ,J oüo Pi o. - Lev in-
tl o Coe lho . - Lui z Lis hoa.- Enéas 
C a mera . 

III - Suhrc uma peti ção de Oscar 
Rodartc 

A' eo mmi ss:io de Fina nças do Se-
nado foi prese nte a pa peleta so h n. 
:1. ?!H, ct~nle nd n ~ 1 , 111 1'eq uerim enlu 
em q11 c Osca r 1\ odarl c so li cit a au-
ctor izat;:io J.cg isl,ali\'a para se im-
pri mir nns ol' l' ici nas do " i\linas (ic-
ra-cs" um n oh r a d itl acl ica de sua 
a ucl 11 ria , 'de no1 n i nada "Operações 
F11nd amcnl aes ". l-l ouve (J OI' bem a 
t'll nlln issriu ourir a res peito o sr. 
dr. Seercl•ario do ln lc ri o1· qu e, em 
rest>us la, declarou se r essa obra 
desco nh cchla no dc.p:n'ta menl o de 
ensin o c niío poder, por isso, emit-
I ir p:ll't•cc r sobre se u val or dida -
cl icu. E' de ret(nt, pa ra se pl cil ea-
l'l'llll t'arores do Es<ta do em sua pu-
li lit:at;:i P nu :l'(]opçiío, s u b m t'~l.c r~m 
se esses ·t l·aha ll111 s, prev iament e, no 
t·xa,nt r r es lu-do do Co nselho Supe-
rio l' do Ensin o, qu e os aco nse lh a 
ou d esappJ·ova. N:iu fez isso o rc-
qu cr>l·nl<' , pelu rJU C nfio tem o Se-
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undo rlrmct;los pnrn julgar o me-~ Al'l. 1. o A Fm·çn Puhlicn do E~
J'ito da obrn. Opina •. pois, pelo at'· L:.'ct.o tl c ~ li.na s .Gt•rac~, . P~~.rn ~ :o~Õ 
chÍ\I:tlllenlo da :tllutlula papcle!,l. CICIO de 1!12~, COI~ IJ lfl~ · S? :' d~ . ' 

• · hont ens 'ISSI,tn d ISCI'lnlln•tdos • Sala das cnmmtssõcs, Senado ~ 11 - · • • · · 
ncil'll , em ~:1 de a ~o s!o de 1!1:.!7 · .- Dcp:t!'lanu•nlo Admlnis!t•alivo; 
Alfred(, Sit. - ,lc!iío .Pio. - L~v!n- Cinco b:t!:tlh ões de inl'anlai'Ía ; 
do Coelho. - Lutz L1 sboa. - bncas lT m cnrpo-eseo la ; . 
Camcra. Lltn Corpo de CaYal larta; 
IV - Sohre um requerimento ele Uma Co mpanhia de Sn•padot•es 

Carlos F~ rnanclcs da Silva 13nmhciros; 
Cinco pclo!õrs de metmlhndoms; 

A connniss:in de Finanças do Se-
nado, a qu e foi presente a papcle l:1 
sob n . i!. 71í!l, cr, ntendo u 111 rcqu e-
rimt•n!o de Carlos Fernandes d:1 
SiiY:t , almoxarife ti:; Secret aria da 
:\!(ricul!ut·a, snlic.ilando c·quipara-
c;ão tle seus v.cncim cntns aos de che-
fe de secç:io das Secrc.ta1·ias de Es-
t:ni(J , ouviu a l'espe ito o sr . dr. Sc-
c;·e!ario da ,\ gr icullura . l ~ m rc:;-
posot•a, dcda i'Oll esse Lilular, t• m of-
ficio de 21 de se tembro de 1 !J2(i, " se r 
inlcnç:io tlo gu l'l'l'!lo rcforlttlll' aqu el-
l.t Secretaria tl e Estado, com tll e-
lhoria e equipar:tt;:io dus ,·cncitltl'll · 
tos d e lodos os fu1t cc ionarios, e que 
atlcitdei'·Sl' a ped'idos individuaes, 
a.n!t•s da refot•nta g'c ral, sn ia , de 
ccrlu, a~gravar a silu:1~ão, vi sto cu-
mo exi ~t c m mu ita s rcda ina~õc s 
pcssoaes." 

A' vista desse pronult cÍalll l' lll n, é 
de •11:1reet' r qu e seja arehivada a al-
lu·di·da papeleta. 

Sala tlas commissões, Sen:ulo 1\li -
nci ro, em 2:1 de al(osl o de 1 !l:l7. -
Alfredo Sú. - .Jo:io P.io.- Levi 11-

.do Co~llto.- Luiz Li sboa.- E111'·as 
C:lmCI'a. 

V:io os parc'cercs c o projecln a 
impt·imil· .para a ordem dos lraha-
lhos. 

O SI\. Ll TZ LISBOA, nht. end o n 
pa·lavra, off'ct·ecc c envia ú ~le s a o 
seguinte: 

Sobre o projrcto n. !1, da CamarD 
A w mmi ssão de Força Publica, 

pelos membros infra assign;1clos, é 
de parecei' que o proj cclo li . !1, da 
Camat·a, fixalido a força p11hlica do 
Es!aclo, pat·.a o exercício el e 1!1:lH, jú 
appro1·ado •em 1.", seja su hm eHidu 
a 2." di sc us são c apprui'Mlo. 

Sala da s sess(ics, 2:1 de ngo:;!o ele 
1!!27. - Luiz Li sboa. - .Ioúo .la-
cques Monlandon. 

l'rojccto a que se refere o parecer 
supra 

O Co li g t•c s~o Legis.lal.iYo do Esta-
do de Minas Gcr·aes çlccrt.:ta: 

~i c rY içn Aux iliar; 
SerYi ço de Saudc . 
,\rt. 2." Para ntanutençfin da 

Força l'uhli l' a, fica o Podct· Execu-
til'fi :1 twlo ri zado 11 drsu>emlc~· no 
nof.crid o t'X ercicio a impor!ane1a de 
H. (i!IO: I !l2 ~ H OO, de accordu co m a 
tahclla alln cx:1, 11. 1. 

A1·t. :1. " A ~r11nposit;üo do DCI_Jar-
lam cnln ,\dmini str al il'f!, da s tlll!da-
des de tropa c do Set·vtço de Sa ude 
ohcdeccrú aos quadros a11 nexos. 

Art . . l, " Em cnso de n cecss ~·c.lad~, 
pnclcrú 0 !(OI'crno l'l ev:tt' o c! l ec~t
\'O tla forr;a , d al.' -'llt e Ol'f(:llliZ:tÇaO 
qu e julgar cn 1 11 ·c n~l'llte, a.h r~nd o pa-. 
ra ÍSS IJ ll neC l' SS:ti' IU Cl'e.dtlO . 

Ar·t. 5 ." Hi.' n>t-:am-sc as disposi-
t;ücs L'lll co ntra rio. 

Sa la das sf'sscies ela Cantara dos 
[).cp utad os, i\lit~<I CS Geracs, lle~lo 
Hol'izolllt•, ao s 1H {\e a!(os!o de 1!J. 7 . . 
- O prcsidcn!t•, l'cdrn 1\lal'l,llles ~ e · 
Almt'ida . - O 1." SL'C I'CI:II'Iy, .To,lO 
lh·raldo . - O 2 ." sec rclai'I O, \Va-
slt ing!o n F. Pires. 

O Sll. LE VTND O COELHO, oh-
tendo " palal'l'a, nff cr.c,cc c envia á 
~lesa o seg uinte: 

Sobre n projecto n . 5, da Camara 

:\ co mttti ssiio de Estati sli ca , a que 
foi Jll't'SCillC ll prll,Í CdO 11. 5, ~f,a Ca .. 
mara dos :; rs. Depu!mlos, .Ja ap· 
provad o em I .' cliseu ~s iío, é de pa-
reee r CJ li L' ' ' Jll t'S III U se.J:t suhmctlldu 
a :.! . " discu ssão c approl':ttlo. 

Sa la da s sesscks, 23 el e agosto de 
1!12i. - Le,·ind•> C•)cllw. - Pas-
sos i\laia. 

Cr.rta do exmo. sr. dr . Antonio 
Carlos 

O Sll. ALI'IIEDO SA' Pedi a 
pal:tl' t'a , s1· . presidc11t c, afim de sn li-
tit.ar de v. cxc. se dif(IIC co ll ~; ultat' a 
Casa si co lt sclt !e 11a di spe11sa das 
formalidades regimentaes, para que 
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os Jllli 'CceJ•es dn cn mmi ss:io de Fi-
nanças, hu pouco licl ris, sejn m im-
mcdiatnmcntc submct tid os ú di s-
cuss:iu e vo taçiío. 

Valendo-me da oppnrt unidad e do 
me · nch:ll' lia tri bulia, vou pt·occ-
dct• ú lcitul'll de uma ca rta qu e :tc:t -
ho de J'Cet' bCJ' ctn sr. prcs idelil c A n-
lonio Cu rtos, reve ladora do npuract o 
cset•upulo c do nolll·e dcsp relidimcli-
to de s. cxe. no localitc ú homcli:t f(L'III 
merecida que o Senado hnlitcm lhe 
tributou, npprol'a IHl o em 1." di s-
cussão a denominaç:io de "Antonio 
Carlos", dada n um di slricln do mu-
nicipio de Bomfim. 

S. cxc. se III IIIIÍI'es ta ao Senado, 
pm· meu int c r~n edio, da seguint~ 
forma: 

"Em o "~lin ns Ge ra es" el e hoje. 
leio a noticin el e que o Scn:tdtl :lp-
provou, em sc•!.( tlllcl a cli se ussüo, CII H'II · 
ela pela qual se d:'t a el ennlnill :)(;:i<l 
de "A ntonio C: nrl ns" no actu:il po-
voado dcllnminado " Brunweliliho ". 

Confessando-me muito lil':l lo :'t t-: r-
ncros idaclc dos meus prezados :tnli-
gos co m asse nt o nessa ca sa c e~ u : il

mentc à exccss il'a bondade da C:ima-
ra. i\ltln ici pai de !Jom fi 111 , que Jli 'O-
poz a mudança de nonw, venho pe-
dir-lhe o favor de cncam inh:ll' op-
portunamcnle a rej eição ela refer ida 
emenda. 

Como sa be o meu prezncln ami go, 
níio sou, em princi pi o, fav oravcl a 
que, por dcliheraç:in dos poclc r.:os 
publ iens, se dcm a Inca I idades ou a 
instiluiçties os nomes el os l'ivns. 
Constituindo homctw ge m de caract er 
perman ente, penso qut• clla só cl c,·c 
alvejar os mort os, isto é, aq ucltcs 
s.ohre cuja vida, por ext i nela, ô pos-
sivel um jul game nto sereno c clcl'i-
nit.ivo. 

Coherente com esta npini:io, lcuJt,) 
solicitnclo, jú pm· \'ezes, a Hmi g'os 
meus o fnvn t· el e 11~0 insistirem em 
iuicinli vns de tal n:ilu1·eza, vi saudo 
meu uomc, visto co ttt o desse cu pos-
so IÍVI'(' IIlt'llle d isplir. 

E' o que venho fa zc1· pcl:i presen-
te, ao mes mo tcJ il]JO que lhe peço se r 
o itl!crprclc dos meus sell!inlc·nt ns 
de gratid;io em fa ce el e quantos ti -
vcmm a iniciativa ou cl ernm seu 
apoio :'t medida que mct·cceu, em 
se!(utula cli scussiío, H :qlpl·ovaç:in elo 
Senado. 

Sem mai s, ele ." 
Tal o tex to da missiva do emi -

nente Prcsidéute do EstHclo c qu e 
ficarú faz cn.t\o pa t··tc dos Aunaes 
do ScnHclo (:omo documento da ele-
vação lll ll l':t l c do des prendim ento 
de s. exc. e sobre cujo Hss umpt.o o 
Senado se pt·onunciHr:'t em momento 
oppoJ'(uno, satisfazendo os desejos 

de s. cxc. ou mnntenclo, si assim 
lhe p:II 'CCc l' mais nrcrlatlo, a home·· 
na ~c· m tri butada ao di gno Prcsiclen-
tc, t·nm H nova denominação dada 
no cli str icto de llomfim. 

O sr. Joiío Pio - O !(cs lo dn 
d1·. Anl1mio Ca!'los revela muita 
noht·eza de seutim e11tos, nw s en-
teltcl o que o Senatlo deve ntaut et• 
o seu act o. Esse, pelo menos, se r:'t 
o meu vo to. 

O o r. A I fr edo Sá () Senado a 
res peito dcliherarú quand o vollat· :i 
di scuss:io o projcct o. 

(Mui to hr m! Muito hrm!). 
Posto em di scuss:io o rcq urri· 

mentn dn sr. Alfredo S:'t, é o mcs-
1110 npprovadn, pelo qu e s:io, em 
SL'I(II ida , submcttid ns n discus s:in c 
:1 pprov:1d os se m deh:ilc os parece-
re s a q11 e se rcfCI'C: 

Pa ssn-sc ú 

2. " I'AI\TE DA 01\DEM DO DIA 
C:o nlinüa em 2." di sc uss:in, cnm 

as eme11rla s ao lllt'Sillu offcrccidas, 
o seguint e: 

PHO.fECTO N. 1, DO SENADO 

Altera artigos elo Regi mcnto 
O Sc11ado de Minas Gemes t'C· 

so lve: 
Art... As sesstícs cl n Senncln te· 

r:io in i cio :'l s 13 horas c ser:io di-
l'icliclas em dois pct·iodns, o 1. • nt ó 
as 1-l horas c o sc~Uitcln nlé as 17. 

Art . .. 1\cvo!(am-se as cli s[Josições 
em contrario. 

Sala elas co mmi sscies, l S ele julho, 
de 1 !l:l7 . - Olcgario Maciel. -
Olympio i\! ou rã o. Gabriel San-
tos . 

N. 
Ficam t'ei'Of(aclas: 

a) a ullima part e do art. 32 do 
nr.l(. a qu e se refe re o pmjectn, 
"in I'Crhi s" : "excepto nns scssõe~ 
prep:1ratorias em qu e bnstarit a de 
11111 terço" . 

N. 2 
h) a p:11'lc media elo n1·t. 13(): "nu 

a qne fot• i1tdi cn da llt'lo auclot• ou 
qualquct· senadot·." 

N. 3 
Fica do mes mo moclo rcvo!(ndo o 

§ 2.", do nrl. 1:.1!1, do citado llcg, 

N. 4 
Accrcscente-se clcpois elo art. 145, 

o seguinte: 
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J>nmgmpho uni eo : eo ntim'm em 
vii(OJ' o art. 'L " da rcsolu ~:ão n. 11 , 
de 1007. 

Sala dns scsstics, 21 de julho de 
1!J27. - Va llndai'cs 1\ihciro. -Mo-
destin o Go nça lves. - Alves de Le-
mos. 

O SR. ALFH EDO SA' - Sr. prc-
si <l cnt.c, assi st iu-mc J'nz:i n hnnt.em, 
quan<ln levant e i du vidas snhrc a rr-
d a~·:io da cmrnda 11 . 1, da rcso l 11 -
ç:io do Senado. 

De !'neto, cxaminnn <lo o 11t• l( imen-
ln 11a pa rte relativa ao numero ex i-
gido de senado res 11a s scssc'ícs, nell c 
encon tram os dois di spns ili vos a rcs-
pci t 11. 

'l'!'mos em pl'imei ro lo!laJ' o art i-
l(o 2H, qu e ass im di sp<ic: 

"N:io poderú have r st>ssão se m a 
(ll't' SC nÇa de UJII ll'l'\0 dos se n;H) O-
I'CS; cxecpt unm-se as · prcpara tnria s, 
qu e se rea liznrãn com qunlqueJ' nu -
In ero, c :1 de t•nccJ'I':IJJH' JJl n dos t ra-
hnlh os do Sc 11ado .. , 

Vem, a seguir, o aJ·li !lo il2, qu ~ 
dctr rmi11 a o scl(uiJJl c: 

"() ScJJado niío poderá dclihernr 
sc JJJ a pi·cscJJ c;a da mainr ia abso luta 
de seus mcmhms, cxcc ptn na s ses-
sões Jlreparatorias, em que haslarú 
a de um terço." 

Como se vc, o nrli l(o 2() cx i!lc JJU · 
mero pn ra " hn \' C I' scssii n" c o a r-
li go 3::! ex ige mJJncro para " delibe-
rai' ." 

N:io hn, pois, co lli siio ou aJJl.iJJ o-
niia cJJtrc os doi s di spositivos, que 
nnt cs se complc.tnm pcrl'e it am cJJt c. 

Na sessão do an11 o passa do, si me 
não e11 ga 11 0, .iú essa i nt crpJ·ctaç:i !J 
fôm dada mui to log ica men te peln 
nosso illustrc cnllc !:(a, scnndor .loiin 
Pio, qu e esclareceu co JJ VC JJi entemen· 
te essa parte do Hcg imcnlo, di s· 
pond o desse modo pn ra não h a ver 
elifficuldadcs, JlOI' l'a lln de nllllll'I'O, 
na s sess<ies Jli'CJllll'nl oJ'ia s, quaJHI •J 
o Senado I ii'CI' ele tratar elo reco nh e-
ci meJJ! O de seus membros, 110 iJJici ll 
de cada leg is lai um . 

O sr . .João Pio - A 11 :io pi'C\·a-
leecr essa int erpre la \,'iio, pocl er-sc-i :1 
ehe!l:tl' ao rcs ul! ndo elo Senad o n:in 
poder reconhecer se nad ores. Basta-
ria niio compa reeercm, em JJLJJil el'<l 
sufficienle, os sc11adores a nl igns. 

O sr. Alfredo S{t - Jlerfeitamen·· 
lc; •n esse resultado poderemos ehc-
{(:1 1' si for app1·ovada a emenda 11 . 
1, que manda sup primir as palavra s : 
"excepto na s sessões prcparatoria s, 
em que hnstnrá a prese nça de UJJl 
terço". 

Enlcncln, poi s, sr. presicl cJJ!. c, qu e 
elevemos co nservar o Hcg imcnl u tal 
como .cstú, nessa parte. 

O sr. Gahriel Santos (1, " seCJ·ctn· 
rio ) - V. cxc. esclareceu muito 
hem n nssump! o c a commi ssão ele 
Poli cia ralifica rú o seu parecer nes-
se po11t o. 

O SI'. Alfrcclo Sá - Em J'el:Jção ú 
cmencln n. 2, sr. presidente, que 
manda supprimir a parte media do 
ar! il(n 1 :w, acho qu e deve scr nccci-
ta pelo Senado. 

Diz o arti go li!G: 
" Encc rradn a cli scussiin, n Jli'Cs i-

dcnlc co nsul!:li 'Ú :10 Se nado si o pro-
jec lo el eve pass:\1' ú 2. " di scussão; 
c; cl ec icl i ncl o-sc que sim, rcmcl!.crá 
o pro.i ec lo :'i commiss:io a que per-
tence r ou á que for indicada J!elll 
auctor ou pnr qualquer senador; nn 
ca so ncMal ivo, co nsiderar-se-á o pro· 
jeclo rejeitado c sc rú archi vado." 

O sr . .!otin Pio : - Com esse 
dispositi vo, tal co mo cs tú, cu posso 
obstruir qualquer Jli'Ojeclo. 

U .~ r. Alfredo Sá: - Hcnlmcnlc, 
n preval ece r a fa culdade el e qual -
que!' senador indicar a <:o mmissão 
a qu e dc1·a se r a l'l'ccto dctcl'lninado 
Jlrojccto, l' ac il será a uhstrucção, 
pois um só se nador poder:'! r cqu c-
l'l' l', dentro do llcg imcJJto, co mo 
cstú redi gido, que esse projccto vá 
success ivam cJJtc a cada uma das 
commi ss<ies do Senado . 

A emenda n . 2, portanto, é salu-
tar c con i'C ill ser ncccila pelo Sena-
do. 

Co m r elnção ú 4 . • emenda, mnn-
dnndo r cvigon11' arlifl t• 4. " daRe-
so lução n . 11 , do Senado, que con-
s.ideJ'n find os c recolhidos no archi-
,.o t odos os tH'l jcctos, r,equcri JllCll-
tos, ele. , cujo andame nto não se 
achai' ultimado até o fim do ultimo 
nnno de cada lcg islaturn , penso não 
dever cssn emenda se r ndoptndn, pois 
!' e~sa parl.:! j ulgo mais ncccitnvcl 
•l Hegimeni!J co mo cstú, c maio li-
l.ot'l'a i, pcrmirlinclo se ponha nova-
n.t·nle em discussão, a rceJUCI'imen-
!.o de qtuJlqJ ,C J' scnado1·, a matcr ia 
tr:: tnda no \U no antecedente c nt10 
ultim ndn. ( Mnilo bem!) 

Peço a v. ex c ., SI' . Presidente, 
qu e JIJ C ma11l cuh a a palavm para, 
depois ele vo tadas essas cmcnd ns, 
nprcsc11tar outms, no pi'Ojccto em 
di scussão. 

O sr. Jlrcs idenle : - V. cxc. 
poderá conlinuar co m a palavra, 
rcsct·vando-sc pnra final a votação 
de todas as emendas. 

O sr. A lfrcdo Sú: - Continuando, 
sr. Presidente, aproveitando ·a dis-
cuss:io do J1l'O,i ccto n. 1, do Senn-
do, que ali era d ispositivo do Rcgi-
mcnlo, vou mandar ú Mesa alguma~ 
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emendas, que entendem lmnbcm de cl oeumcntos, é a de se tnzcr essa 
com n mntcria em debate. I re stituição mediante recibo cspcci-

- A primeira , soh n . 5, vi.sa rc- l'i en do el as pt•c;as devolvidas. Apenas 
lira r do Hcgimenlo elo Se11ado todo no l'ôro j ustifi ca-se a cx igcncia da 
o titulo IV, qu e comprchcndc os ar- có pin , porque os scrventuari os de 
ti gos 168 a 173. .i u sli ça nii u percebem vcJJc i mcntos, 

Esses nrli gos se referem á .Ju nta ga nham wo labore, sendo os seus 
de Hecursos, qu e h oje não exi ste prove 11tos retirados exnct"am cntc das 
mni s, visto a sua co mpctc11cia ter cop ias ou cc rlid <ics que pa ssam. Em 
passa do para a Camnra Cl'imiJJal. mat crin ndm inislrnlivn, porém não 

- A emend a ". G, di spõe so hrc a hn ra zão para essa exigeJJ cia , de se 
creução do Joga r de daclylug raphn deixa r co pia nulh cJJLica, o que só 
na Sccrclu rin do Senado. cliff iculcladcs pode trn zeJ' ús partes 

Não temos, sr . Prcs iclcnt"c, no c ao tli 'Opri o servi ço dn Secretaria. 
quadro da Secretaria el o Senad o, o Ainda hoje mn11daJJ JOS nrchivnr 
ca rgo de cla cty log rapho, lemos o f- uma pla11ta. Si o in teressa do rc-
f !ciacs c nrnn nu cn scs, c v. exe. sa- qu erer a rcstitui\:io de! la, lerá o 
hc qu e, ú semelh ança do qu e aco 11 - Senado nccess iel:ul e de mnJJcla r ex-
tece em outi·as SccJ'Clarias, temos Jrahi r um n copia por um dcsc JJhi s-
muit as ~czcs n cces~ idnd c aqui de tn , quando o s imples rec ibo, que fi -
um serv iÇO de cop ia urge nte; ha ca rú cc1.n stand o do processo, sc rú o 
projcctos, parece res c outra s pe<;as ba stante. ( :IJJO iados). 
qu e prec isa m se 1· immcdiatamcnt e Finalmente mando ú i\f esn . um:~ 
clactylogJ·aphnd os, para o bom an- e JJ~c nd a, a cc i·~scc nt n ncl o qu e a prl!-
damcnto dos JJ ossos !J•a halh os. se nte Hcso lução c11 t1·arú em yi go t· 

Poss? mesmo ~ cclaJ'QJ' a v,. cxc., 11 :1 data de sun promul ga<;ão. 
que,, na o ha muit o l e l,'ll ~o, tii'C nc- S:i o essas as cmcJJda s ·qu e tenho 
ccss ut.adc de obter cop~a dat ylo- a hoJJrn el e off'e1·rce1· ú co nsidcrn<;iío 
grap lll ca de ccrtys papeis para le- el o Senado. (Mui/o bcnJ Mziito 
v:~ 1 · no sr. l~ J·es Hl e JJlc do Es.l ndo c bem!) • 
nao consegu i oh tc l-a no Senado, r; : ~r . ,; 1. 1 . · 1 por fa lta de um fu nccio11nrio cspc- \ •10 •1 h cs.1! s.10 H ns, npowe .ns 
cia lisndo na esc ripl a a mach inn . c cnt1·nm co n.J~In ctamc nl c em dts· 

_ cussão ns segu 111tes : 
Proponho, pot·ta 11Lo, a crcaçilo 

desse log:ll', devendo o mesmo ser 
IH'ecnchido pot· i ndica çiio da i\l csa . 

- A emenda n. 7, mandn tirar 
uma nova edição do Hcg imento In-
terno, ficand o a Mesa pam isso au-
ctori znda. 

O nosso. Hegimcnlo, como o Se-
nado sn ba, é ele 1!)18, c jú estú todo 
alterado ou mod ifi cado por dclihe-
rn çõcs posteri ores ; (k so rte qu e ,·ws 
vemos muitas vezes em difficulda -
dc pa1·a citat' um di spositivo, cor-
rendo o risco de citar um a1·Ligo .iú 

· revogado. 
A mes ma emcJJcla nu ctori za tnm-

hcm a i\'!csa a cxpecl it• 110\'0 n~u
lnmcJJ!o ela Sccrctal'in, pond o-o el e 
nccC? I'clo co m as moelil'icaç<ics havi-
dns nn sc i·viço desde a elnt a dn pi'O-

. mulgaçiío el o nclual, eJUC é taml)c m 
de 1 !lt8. 

- Uma oulra eme11da eJUC of!'e-
r cço, soh n. 8, ma 11da alt erar a rc-
dacção el o nrtigo 100 . 

Emendas 

N. 5 
Supprima-sc o titulo IV, comprc-

hcml enel o os arti gos 168 c 173, in-
clusive. 

N. 6 
Art. Fica crendo no quadro do 

pcssonl da Secretaria do Senado, o 
Joga i' ele ]JI'aticnntc dnctylographo, 
CO III OS \'CUCi lllCJJt OS de 3 :060$000 
(Ires co ntos c sessenta mil réi s), 
:IIIIIUHeS. 

A nnm cnçiio scrú el o Senado, prc-
cccleJJdo propos ta da Mesa. 

N. 7 
Arl . Fica n Mesa do Senado nu-

ctol'i zada a tiJ·a1' uma nova edição 
do ll cgi mcnto Interno, approvado 
em ilt el e agosto de 1918, nclla fa-
Zt' JHl o as a lt c•·açõcs c corrccçõcs 
cnJJsla JJt cs de reso luções posterio-Esse artigo di spõe qu e as pcli çtics 

c quacsqucr en1Lros docum entos m·- J'es · 
chivaelos na Sccre ta l'ia do Scnndo, N. 8 
só podem ser cl evoh ·itl os :'i s partes, 
ficando copia authcnticn na Secre-
tar ia. Orn, a praxe em todas as re-
partições, no locnnl c Íl restituição 

A1·t. Fica a Mesa do Scnnclo ã u-
ctoriznda a expedir ·novo rcguln-
mcnto de sua Sccrctnrin, Jlrovcndo 
melhor sobre os. serviços a se.u ~m:-



go c cujas di sposições. estejam de 
accordo com os do Heg nncnlo ln-
lcm.o do Scuado. 

N. !J 
Substitua-se o artigo 190, pelo se-

guinte: 
Art. Os requeriment os ou docu-

mentos archivados c111 virtude de 
deliberação do Senado, poil crão ~cr 
rcsl i 1 u idos nos i ntc1·essados, em v~ r-
tu de do despacho do 1 ." Sccrcl a no , 
fi ca ndo rcciho especificado dos mes-
mos c pagos os selins c t•molumen-
tos, que forem devidos. 

N. 10 
Onde convier, nccJ•csccnt c-se : 

Arl. Esta resolução cn!rai'Ú em vi-
gor na data da sua appi'OI'açiio. 

Sala das sessões, Senado i\linciro, 
em 2:1 dl· agos to de l!J27 . - Alfre-
do sú. 

O SH. J0,\0 PIO: - Sr. Presi-
dente, as emendas que acabam de 
se1· apresentada s pelo illusli'C sena-
dor, SI'. Alfredo Sú, con~igna.m, !<~ 
das cllas, medidas accell.avcJs, th-
gnas da nppruvação do Senado . 
(Apoiados). 

Penso, entretanto, que é chegado 
o momento de tomarmos uma solu-
ção definitiva c(uanlo ú codificaç:i.o 
~o Hcgim cn!o Interno . . 

Temos aclualmcnle, sr. Pl·csJdcn-
tc Ires edições do Hcgimcnlo do Sc-
n~do , Uma, IJOI' envelhecida, jú dcs-
nppareccu; ba uma opt1·a de qu e se 
serve n 1\lcsa c hn o "1\'lanual dn 
Senador " . Todns co m disposiçii es 
antagonicas, contrndictorias c algu-
mas até absurdas . 

Quc1· dizc1· que em mnt cria de Hc-
gimcnto, andamos muitas vezes ás 
tontas, porc]uc citamos artigos da 
1 . • cdiç:ío, da 2.• c da 3.•, chegan-
do n não nos enlcndel'lnos. 

Tanto é isto verdade !fi1 C 11111 il-
luslrc collega lembrou-se, ha tem-
pos, el e rc qucl·c~ I' a nomeação ele 
1111111 commissão para estnda1· c of-
fcrccci' 11111 Jll'ojcclo de refol'llw, 
commissãu que não logrou reunir-
se. 

Eu mesmo fiz pnrtc dessa com-
mi ssão, mas nunca fui chamado a 
collabornr. 

Parece chegado o momento de fa-
ZCI'-sc uma reforma pensada c me-
ditncla . 

O i! lustre senador sr. Alfredo Sá, 
apresentou diversas emendas que, 
}lC)o sim1>lcs CI.~UU_!lCÍado, se ~'ê §C· 

rem continentes de medidas crite-
riosas c dig.JH! S de ser adoptndns. _ 

Entretanto, numa dcllns, propoc 
s , ex c. se mande tirm· uma nova 
cd ição do Regimento ~om as :lltc-
rac;lics postcri ol'lncntc mtroduz1das. 

Orn, qu em vac clahor~r essa no-
obsoleto OU rCVOI(a do, C IIICOI'J~Oran
do-lhc as di spos ições poslcnot·cs? 
() typog raph o?. Os cmp~·cgndos da 
Secre!al'in 'l Quem vac fazer essa 
codificar;ão? 

O sr. A /freei o Sá: -Fica isso, na-
rnlmen!c, a c:ti'I(O da Mesa. 

O sr . .Joüo l'io: --Penso que v. 
cxc. dev ia completar o pensamento 
de sua cnll!IHla, :dl'il.rando a uomc:~
eão de uma conun issão para rcall-
;,ar essa codificação, 011 melhor, pa-
ra faz er 11ma reforma completa do 
1\ cl{ illlCil! O, 

O sr. Alfredo Sá:- A diffi culda-
dc, · no caso, é qm' ,i:'t estamos n~s 
ult i mos dia s de scssiio c lodos nos 
moramos em pontos diffcrenlcs,. 
A sol nç:i o, todavia , .é acccilavc,J, c o 
nob1·c se 1wdcu· mcs 1no podcra l,' e--
qnercr a n o 1n ea~iio dessa commls-
s:io. 
. , O sr. Juúo Pio: - Aliús, deve di-
\'O declarar que a ultima edição do 
Hcgimenlo é hoa, é hem feita, ha-
vendo pouca mnficação n fazer. 

O sr. A lfrcdo Sá: - Pcrf~i~am:n
tc. Eu pcd i apenas a codlficaçao, 
isto é, retil·n1'-sc do Hcgimcnto o 
que foi revogado c completai-o em 
outros ·pontos . Mas estou de ple1~o 
acco rd o em qu e esse tl'nhalho SCJa 
l'eilo por Ullln commissiío, cuja no-
meação v. ex c. podcrú requerer. 

O sr . .!oito flio: - Nesse caso, 
f a rei esse rec(UCI'i menta, mas desde 
,iú dec la1'ando -como é de praxe o 
SI'. Pl·csidcntc incluil· sempre entre 
os nomeados o senador que formu-
l•l o rcquc•J'i mcnt o - que não de se- . 
jo de modo ncnhn!n , I~ O I'_ doente, 
fazct porte dessa COillllliSsno. 

Hcqn eiro, pois, a v. cxc., a no-
meação de uma commissão de qua-
tro ou mais membros, IHII'a proce-
der ú cod il'i cac;ão· suggcrida pelo no-
hrc senador, sr. 1\lfrcdo Sá, c lem-
braria a s. cxc. a convenicncia de 
serem enviadas a essa commissão, 
para estudo, duas das emendas 
nprcscntndas c que consignai.n ma-
leria regimental. 

(Muito bem/ Muito bem!) 
Suhmcttido ri votos o requeri-

mento do sr. Joiío Pio, é o mesmo 
lll>Provaúo.. . .. __ ·' ·-··· ,, __ . ........ _ ! 
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O .~r. Presidente nomeia para fa-
zerem pn1'lc da commi~siíQ ulludidu 
os srs. .João Pio, Modcstino Gon-
çn lves, Alfredo Sá c Alft·cdo Cal :i o. 

O sr. Alfredo Sá, a! tendendo 
ao ulvill'C do oradbt· precedente, re-
quer que ns cmcnclas ns . 7 c 8, que 
hn pouco apresentou, sejam l'emct-
.tidnJ à commiss:io nomcuda, o que 
é llfl]H'OVMIO. 

Santo Antonio do Monte, de accol;-
do com a sculençn proferida pelo 
d. d. juiz da 2.• va1·a da Capilnl, 
.ex mo. sr. d1· .• José Co!Tca de Amo-
rim (art. H. ", n . VI, lei 843). 

Art. li. o Hcvogam-se as disposi-
çcies em contrario. 

Não havendo mais oradores, en-
cena-se a discuss:io, c, lll'Occdcndu-
sc Íl votação, é appi'Ovado o projc-
cto com as emendas, cxcept o as de 

' numeros 1, 3 c 4, que são rc,icila -
das, ficnndo fll'ejudicada a suh-
emenda !t emenda n. 4, offel·ecida 
em sessão nnte1·ior peln commissão 
de Policia (Parçcer de 20 de aoos. 
lo). 

Sala das sessões, dn Canwra dos 
Deputados de 1\linas Gc1·aes, em 
BeiJo Horizonte, aos 20 de ngostu 
de 1!J27. -O Presidente, Ped1·o 
Marques de Almeida. -O 1." Sc-
crct.ario, .Jo:io Heraldo.- O 2." Sc-
CI'clario, \Vashinl(lon F. Pires. 

Volta o p1·ojcc t.o com as emendas 
approvndus il co nuniss:io de Pol ieia , 
pnra receber a redácçiio final . 

E' lido, cntl'll em 1.• discussão, c é 
approvado, sem debate, o seguinte: 

PRO.JECTO N. 5, DA CAlifA R A, DE 
1927 

Divisas de munici1>ios 
O Cong1·esso LegislaliYo do Esta-

do de Minas Ge1·nes dec1'ela i 
Art. 1. o As dh·isas do disll'iclo 

de S. Gonçalo do Ahaclé, do muni-
éipio de Th·os, são ns seguintes: 
parti11do da barra do ribeil·ão dn 
Extrema, no rio Abncté, sobe por 
aquelle acima até suas cabeceiras, 
na Serra da Quina, segue pela ser-
ra de Santa Rita e em seguida pela 
serra de Gel'ibâ, nlé o ponto de en-
oontro das divisas dos municípios 
de João Pinheiro c de Patos . 

Vac ú commiss:io de Estalistica. 
E' I ido, cnt1·a em 1.• discu ssão e 

é approvado sem debate o seguinte: 

PI\O,JECTO N. 2, 00 SENADO, DE 
l!J27 

Regula a dis llonihilidadc doB fun-
ccionarios publicos nffcctados de 
lc1lra 
O Congresso Lcgisln! ivo do Esta-

do de Minas Gcraes decreta : \ 
A1t. 1. o O funccionario publico 

do l~slado, seja funccionnrio do 
quadro, conlractndo, mensalista ou 
diarista, qlic fó1· declarado affecln-
do de lcpm ser:'t posto em disponi-
bilidade po1· tempo indeterminndo, 
com lodos os vencimentos. 

Parngrapho unieo. Os que forem 
npcnas suspeitos de lepm gosa r:io 
da mesma vantagem at é que a jui-
zo dn auctoridadc sanilarin seja 
confirmado o cuso ou levantada a 
suspeição. 

Art. 2. o Allingidó o prazo legal 
(Htra aposcntndorin com lodos os 
vencimentos, deverá ·ser esta con-
cedida, computando-a o tempo dcs-
t a I icença especial sómcnte para es-
se fim. 

Paragrapho u nico . Ncnh um in-
dividuo Jlod erú se r nomeado ·OU 
des ignado pal'll qualquer funcção 
publica sem npresen!a1· provas de 
que não so ffr<; de doença contagiosa, 
com cxccpçiio dos doentes que pres-
tem serviços nos leprosarios ou 1 
hospit acs de isolamento, nos quacs 
não lerá applicnç1io n Pl'escnle lei. 

Art. 3. o Revogam-se as disposi-
ções em conti·m·io. 

Sala das sessões, 211 de .1I:(Oslo dt• 
1927. - Pa ssos 1\bia. - '10I'cira 
da Hocha. - 1\fodest in o Gonçnl-

Deste ponto segue pelo divorfium 
aquarmn crilre os rios do Somno, na 
bacia do Parncnlt'1 c I'Ío Ahacté, ua 
bacia do São Francisco, até defron-
tar as nascent es do carrego do Gi·o-
lão, dahi até alcnnçar as cabecei-
ras do referido COITcgo do Grotão, 
desce por elle abaixo n!é n sua har-
l"n no rio Abneté, seguindo-se por 
este até u bnrrn do I'iheit·ão da Ex-
trema, ponto de paJ·tida, ficando, 
pOI'lanto, o districlo de S. Gonçalo 
do Abneté constituído pelo lel'l'ito-
rid situado :'1 nuu·gcm esqucr·da do 
rio Ahncl é, desmemim1do do de S. 
José do Cnnastrão, do munieipio de 
Tiros, respeitadas as antigas divi-
sas com os municípios vizinhos e 
com o dislric!o da séde. 

ves . 

Art. 2. o Fica approvado o Jnudo 
arbitral que regulo ns divisas entre 
os municípios de Bom Despacho e 

A. s.-12 

Vac 11 rommissão de Saude Pu-
blica. 

Entra em 2. • discussão, P·ll' lll· 
tigos, o seguinte: 



... 

tM 
go c cujas di sposições . estejam de 
nccoi'Ci o com os do Hcg11ncnto ln-
lcrn.o do Senado. 

rem conti ncntcs de mcdi~ns crite-
riosas c dig.nas de ser ndoptndas . _ 

Enlrctanlo, numa dcllas, propoc 
s. ex c. se mande tirar urna nova 
cd içfto do n~gim cnlo ~om as ' ~ltc
l'llÇÕCS postcnormcnlc mtroduztdns. 

N. O 
Subst i lua-se o arti go 1 !lO, pelo se-

guinte : 
Art. Os rcqucl'imcnlos ou docu-

mentos archivndos em vil·tudc de 
deliberação do Senado, poil erão sc t· 
restituídos aos interessados, em vil·-
lude do despacho do 1." ScCl'ctario, 
fi ca ndo rec ibo espec ificado dos mes-
mos c pngos os sellos c l'molumen-
los, que fot·cm devidos. 

N. 10 
Onde co nvict·, ncct·csccnlc-sc.: 

Art. Esln resolução cnlt·m·ú em vi-
gor nn da la da sua appt·ovação. 

Sala da s sessões, Senado i\ linci ro, 
em 2:J de agost o de 1!127. - Alfi·c-
do sú. 

O SH. JOÃO PIO: - St·. Presi-
dente, as emendas CJU e acabam el e 
sct' apresentadas pelo illuslt·e sena-
dor, SI'. Alfredo Sú, consigltam, to-
das cllas, medidas accertavcis, di-
gnas da approvação do Senado. 
(A poiados) . 

Penso, cnlrclant o, que é chegado 
o momento de lomat·mos uma solu-
ção definitiva <ItJanto ú codificação 
do Hcgimcn lo Inlel'lto . 

Temos aclualmenlc, st·. Presiden-
te, Ires edi ções do Hcgimcnlo do Se-
nado. Uma, pot· enve lh ec ida , jú dcs-
llP\Hircccu; h a uma O !l ira de que se 
serve a Mesa c ha o "i\lanual do 
Senador". Todas · com dispos ições 
nnlngonicn s, conlrndiclol'ias c algu-
mas at.é ahsu rdas . 

Qnc1· dizet· que em malcda de Hc-
gimcnto, andamos muit as vezes ás 
tonta s, porc)u c citamos artigos da 
1. . cd ição, da 2. n c da 3. n, chegan-
do a não nos entendermos. 

Tanto é isto verdade que um il-
Iu sli'C collega lembrou-se, ha tem-
pos, el e reque1·er a nomeação el e 
uma commi ssão para estudar c of-
fcrccc t· um }wojcclo el e rcfol'llta, 
commi ssão que não logrou reunir-
se. 

Eu mesmo fiz parte dessa com-
mi ssão, mas nunca fui chamado a 
collabornr. 

Parece chcgndo o momento de fa·· 
zct·-se uma reforma pensada c me-
ditada. 

O illustrc senador sr. Alfredo Sá, 
apresentou diversas emendas que, 
x>clo sim1>lcs c~nu_!!ciado, se yê _11 c-

01·a, quem vac clahorm· essa no-
obso leto ou revogado c incorpornn-
do-lhc as di sposiço.:s posteriores? 
O t.ypog1·apho ?. Os cmp~·egados dn 
Sccrct.a l'ia 'l Quem vac f azct· essa 
cod i ficar;ão? 

O sr. A lfrcdo Sá : - Fica isso, n ~
rallncn lc, a ·cargo da Mesa. 

O sr. Joúo Jlio : -- Penso que v. 
cxc. devia co"mplclat· o pensamento 
de sua emenda, nlvilrando a n om c~
cfto ele uma commi ssão para rcall-
zar essa coclificaçfto, 0 11 melhor, pn-
ra fazer um a reforma co m~llcla do 
1\cl( im cn! o. 

O sr. Al{reclo Sâ : - A diffi culda-
dc, no caso, é que .iú estamos nos 
ultimas dins de scssiio c todos n6s 
mm·nmos em pont os diffcrcntcs,. 
A sol uç:io, todavia, .é acccit.nvc,I, c o 
nobre scnlldo r mesmo podcra t'c--
cJtWI'Cr a nomeação dessa commis-
são. 
.. O sr. Jotío Pio: - Aliú s, deve dt-
vo declarar que a ultima edi ção do 
Hcgimcnlo é bon, é hem feita, ha-
vendo pouca mot'i cnçiío a fazer . 

O sr. Alfredo Sá:- Perfeitamen-
te. Eu pedi npc nas a codificação, 
i sl o é, rei i r a r-se do Hcgimcnto o 
qu e foi revogado c completai-o em 
outt·os ·pont os . Mas estou de pleno 
acco rdo em que esse trabalho seja 
feito por uma commi ssão, cuja no-
meação v. ex c. poderá requerer. · 

O sr. Joúo Jlio: - Nesse caso, 
fnrci esse rcctnct·imcnto, mas desde 
jú dec larando - como é de praxe o 
sr. Presidente incluir sempre entre 
os nomead os o senador que formu-
la o requerimento- que não dcsc- . 
jo ele modo nenhum , pot· doente, 
t'azc~ ]la l'l c dessa co'mm issiío . 

Hcquciro, pois, a v. cxc., a no-
menção ele uma co mmi ssão de qua-
li'O ou mais membros, pat·a proce-
der Íl coei i t'i ca~~ão suggcricl a pelo no-
ht·c senador, SI' . 1\ lfl·cdo Sú, c lem-
braria a s. cxc. a convcnicncia de 
serem enviadas a essa commissiio, 
para estud o, duas · das emendas 
apresentadas c que consignam ma-
teria regimental. 

(Muito bem! Muito bem/) 

Suhmctlido :i vo tos o requeri-
mento do sr. João Pio, é o mesmo 
lllliJ!'OVIIUO,. ··' -·- " ·-··· ..,, __ .._:..._._ ) 

Ó sr. Presicienfe nomeia para fa-
zerem purle da commi ssãQ ulludida 
os srs .• João Pio, Modestino Gon-
çnl ves, Alfredo Sá c Alft•edo Calão. 

O sr. AlfredO. Sá, nltcndcndo 
no ulvitrc do orndot· precedente, rc-
<tuet· que us cmcmlas ns. 7 c 8, que 
ha pouco apresentou, seja m remct-
tidns it commissão nomeada, o que 
é approvado. 

Não 1lllvcndo mais oradores, en-
cerra-se a di scussão, c, procedendo-
se lt Votação, é apJH'ovado o projc-
cto com as emendas, exccpt o ns dr 

' nu meros 1, 3 c 4, que siio t•cjciln-
das, ficando Jll'ejudicnda a sub-
emenda à emenda n. 4, of'fct·ccida 
em sessão anlcriot· pela commissão 
de Policia (Pa rj!ccr de 20 de aoos· 
to). 

Volta o p1·ojecto com as emenda s 
approvndas IÍ cornmissão de Policia , 
para rccebet· a rcclácçiío final . 

E' Jido, entra em 1.• di scussão, c é 
approvado, sem debate, o seguinte : 

PROJECTO N. 5, DA CAMARA, DE 
1927 

Divisas de municiJlios 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Get·ncs dec t·eta ; 
Art. 1. o As di visas do distri cto 

de S. Gonçalo do Abacté, do muni-
éipio de Tiros, são as seguintes: 
partittdo da barra do ribeirão da 
Extrema, no rio Abaelé, sobe por 
aquelle acima até suas cabeceit·as, 
na Serra da Quina, segue pela ser-
ra de Santa Rita c em seguida pela 
serra de Gcribá, alé o ponto de en-
uontro das divisas dos municíp ios 
de João Pinhcil·o c de Patos. 

Deste ponto segue pelo divortium 
aquarum eri trc os rios do Som no, nn 

Saulo Antonio do Monte, de accot;-
do com a sentença pi'Ofc!'idn pelo 
d. d. juiz da 2.• vara da Cntlilal, 
.ex mo. sr . dt• .• José Corrêa de Amo-
rim (a rt. a. ", n . VI, lei ll4:1). 

Art. a. o Hcvoga m-sc as di sposi-
çtics em contrario. 

Sa la das sessões, ela Cn mara dos 
Deputados de Minas Gcracs, em 
llcllo Horizonte, aos 20 de agosto 
de 1027. - O Presidente, Pedro 
Marques de Almeida. -O t. o Sc-
crclnrio, Jo:io Bcrnldo.- O 2." Se-
cretari o, Washingt on F. Pires. 

Vac ú commiss:io de Esla!islica. 
E' lido, entra em 1.• di scussão 'c 

é approvado sem debate o seguint e: 

PIIO.JECTO N. 2, DO SENADO, DE 
1927 

Regula n disJJOIIihilidnde dos fun -
ccionarios Jllthlicos nffcctndos de 
lepra 
O Cong1·csso Legislai ivo do Esta-

do de l\Ii nns Gcracs decreta: · 
Art. 1. o O funcciunario publico 

do Estado, seja funcci onario do 
quadro, contractado, mcnsn listn ou 
diarista, qli c fõr declarado affccla-
do de lepm se rá posto em di sponi -
bilidade por tempo indetcl'lninado, 
co m lodos os vencimentos. 

Pm·agt·apho unico. Os que forem 
apenas suspeitos de lepra gosarão 
da mesma vantagem até que a jui-
zo da aucloridade san i la ria seja 
co nfirmado o caso ou levantada a 
suspeição. 

Art. 2. o Allingido o prazo legal 
para aposentadoria com todos os 
vencimentos, deverá ·ser esta con- · 
cedida, computando-a o tempo des-
ta li cença espec ial sómcnle para es-
se fim . 

Pal·agt·apho unico. Ne nhum in-
di viduo podct·ít ser nomeado ·OU 
designado para qualquet· l'uncção 
publica sem nprcscnlar provas de 
que não so l'frc de doença eonlagiosn, 
com exccpção -dos doentes que pres-
tem SCI'V ÍÇOS nos Jep!'OSIJ l'ÍOS OU I 
hospilaes de isolamento, nos quaes 
não lerÍl npplicação a presente lei. 

' bacia do Pat·acatú e rio Abaclé, na 
bacia do São Francisco, nté defron -
tar as nascentes do COJTcgo do Gro-
tão, duhi até alcançar as cabece i-
ras do referid o COJTcgo do Grotão, 
desce por elle nbaixo nté a sua har-
t'a no rio Abnelé, seguindo-se por 
este alé a barra do ribcit·ão da Ex-
trema, ponto de pari ida , ficando, 
portanto, o di stri clo de S. Gonçalo 
do Ahacté constituído pelo lel·t·ito-
rio situado á mnt·gcm esquerda do 
t·io Abaeté, desrn cm!)rado do de S. 
José do Canastrão, do município de 
Tiros, respeitadas ns antigas divi-
sos com os municípios vizinhos e 
com o distt·icto da séde. 

Art. 3. o Revoga m-se as di sposi-
ções em contrario. 

Art. 2. • Fica approvado o laudo 
arbitral que I~eguln as divisas entre 
os municípios de Bom Despacho e 

A. s.-12 

Sala das sessões, 2() de ::tgoslo dt• 
1 !127. - Passos l\bia. - ~fo reira 
da Rochn. - Modcslino Gonçal-
ves. 

Vac á c·ommissão de Saude Pu-
blica. 

Enh·a em 2.• discussão, P·H' m-
tigos, o seguinte: 

.. 
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PROJECTO N. t, OA CAMAHA, DE 
1927 

Melhoramentos de estnncins halnen-
rins 

sentado ·ao Ministerio referido tltn 
1·elntorio, que é uma peça lmpoy~ 
tanti ssima e a respeito da q~a l Jll 
se manifestaram ~lvcl·sos orgaos da 
Imprensa da Cap1tal Fedel'lll c de 
Bello Horizonte . . . 

0 Congresso Lel{is\ativo do Esta-
do de Minas Gcracs dccrctn: . 

Art. 1. o Fica approvado o crc~1to 
cxtraordinario de 5.000:000:11 (c111co 
mil contos de réis), ahcrto pelo dec. 
n. 5.558, de 27 de nwrço do ~orrcnte 
:umo, para construcção c 1.nstal~a: 
ção de novas thcrmas c ~n .u l s ?bl a~ 
uccessnrias á maior cff1clcnc1a, da 
estancia balncaria de Poços de Cui-

Dentre ns fontes radw-acllvas es-
tudadas por aquclle dislincto pro-
fissional, figuram 3 existentes na 
cidade em que resido, dentro do 
prop1·io povoado e em terrenos .per-
tencentes ao patl'imonio municipa.l. 

A fonte de Camellos, sr. Presi-
dente exi stente na cidade de Santa 
Luzia' J)elo Boletim organizado pelo 

das . . 
Art. 2 .• Fica o govcr.n:> :u.'l'lorl-

zado a mandar constru!l' e mstnl-
lnr novas thermas e ma1s obras ne-
cessarias á maior efficacin da estnn-
cia balnearia de Araxá, 1~odendo 
abrir, para isso, os necessnrws cre-
ditos. . 

Art . 3." Fica o goVL!!' II ) audon-
zado a despender em todas as c~tan·· 
cias mrneraes e balneari;u em • Jhrn~ 
rie mclhormnentos locac:•,, as renda> 
provenientes dos ba\ncarws, arren-
damentos e exploração de aguas das 
respectivas estancias. . 

Art. 4. o Fica o go•;erno au~torl· 
zudo n despender a imporlancw .de 
1. 000 :000$000 (mil contos de rc1 ~) 
em obras de captação c me~IIOra
mentos na estancia hydro-nu~e.ml 
de Patrocínio, para o que abr1r:1 o 
necessnrio credito. . , 

Art . 5. • Hevogam-se ns disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Camarn dos 
Deputados, Bello Hnl'izont c, ·13 de 
agosto de 1927. - Pedro Marques 
de Almeida, presidente . - Wash· 
ington F. Pires, 1 . o Secr.etario. -
Caio Nelson, 2. o SecretariO. 

Os artigos 1 a 3 são approvados 
sem debate. 

Em discussão o art. 4. o 

0 SR . MODESTINO GONÇALVES: 
_Ao artigo 4 .", do pr?jecto_ n. 1, 
da Camara, ora em d1scussao :10 
Senado, tenho a honra de offere;:~l 
uma emenda, que me 1~arece, .. :.Jb 
todos os pontos, attend1vcl, tal a 
importancia do assumpto de que 
cogita . . H a tempos, sr, Prcs 1d ent~, por 
ordem do Mini sterio da Agncultu-
ra 0 dr . • José Ferreira de Andrade 
J1{uior engenheiro competente e de 
e\evad~ saber profissional, procedeu 
00 estudo e analyse de 14 forttes 
1·adio ~activas do Estado, tendo apre-

• . 7 • dr . Audrade Jun1oí· o:cupa o · 
logar conforme o segutnte quadro, 
que ~onsta desse notavel trabalho: 

1) Fonte da Beija, em Ar~xá, 
accusando 146,5 Marches por htro. 

2) Fonte da Lagoa, em A~axá, 
accusando 88,9 Marches por htro · 

3) Fonte n. 5, em Araxa, accusan-
do H,2, Marches, por litro. 

4) Fonte n. 1, em Ara xá, accusan· 
do 39 1 Marches, por litro. 

5) Fonte n. 6, em Ara xá, accu-
sando 25 8 Marches por litro· 

6) Fo~t~ do Barreirinho, 24,8 
Marches, por litro. 

7) Fonte dos Camellos, ~m Santa 
Luzia, 17,5 Marches, por htro. . 

8) Fonte do Burity, e1!1 Ube~abi
nha 13 5 Marches, por htro ., 

9) F~nte do Chafariz, e,m ~anta 
Luzia, 12,8, Marches, po~ htro. _ 

Vê-se, pois, sr. Presidente, n~o 
só que fiS fontes de Santa Luz1a 
occupam o setimo ~ o_ nono l~~ar . 
na ordem da classlflcaçao, mas am-
da que ellas são no ponto de vista 
therapeutico mais poderosas do que 
as de ns. 2, 3 e 4 do municipio do 
Ara xá. , . 

Ora, sr. Presidente, estando a ci-
dade de Santa Luzia, pode-se dizer, 
a dois passos desta Capital, servi· 
da por uma excellente estrada de 
a~tomovel, cu)o percurso pode-se 
·fazer em 35 minutos; ligada, além 
disso a ;Bello Horizonte pela E. F. 
Cent1:al do Brasil, com trens de 
suburbio e passagem baratíssima, 
que é upenas de 2$000, ida e volta, 
de 1. 1 classe, penso .que o Senado 
Mineiro não regateará o seu voto a 
minha emenda, porque ella virá be-
neficiar não só a minha cidade, mas 
tambem a Capital do Estado, que 
podcrÍl estabelecer facil1!' ente ,um 
serviço diario de abastecimento de 
aguas radio-activas . . . 

Eu disse, ha pouco, ao Senado 
que os jornaes desta Capital fize-
ram elogiosas referendas ao traba-
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lho do .dr. José Ferreira de Andra-
de Junior, e tehho opportunidade 
de provai-o. 

O ·~Minas Gcl'!tcs", de 5 de jilnho 
ultimo trouxe a respeito uma lliH'C· 
cinção bem detalhada desse I'Ciato-
l'io, do qual transci'CVel·ci npenns o 
seguinte trecho: 

"Outra conclusfto important e é a 
que se refere fls fonte s dos Cumcl-
los a dois passos da nossa Capital, 
em Santa Luzia do Rio das Ve lha s 
que, examinadas, mostraram-se has~ 
tantc I'ndioact i v as. 

Poder-se-á, por consequencia, ter 
em Bello Horizonte, um sc1·viço dlll-
l'io de abasteçimento de agua ra-
dioactlva. " · 

Tratando do mesmo assumpto I! 
fazendo lambem merecidas referen -
cias no notavel trabalho do dr. An-
drade ,Junior, o " Dial'io de 1\'linas" , 
de 8 de junho inseriu em suas co-
lumnas um longo e judicioso ar! i-
go, tendo esta referencia íts aguas 
de Santa Luzia: 

"O que constitue, certamente, a 
maior revelação do i10tavcl ll·aba-
lho, é a que diz respeito ú exi slcn-
cin ~de aguas .radiôactivas em -~hnta 
Luzia do Rio das Velha s. O dr. An-
drade Junior, pesquisou ·as font es 
dos Camel\os, descolll'indo a sua ra-
dionctiviadade, o que co nstitue uma 
noticia das mais jocundas pam esta 
capital, que poderú em breve dis-. 
por dessas fontes pnra usos th i·l'-
motherapicos, dada a proximidade 
em que · está o municípi o de Santa 
Luzia. 

Nessas condições, SI' ' Pl·esidenl e 
cogitando o projeclo em discu ssã ~ 
de consignar a verba de 1.000:000$ 
para 1~1elhoramento s das fonte s hy-
dro-mllleraes de Palrocini o e de 
quantias mais elevadas para outras 
localidades do Estado, julguei de 
meu dever offerccer it consideraçüo 
do Senado uma emenda, compre-
hendendo lambem o município de 
Santa Luzia entre os beneficiados 
pelo projecto em discu ssão . 

A emenda é a seguinte: (1~): 

Passando ás mãos de v. exc. a 
eme n~la, sr. Pres idente, envio lam-
bem a Mesa , para que seja presen-
te á com missão l.lc l'ina nças o no -
lave\ traba lho do d1· . Andrade .lu· 
nior, af im de que a referida com-

. missão, lendo-o attcntamcnte, pos-
sa delibe~·a 1· com .iusl iça e ncerto 
em relaçao ao objeclo de minha 
emenda. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Vem á 1\fesa, é Íida e cnira cOii-
juntnmenle em discussfto a seguinte 

Emenda 
Ao ar t. 1L •; depoi s da pnlavrn 

Palrocinio - nccresccntc-se e nn s 
fontes radio-nct i v as de Santa Lu-
zia. 

Sala da~ sessões, 22 de agosto de 
1!)27 . - Modcsti no Gon(.'a lves . -
Alf1·edo Calão. - Xavier Rolim. 

Não havendo mni s quem peça a 
palavra sobre o art . 4. ", encerra-se 
n di scussfto, c, procedendo-se á vo-
taçiw é approvado o artigo c bem 
assim a emenda. 

O art. 5. • é a pprovndo sem deba-
te . 

Adaptado em 2. • para passar n 
3. 1 di scussão, volta o projecto com 
a emenda á commi ssão de Finanças. 

Tendo se retirado alguns senado-
res, verifica-se não haver mais nu-
mei'O na Casa para proseguimento 
da sessão, pelo que o sr . Presiden-
te designa pnra 24 do corrente a 
seguinte: 

ORDEM UO DIA 

Prinu•ira Jlnrte 
Até as 1 il horas: 
Lcitm·a da :tela, expediente, apre-

se ntação de pa1·cccres, projcctos, in-
dicações, III O<;Ões c requerime nto~ . 

Scg-unllu parte 
Alé as 16 horns : 
2. • di scussão do projcclo n. !l, 

da Cama1·a, fixando a Forçu Publi -
ca do Estado, para o vindouro ex-
ercício. 

2.• discus:io do proj ecto n. 11, 
da Camara, mudando a dcnomina-
~iío de districtos do Estado. 

:1. • c.liscussão do de n. 10, da Ca-
mnra, nlll'i ndo di versos c1·cditos. 

3 . 1 di scussão do de n. 111, da 
Camnra, 11pprovando o acco rdo ce le-
brado ent1·e as Camaras Munici-
r.uc~ de Pcd1·o Leopoldo e Contagem 
(com uma emenda) . 

l.l . 1 discusiío do de n . 8, da Cama-
t•a, nuctorizando o governo a reali-
ZH, em 1928, nesta Capitn I, uma 
Exposiçfto Pccuaria. 

1. 1 discussão do d ~ n. 17, da Ca-
marn, nuclorilHtndo a abertura de 
1·arios creditos c contendo uutms 
disposições . 

1 . 1 do de n . 19, da Camnra cre-
ando a Universidade de Mina; Gc-
rnes. 
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1. • di scussão tio de n . 3!l, da Ca-

llHtrn, aucloriznndo o governo a ad-
quirir a hihllolhccn que pertenceu 
no dr. llnul Som·es. 

2. • discussão do Jll'OJcclo n. 5, da 
Camnrn, sobre divisas dos dislriclos 
de São Gonçalo de Ahncté munici-
plo de Tiros. 

Levanta-se n sessão. 

cus são, o pro.ieclo n. 4, da Camni':l 
dos srs. Deputados, sohrc upprovn· 
~~iío de contas do excrcicio pussarlo, 
c é de pnrcccr que ~c.ia o mesmo np· 
provado . 

Sa In das sessiies, 24 de agosto de 
tn7 . - Alfr,do Sú, presidente . -
Jo:io Pio. - Luiz Lishoa. - Lcvindo 
f.ocl h o. - Enéus Cacnwa . 

18." SESSi\0 OIIDINARIA, AOS 24 11- Sobre o projccto n. 1, da Camarn 
DE AGOSTO DE I !12-l 

Presidcncia do sr. Ribeiro de Oliveira 
Secretnrios, os srs. Gabriel San· 

tos e .J. Montandon. 

SUMMAHIO: - Act.n . - Parecer·rs 
de cnnunissõcs. - Discurso c pr·o-
jecto do sr·. Alfr·cdo S:'t.- IJi scUJ'-
so c projcclo do sr·. Enéas Camcr·a. 
- t>rojccto n. !J, da C:11nara. - Oh-
servaçôcs c emenda do s r·. All'rPdo 
S:'t . - Projccto n. 11, da Camnr:r. 
- Discurso c emenda do H. Xavier· 
Rolim. - Discurso c emendas dn 
SI'. Alfredo Sú. - Hcqucl'imcnto 
do SI' . Levindo Coe lho. - ProjC' .. 
elos ns. lU, 111, 8, 17, 1!l, il!l c fl , 
ela Camara . - Hcquel'imento elo 
SI'. Enéas Camcra. - Ordem dn 
di::. 
A' hora rc~imcnlal, feita a chama-

da, ach:un-sc presentes os sr·s. Rihl'i-
I'O de Oliveira, Gabl'icl Sanlos, .J. 
Monlnndon, ,Joiío Pio, Lcvindo Coe-
lho, Alfredo Sú, Alfredo Bacia, Al-
fredo Cat:io, Xavier Rolim, i\lndcst i-
no Gonça h:es, Passos l\1ain, Luiz l.i s-
hoa, Enéa s Camera c Cami ll o Cha -
\"es, faltand o, com causa participa-
da, os srs. Ol_vmpio l\·louriio, O lega-
rio Maciel, Periclcs de i\[c ndnn çn ~~ 
mão da Cunha e Alves de Lcn;o~, e. 
sem clla, os demnis senhores. 

Ahrc-sc a sess:io. 
E' lida e approvadn a acla da a n-

tecedente. 
Sobre a mesa não ha expediente . 

Pnssa-sc á 

Apresentação de Jlnreccres, Jlroje-
ctos, indicações, moções c reque-
rimentos 

P.-\HECEHES 

O Sfi. E~E:r\s CAl\IEfL\, por parlc 
da com1~11ssao de fi nançns, offerccc 
OS SCIJU IIli CS: 
I - Sobre o projectn n. 4, da Camara 

A commissão de Finanças apr·esen-
la á Mesa do Senado, para 2.• <Ús-

A commissão de Finnnças entrega 
:'1 Mesa do Senado, para 3." discus-
s~o, o projccto n. 1, da Camara tios 
srs. Deputados, c a emenda a elle 
ol'ferçcida ,em :.!." discussão, sobre 
ahertüra elo credito de 5.000 conto.-; 
de réis para melhoramentos na t·~
tancia balncnl'ia ele Poços de Ca ldas, 
medidas de mclhol'ia das es tancia s 
mincraes c halncal'ias de Araxá e 
outras c :rpplicaç:'to de mil contos em 
ohras de capl:11;ão c melhommcntos 
11:1 s estaneias hydr·o-mincmes de- Pa-
ti·ocinio. c radi o-nctivits de Santa Lu-
zia, c é tle parecer qnc sejam as mes-
rnas appr·m·adas. 

Sala das sessi1es, 2 1~ de agosto da 
1!!27. - Alfredo Sn, presidente.· -
.Jo~o Pio - Luiz Lisboa - Levindo 
Coelho - Enéas Cnmct·a. 

lii - Sohrc o projecto n. 12, ,da 
Camara 

A commissiio de Finanaçs apresen-
tn ú !\lesa do Senad o, para 3.• di scus-
s:io, o project o n . 12, da Camara 
dos S l's. Deputados, approv.ando os 
dec retn s 7.436 c 7.4:17, de 1926, 7. 712 
c 7. 680, do cone nte anno; labella de 
I'Cncimcntos substitutiva da quo 
acomtJanha es te ultimo decreto; 1.nt· 
ctorizando o governo a cntrat• em ac-
cor·do com ns Camnras Municipncs 
para a <l! 'eação dn guarda civil no3 
municipios c a abrir os ·necessarios 
credilos para a execução do r~guln
mcnto n que se refere o projecto, l1 
uma emenda cstahc lccetido qüe os 
c::.rgos crcados pelo decreto 7. 680 
de 1!127, c n~o contemplados n:; 
i'Cspcct iYa tahclla de vencimento~ 
srriio prnvidos por cnntmcto á me~ 
dida dns ncc:css idades do sen;iço, c é 
de parecer · sejam appr·o,·ados .' 

Sala das sessões, 2·1 de agosto de 
1027. -- Alfredo Sú, presidente ~ 
,J_oiio Pio - Luiz Lisboa - Levindo 
Coelho- Enéas Camera. 

Dispensadas as formalidades r"~' i
I~e Jlla es, a r~querimenlo do ·rclalr;r, 
f1cam os pro.)cclos sobre n mesa, pa 
rn 11 ordem dos trabalhos. 

. I 
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O sr. Levlndo Coelho, pela commis· Redacção da resolução n. 1, do Senado 
são de Snude Publica, offerece o se-
gpinle: 

A' commissiio de Policia foi pr<!-
senle n Resolução n . 1, já upprova-

Sobre 
0 11

rojecto 11 , 2, do Senatlo da pelo Senado, com as emendas 11 
e ll n apresentadas ; e tendo estudado a 

A commissün de Saudc Puh licn 
11 que foi presente o projcclo n . 2, de; 
Senado, licenciando, por tempo in-
determinado, com lodos os Yenci-
menlos, o funccionario do Estado 
que fô1· declarado afreclado de le-
pra, é de parecer que o rcfel'ido pro· 
jecto seja su bmeltido lt 2." discus-

, são e approvado. 
Sala das sessões, 24 de n,;os to de 

1!127. - Levindo Coelho. - Passos 
Maia, 

Hesolução c emendas, é de parecer 
que se ad op le a seguinte redacçã(l: 

Art. t.• As sessões do Senado ll'rão 
inicio ás 1il homs, c serão divididas 
Clll doi s pcriodos, O primcii'O até t\s 
111 hora s, c o segundo até ás 17. 

l'ara grapho unico . Fica rcvo:r,nda 
,, parte media do art. 136, "ou a que 
f(,r· indicada pelo auclor ou qunlqurr 
senador". 

Art : 2." Fica crcadu no quadro do 
pessoal da Secreta ria do Scnndo o ln-
gnr· de prnlicanlc-dactylogmpho, c.lm 
os vencimentos de 3:060$000 (tres 
contos c sessenta mil réis ) annuac.'s. Projecto n. 2, do Senado, a que s~ 

refere o parecer supra Paragrapho unico. A nomeação .c-
Esta- rú do S0. 11:1do, precedendo propnsta da 

Mesa. 
O Congresso Legislativo do 

do de Minas Gcr11es decreta: 
Art. 1." Ao fun ccionario puhlieo 

elo Estado, seja func cionario elo qua-
di'O, conlrndado, mt•nsalisla ou clh-
risla, que fór dcclnrado affccladn <.lc 
lepra, será posto em disponibilidade. 
po1· tempo indeterminado, com lodos 
os ve.ncimenlos. 

Paragrapho uni co . Os que forrnr 
considerados apenas suspeitos de k 
prn gos~r~o dn mesma Yanl a~cm , até 
q_ue, a JUIZO dn aucloridade sa nit ,r-
nn, seja confirmado o cnso ou te-
' anta da a suspeição. 

Art. 2.• Allingido o praz" ll'ga l 
p:trn nposent.adoria, com I ndo~ os 
vencimentos, deverá se r esta cou(~C 
rl_ida, 'compulnndn-~;c o tempo dcstn 
ltcen~a especial ~;ómcnt e par:t esse 
fim·. 

Paragl'lltJho unico . Nenhum indi -
vi.duo poderá ser nomeado ou desi-
gnado para qualquer funcção publi -
ca sem apresen~ar provns de qnr n:in 
sof1·e de doença contagiosn, com P.X· 
cepção dos doentes que pres tam ser-
viço~ nos leprosnrios ou hospil.nes 
de tsolnmento, aos qtrncs não tcrn 
applicação a pr·esc nlc lei. 

Art. S.• Revognm-sc as dispos i~ões 
em conlrnrio. 

Ar-t. il." Suhslilun-sc o art. 1~0 
pelo seguinte: 

Os rcqucl'imcntos ou dncmncn lns 
nrehivadns em virtude de dclibrraç:io 
do Scn::dn poderão ser restit.uidos 
nos inlcrrssarlos, jH'ccedendo dcs:-
pncho do 1." secrct.al'io, ficando re-
ciho es pecificado dos mesmos c nn-
gos os sel los e emolumentos que fo-
rem dev id os. 

Art. 4." Fica suppl'imido o titulo 
IV do RcJ.:imrnlo, comprehensivo do• 
nrl s. 168 a 17:-1, inclusive . 

A ri . fi." Fica a Mesa do Senado an-
el orizada a rxtwdir novrJ Rcgulamcn-
1 o de sua Secreta ri a, provendo me-
lhor· sobre os scrYiçns a seu caq:o e 
cujas di spoidt,"õcs estejam de accordo 
Cl'lll as do Hc gimcntu Interno do Se-
nado. 

Ar!. 6." Esln reso lução entrará em 
Yi!(llr na dnln de sun publicação. 

Art.. 7.• ~e , ·ognm-se ns dispos i~i'irs 
rm contrnno. 

Sala dns commissõcs, 2-l de avos-
Ir• de 1927 . - llibciro de OlivcirÍ~ 
Gnbri~l Santos. 

Dispensada s ns formalidades rcgi-
mrntncs, n requerimento do relal.1t', 
entra inuncdi:üamentc em discussik 
essa rcducç:io c i• approYada, sem de . 

Snla das sessões, 20 de agosto 
Hl27. - Passos Maia - l\Ioreira 
Rocha - 1\Iodcst.ino Gonçalves. 

de bn_le, indo a . copiar-se, para ser pu-
da hltcadn como f\ cso luçiío do Senado . 

Fica sobre n mesa, parn 11 ordem 
dos tt·abalhos, dispensadas ns t'ormn-
lidades regimcnlacs a requerimento 
do relator. 
~ _sr; Gabriel Santos, pela rom-

mlssao de Policia , offercce a seguin-
te 

O SR. ALFREDO SA': - Sr. Pre-
sidente ,mais de uma Ycz tem o no-
dcl' legislativo de Minas Gcrnes ~·o
lado, or·~ auclor·izações ao governo, 
0ra crcd rt os, para n cl'iação de Peni-
tenciarins em 'nosso E~titdo, nas 

ouncs cumpram ns penas que lhes ~iío 
impostas os coudcmníldos que, pelo 
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·seu procedimento, merecerem t1·ans- exemplo, hn aclualmente quarenta c 
ferir-se pam essa especic de prisão. dois detentos. 

Entretanto, pol' circumstnncias di- O sr. Alfredo Sá: - O motivo é 
versas, Minas Geracs tem tido, sob que todas as cadeias vivem cheias, 
a dcnominaÇ_lÍO de Penitenciarias, c torna-se difficil fazer-se a transfe 
apenns as cadeias de Ouro Preto c rcncia como determina o juiz. 
Chemhu, que, como é sabido, não A cndein de Santa Luzia é de con-
precnchcm ahsolutamcntc os fins o strucção recente, data apenas de 
que se dcsÜnam, nem possuem instai- do is annos, Essa mesma, que era ha 
h1çõcs proprias, que lhes dêm jus dois ·a 1m os passados? 
úquclla dcnominaçlÍo. O sr. Modestino Gonçalves:- Vet' · 

Ainda ha pouco, desempenhando dadciro panlieiro. 
incumhencia do sr. Ministro da Jus- O sr. PasRos Maia: - A cadeia rlc 
tiça, um profissional competente, C(Ul' Dof·cs da Boa Esperança é um ver· 
foi o dr . Lemos de R rito, visitou lo· d11dciro foco de tuberculosos. 
dns os Estados da União, examinu n· O sr. Alfredo Sá: - A caâeia rle 
do c estudando a organização peni- Santa Luzia era uma das peores qut• 
tenciaria existente no paiz, desde o havia no Estado, sem bygienc, sem 
llio Grande do Sul, até o Amawnas. elemento algum de conf01'lo. 
c sú teve palavras de relativo clogiP Folgo de ouvir esses depoimento• 
ú Penitenciaria de S:ío Pualo, em elos nobres collcgas, porque vêm co-
começo de funccionamcnlo c aindr. 1 olJorar o que estou sustentando -- 11 
não cnmplclamcnlc adaptada ao~ 1oeccssidadc da fundaç;\o de Penitcn· 
seus fins, c á do Hccifc, onde tam- ciarias, a que sejam recolhidos, para 
hem encontrou installaçõcs vantajo- cumprimento de penas, os con.tc . 
sas, ou convenientes, para os ohje- mnadõs de todas as comarcas do E~ .. 
C'iims que clla collima. lado. 

Teve palanas dums c amarga~ O sr. Alfredo Catão: - Ncnhnmll 
para as de Ouro PI'Clo c Uhcraba, das actuacs cadeias do Estado ~« 
dizendo que só jwr imnia se lhes presta á applicaçiío do verdadci•· , 
poderia conferir semelhante nome rcgimcn JlCnilcncial'io; essa é .que 
pois a ele Ouro Prelo n:ío passa cl~ é a vrrdade . 
nma masmorra dos velhos tempos, c O sr. Alfredo Sá: - Além da ·nc-
a de Uhcraha, é uma prisão onde n:'irJ c(•ssidade de transformarmos em rea-
sc encontra uma só officina ele lra- 'dadc o regimcn penitenciario estabe· 
halhn. · Jecido pelo Codigo penal, acompa· 

O sr. Alfredo Catão:- E' uma ver- nhnndo o movimento scientifico da 
da de in co nteslavcl. época, a fundaçlÍo de Penilencinrins 

O sr. Enéas Camera: - Disso pos- no Estado é uma necessidade socia l, 
so rlar o meu testemunho. c, por assim dizer, humnna, que de· 

O sr. Alfredo Sá: - Em con~c- vemos sa tisfazer para acabnrmo~ 
nucneia ria falta de Pcnitcncial'ins nr com a iniquidadc de obrigai' os con-
Esfaclo, o que acontece, SI'. Prcsi- dcmnados a cump1·i1· penas em ca· 
d~ntl'. é v!vercm as cadeias dn inle- deias onde cllcs não têm absoluta· 
I'IOI' de M111as, repletas de detentos mente esperanças de vc1· expirado r 
C:'\ccdcndn, muitas vezes, cada prisão tempo da condemnaç:ío, porque s'í-. 
a s.ua . l ~fnçiío possivcl, de sorte qu; contaminados de molcstias incum-
os llldi\' Irluos a clla recolhidos vivem veis, ou ,então, por falta ele hyg!e-
rm estnrl~ rlc :11nonloamcnto, sem ac· nc, de luz, de ar, de exercícios •>h ·' · 
c~modaçocs, sem. ~nnfortn , sem h~·· sicos c outros elementos inclispens::l· 
P, Ienc, sem l!Xl'l't'JCJos physicns, e nl~ l vc is á Yida, são condcmnados :i mor-
~<'111 a cuhagcm ~lc ar nccrss:Ú·in ;1a · te, srm esperança, nem possihilidadtJ 
Hl nr~dc~·cm rcsflll'a r. (Atloiados'), de cumprir, até o fim, a pena im· 

1 
~ IH ficam os ~rn!c.n c~:1dos, apc~~ ~ posta. 

c as se nt enças ,JIIrli cJai'Ias cl ctcnn i- De fn rma, sr. Presidente, que t.udo 
r.n rcm que a ncn:1 scjn cumpridn aconselha a sahinnos rlessc regimen 
ncssr ~~~ naqut•llc lor:nr, poi·quc, nn prcsicliarin, a qnc estamos, acltwl. 
ausenc1:1 dr uma Pen it c ncia 1·ia c r e- mcn te, nclst rictns . 
pletas tamhcm :1s outras caclei:ls. O sr . .João Pio: - A irléa. estnu 
P~I'fl que rlcvrrmn sc1· mnmlnrlas, vendo, tem os appl:1usos do Scnadro 
nao s~ pode da1· fi pena a cxccn~·fio intriro. hastanrlo ser patrocinada por 
prrsrnpta na .sentença. v. cxc. Mas, pnra complclm; o· pen-

O Ar. Modl'sflno Gonçalvrs: - Alr smi1rnto elo projccto, é nccessryrio 
porque as melhores cade ias cstür que ns Pcnitencial'ias que se venham 
sempre cheias de p1·csos ele ontrns, a crcnl' niio sejam localizarias apenas 
comarcas. Na de Santa Luzia, por em cidades mm·ginaes de tslrndas 
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de ferro, mas no centro do Estado, 
em zonas agrícolas . . , 

O sr. Alfredo Sá: - O projecto, 
qúe ora offcreço a consideração do 
Senado, vem t~onsultnr ás necessi da-
des que acabo de cxpôr, necesslrla-
dcs de ordem scicnlifica, de ordem 
n10ral, possibilit.ando que i\linns 
acompanhe a evoiU\'ÜO da sciencia 
penal e po"nha um tcl'ln o a esse rc-
gimen deshumnno, a _que os condc-
mnados são actunhnenlc submellidos. 

Como disse, jà duas ou tres trnta-
tivas foram feitas neste sentido, m:: s 
tcdas ·ellns falhas ou não lcYadas i••.lr 
deanle. 

Agora, porém, eslú o governo ani-
mado do firme proposito ele const1·uir 
duns ou lres Penilenciraias no Es-
tado . 

Pura islq, venho facultar ao go-
verno os necessarios meios, aprr~cn

. tundo o seguinte projecto rle lr.i (lê). 
. (:\lulto bem! Muito bem!) 

\ (ae á Mesa, é lido c mandado a im-
primir, o seguinte: 

l'ROJECTO i\. 4, DO SENADO, DE 
1927 

Penitenciarias 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Mina s Geraes decreta: 

Art. 1.° Fica auctorizado o gover1 ;o 
a crear, em proprios do Estado, ou 
no que adquirir, parn execução rlesla 
lei, duns Penitenciarias, sendo uma 
agrícola e outra industrial. 

Art. 2.0 Para cllas serão transferi-
dos condemnados que, já tendo cum· 
prJdo pelo menos uma quarta parte 
do tempo de prisão que lhes hom·co· 
sido imposta, o requererem e o mt'· 
recerem pela sua conducta carcera· 
ria, preferindo-se, em identidade de 
circumstancias, os que, anteriormen-
te á prisão, se dedicavam a occupa-
ção agrícola ou insuslrial. 
· Art. 3.0 O trabalho do detento 
ser a remunerado. Seu sala rio ~c 
dividira em lres partes: - uma, llc 
50%, será escripturada como reccil:l 
do Estado i outra, de 10 %, sera Cll· 
tregue, semanalmente ao detento, e 
a terceira, de 40% scra trimestral· 
mente depo8ilada na Caixa "Econn· 
mica do Estado e escripturada em 
caderneta nominativa, que ao sen-

~tenciado serâ entregue depois d l 
cumprida a pena ou quando obt~
nha indulto ou livramento condi-
cional. 

Art. 4 . o Cada uma das Peniten-
ciat·ias sera administrada por um 
direclor com os vencimentos nu-

nuaes de 18:000$000, por um secre· 
tnrio com os vencimentos de 7 :200$ 
e um econnmo-almoxarife com os 
venci.mentos de 7:200$000, ficando 
livre ao Governo conli·actar o pt•s-
soal necessal'io pam os serviços dos 
cst.abclecimcntos. 

Pnragmpho unico . O direcloJ' 
será de li v1·e nomeação rio Presideu-
lc do Estado c os demai s funccionn-
l'ios scnío nomeados .ou contracta-
dos pelo Secretario dn Segurança o 
Assistencia Publica, 

Art , 5. o O Gove1·no, no regula-
ment o que expedir parn execu1;iio 
desta lei, discriminará .ns funcçiíes 
dos empregados de 1:ada Penitencia-
ria e proverá aos casos de sua su-
bstituição, determinará o regimen 
disciplinai' que' nellas vigorara e 
prCSCI'everÚ O fli'OCeSSO ele lrnnsfc· 
rcncia dos condemnados para os es· 
l! . be l ~cimcntos penilencinrios, cl'm 
audiencia do i\linislerio Publico c 
com intervenção dos juizes da exe· 
cul,':io penal c daquellcs em cuja .in· 
risdicçiío estive1' o preso cumprindo 
sentença. 

Art. 6 . 0 Para installnção das Pe-
nitenciarias poderá o Governo do!',· 
pender a quantia necessaria. ahrin· 
do credilns até o maximo de . .. .. . 
li. 000 :000$000, em dons exercício; , 
com a conslrucção ele predios, acqui 
siçiio ele mnchinas e ferrnmenln .~ 
a~l'icob s. semen tes c tudo mai s rr•Je 
fôr preciso para o bom funccioil~
menlo elas Penitenciarias. 

Art. 7.0 Esta lei· enkará em vigt:r 
com n puhlicaçlÍo do regulamento 
que a completara. 

Art. 8.0 Revognm-sc as disoos i-
\,'ÕC5 ctn contrario. 

Sala das Sessões, em 24 de agosto 
de 1927.- Alfredo Sá.- Enéns Ca-
mcra.- Xavier Rolim. - Levimlo 
Coelho. 

O SH. EN~AS CAMERA; - Pedi a 
palavra, s i' . Presidente, para 'of-
ferecer á consideração elo Senado o 
sel(uinte pro,iecto: (lê) 

Esse projecto, sr . Presidente, si 
bem que, na apparcncia, envolva ape . 
nas vantagem para o município, oh-
jectiva, entretanto, nos seus fins. 
principalmente um allo interesse do 
Estado . 

Trata-se de uma doação mais lucra-
tiva para o doarlm· do que a donntn-
rin. 

Mandado co nstru ir na cidade de 
Mar de Hespanhn, pelo bcnemerito 
governo passado, um novo edifício 
pat·n o grupo escolar "Estevão Piu-



· ; .. 

188 

to", o antigo predio, que aliás é 
um vasto edificio, . ficou fechado 
não se prestando a uma divi são com-
moda pnl'll a habitação de fnmilias, 
nem tendo dcllc necessidade o Esta-
do pnm o funccionumcnlo de qual-
quer de suas repartições, não terá 
nenhuma applicação, de modo que, 
fechado, entregue á acçün constante 
do tempo, aqucllc edifício lerá rlc 
ruir· dentro em breve, a me nos que 
o Es tado lume o encargo de prover 
ÚS obras neccssarias á sua conser·va-
t;<iO, despendendo para isso quanl ia 
mio pequena , por se tratar de uma 
construcçiio já muito velha. 

Doando-o ir Camara Mu nicipal, fi -
ca r:'t ·o governo livre dessa des pesa c, 
cnmo a Cnntara Mu ni cipa l de Mar· de 
llespanha tenci ona installar naqucllc 
edifício trm insti tu to de instt·ucçúo 
sucundaria, disso redu rularú um 
gra nde beneficio, niio só para o mu-
nicipio, co rno para o Estado c para 
o int eresse ge ral . 

Nessas condi~·cics, mandamlo ú 1\'fc-
sa o meu pro.icclo, espero qu e cll c 
rncr·l· ~·a o :1sSl' lll irne nfo do Senado. 
(i\'luilo hem! Mu ito hem! ) 
V:~e ú Mesa, é lido c mandado a irn-

rrrimir o seguint e : 

PII O.JECTO :-\. !í, DO SEi\' A DO, DI~ 
1 !127 

Doa~ão de predio 
O Congresso Lcgislalivo do Estado 

de Mina s Gcraes decreta: 
Art.' . 1." Fica o Pode r· Execulivc 

nudorizado a doar Íl Camal'a Muni -
cipal rle Mar· de Hes panha o pred io 
onde fun cdonou o grupo escolar "Es· 
levam Pin ln ". 

Art. 2." 1\evugam-se as di sposições 
em co nt rario. 

Sl!la dns sessões, 24 de agosto rlc 
1927. - Enc::rs Camcra . - Alfredo 
f.al:io. - Camillo Chaves. 

Passa-se á 

:!." PAHTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em 2.• discussão, po1' arti· 
~te>», o seguinte: · 

PHOJECTO N. !l, DA CAMAHA, DE 
1927 

. Força Publica 
O Congresso Legislativo do Estn-

do de Minas Gemes decreta: 
Arl. 1." A Força Publica do Esla-

ch el e Min::rs Gente~, para o cxer·cicio 
de 1 !1!:!1!, eumpor-sc-ú de 4. O!JU lto-
nwns,. assim di scri minados: 

D•:parlamcnlo Ad ministrativo; 
Cinco Uatalhões de Infantaria; 
Um Corpo-Esco la; 
llm Corpo de Cava llaria; 
Uma Companhia de Snpadmes 

llomheir·os; 
Cinl'o Pclollics de Metralhadoras; 
Serviço Aux iliar·; 
Scrviçn de Saude. 
:hl. 2. o Para manutenção da For-

ça Publ ica, fica o Poder Executivo 
nuclorizado a drspcJHlcr no referi .. 
do c·xcrcicio a imtl\H't:wcia de . . ... 
H. fi !lO: 192$800, de açcordo cnm a 
tahclla anncxa n . 1. 

Arl. 3." A compos ição do DcJim:-
lamcnl o Administrat.iv-1, da; uni.da-
dcs rle tropa e do Scrviç) d•} Saud(l, 
chcdecerÍI aos quadr·•J3 annexos. 

Art. 4. o Em caso de necessidade, 
podcr;'r o gover no clevm· o effecti-
yo ela Força, dar-lhe organização 
que julgm· eo ll':cnienle, ahrindo ('P, · 
r a isso o nccessal'i J credito, · 

Art. 5. o Revoga m-se as disposi -
ções em contrario. 

S.ala das sessões da Camara dos 
Dc(mtados, Minas Geracs, Bcllo Ho-
rizonte, aos 18 de agosto de 1 !J27. 
-0 Presidente, Pedro Marques de 
Almeida. -O 1. " Secretario, João 
Heraldo . -O 2.• Secr<'lario, Wash-
ington F. Pires. 

·.· 
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.Departamento Administrativo 

VI•:NC IM ENTO ' 

A n nu 11 c s 
PESSOAL Mcns lOS 

de 
oncla 11111 !)c CILUIL 11111 DI;! t::=-!·:·.; 

-----
OLrFJC!Ar<:s 

1 'l'cu •uto Coronel che fe ...•.......... I ::1 ':0~0011 Jn:6U0$000 1 5:6•~MU01 

I MILjm· intendcule geral . . ..••......•. f :11110$01 o 1 ~:000~000 12 : li00$0')0 
J Cnpitfio auditor ..... , .... .... ,, .. . .. 8ftll~\)llll 10: ~00~000 10:200$000 
~ l'rlmci ros 'l'cncutos adjunctos ...... ;oo$ooo M: r00$000 lú:t00$0UO 

I'RAÇ'AS 
H ~ ~rillll'iros Sar~c utos :llna nll"m'es ... . . 285$00C 3: 177~000 48:0781000 
f cgu n(Jos • nuxiliat·cs ch· 
~ . , nscr_ipta ...... . ....... ....... ..... 2ii'~OOIJ 3:~04$000 20: :!52~011{} 
• I croc rros Sar~,;e u tos ...... . ...... .. . 2'•f ~OOO 3: l i7$ü00 22: 033·~201) 

~ C:Lilos . . .............. . .............. 2HJ~COO 2:ii62$0011 20: ,Wú$011.1 
~ Soldndos ......... , ....... .. . . .... .. IRII$000 2: IOc<$000 1 7:iitlil~OCIO 

50 Somnm .............. .. .... ... .. . - - I 1 U: 7~7$2uU 

5 Cr~vullos. 

1." Batalhão 
Vnnci mcntos 

1\ ltll\lfLI ~S 

PESSOAL Mel·saes 
de 

CILtitL 11111 
De cadn um De todos 

I Tenente-coronel commn nd nntc ...... I :300~000 t ·. : 600j'OUO 15:600$000 
ESTAIJO MIL!OR 

I Mt1jur fi Fcnl. . ........... . ........... I :000~000 1 2:000~000 12:000$000 
2 Mu.jor r.s nggregaclos ..• ..... •. ... • . •. I :000~000 12:000$000 21:000$000 
1 OnpitiLo njud11nto ............... .... . 8"•0$001' 10:200~000 10 :200$000 
1 Primeiro teneut.e srcret.nrlo ..• .• . .. . 70U$D0l· 8: 100$000 8:~00$000 
1 Primeiro tenente intendcm~e .... .... . 700$000 8 :~00$000 8:100$000 

ESTADO ~ I ENOR 

I S:ugento t\judn nte ................... 300$000 3:000$000 3:000$000 
I Prim eiro sR rge nto intendente .. , .. , 285$000 3: ·177$000 3:~77$000 
2 Primei ros sargentos lllllilllu e u ~es .... 285$000 3:477$000 1\:954$000 
4 Scgunrlos Sllrgcntos nll!lli!Ueuscs . . ... 2i0$000 3:20·1$000 13: 176$000 
1 'l'eroeiro sargento oornuteiro-mór . .. ~ríS$000 H: 1-17$600 3: 1·1'7$600 
1 Cnbo corneteiro •......... .... , . .. . . 210$000 2 :i\62$000 2:502·~000 
1 Cnbo tllmbor .. ....... , .. .. ....... .. : ~10$000 2:562$000 2:562$000 

COMPANHIAS 
3 Cnpltfics ...... ... .. . .. . . ..... , ...... 8ft0$000 10:200$000 :-10:000$000 
3 Primeiros tenentes .................. 700$000 8:~00$000 ~ii:200$000 
6 Segundos tenentes .... , . .. . .. ....... 6ft0$000 7:800$000 40:800$000 
8 Prim eiros stlrgcntos . •• ••..•• • . .. ... 285$000 3: -177$000 10: <131 $000 
a Segundos Sfll'll'CUtos i ntende nlel ...... 270$000 3:2J4$000 0:882~000 

12 Segundos surgentos ................. 270$000 3:201$000 30:ii28$000 
18 Terceiros sargentos .. .. ............. 258$000 3:147$600 ri0:056$800 
36 Cabos ...... .. ... . , ..... : ...... . .. , .. 210$000 2:502$000 02 :232$000 
36 Ansposs:~elas ....... , , , . ..• , ......... I!Jii$000 2:370$000 85: tlJ.I$000 
6 Sold:Ldos corne teiros • . ,, . ,, •. ,,,,, . . 180$000 2::105$800 13: 8:1 1$800 
6 Soldndos tambor~s ............ .. ..... 180$000 2:305$800 13: 834$800 

102 Soldados ..••.. , ...... , • .• , .•. , ....... IE0$000 2:{06$000 882: 702$000 
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PESSOA!; 

BANDA DE MUSIC.\ 
1 Primeiro surgeut•J mes tre •.•.....•.. 
1 5egnndo sargento coutra-m~slre ••... 
5 Musicos de éinsse dl stlnota .• •••••• .. 
E Muslcos do 1. a classe . .............. 
8 Muslcos de 2.• cl nsso ............... 
9 Muslcos de 3.a classe .............. .. 

-584 Somma .. .... .................... 

8 Cnvnllos. 

COMPANHIA OE SAPADORES 
llOMBE!IWS 

1 Ot1pltiio comm nnd tmte ..... . ...... .. 
1 Primeiroteoenl c ... ......... .... .. .. 
3 Segundos tenentes .. .... ... . ....... . 
1 PrimeirJ sargento ................ .. 
I Seguudo Sllrgcnto Intend ente ....... . 
1 ~egnndo Sllr;;ento meohani0o ...... .. 
4 Segundos s11rgentos . . .. ... .. .... .... . 
1 Terot!l ro sargento mo tori ~t•1 .•• •••. 
~ 'l'nrcoiros s11r~•mt os ..• • •.. ...•• •. •• . 

8 
Cllbo cornet.ctro., .......... .. ..... . 
Cabos ......... ... ..... ... . ..... .... . 

2 Oahos mcch:o n i o os .......... .... ... . 
~ Cabos motoristas ................. . 

Anspessndns motoristas .... ......... . 
8 Anspessudns .... ... ... ............ . 
O So ldlLtlos oornet.,iros ... .... ..... .... . 
4 Sold11dos tambores ................. . 

61 Soldados ........ . .... ........ .... ... . 
BA~D.\ DI>: MüSICA 

1 Primeiro s11rgent0 mc; tre ••......•.. 
.I S~i;! U ndo Sl\r,:re nt,1 l\Otl tm-me5tre.,. , . 
5 Mt.~i ccs de cl:l5so di•tinct:1. .... ... . 
8 Mt•sicus de t. 1 c lasse . . . ...... ... .. . 
8 Muslcos de 2.3 cl>~s• e .... ... ...... .. 
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Mcnst1es 
de 

oudu nm 

-----

285$000 
•no$ooo 
20 1$000 
258$000 
23 t$C()(J 
20 1$001 1 ---- --

8õ0$000 
7110$000 
6f>0$000 
285$000 
270$000 
270$000 
270$000 
2'>8$000 
258$000 
21($000 
2l0$000 
210$000 
210$000 
105$000 
LP~$000 
l81l$000 
180$000 
180$000 

28fi$000 
270$000 
26 1$000 
2í8~UOC 
23l$000 

O Mnsic:os de 3.• classe ............. .. 
---wõ S:lltlJTI II .. . .. ... ....... .. ...... . __ _;:..:..:.:..:..:.: [ 

20 1$000 
-

I'ELO'l'AO DE ~mTtUWADORAS 
.I i'r!m r. irt> tenente llOIIIIltlliHl!ul to ..... 
l Prim eiro mrge n ~o 11djuncto .• ... .. . 
1 Segu ndo snrgenl.o intnndcnl.o ••. .... 
2 Segundo~ ~a r~e ntos chefes de grupo 
~ Terceiros ~arge ntos . . .... ; •. .. . . .•... 
4 U:1' Ol chefes de pcç:1 ... ......... .. 
1 811bo femulor .. ... . ................ . 
.I C·dJO 11rn~~ lro ....................... . 
•! Anspesswlns ntirador~s ... ........ . . 
I 5old 1do corneteiro ............... .. 

18 SoldndoR serve ntes ................ .. 
12 Sold ados -condoct·Hos . .... . ...... ... . 
2 Soldudo; ferr:1dores ..... .. ... . .. ... .. 

50 Somnm ....... .. .. .... ... ..... . .. 

2 O~tvallos. 
10 Muares. 

700$000 -
28i>$000 
U0$000 
210$000 
2i8$000 . 
210$000 
210$000 
210$000 
lO:i$000 
180~000 
180$000 
180$000 
1S0$000 

-

Vencimentos 

AtliiUIIes 

Do Ctldll um De todos 

3:477$000 3:-177!000 
3:20 1$000 3:294!000 
:! :220$800 16:101$000 
3: H7$600 2~:1M800 
2:8 18$200 22.5l1íf600 
2:488$800 2~:390$'200 

U14:5i4$COO - \ 

I 

I 

10:200$000 10:200$000 
8:400$000 8: 400!000 
7;800$000 . 23:400$000 
3:477$000 3:477$000 
3:294tOOO 3:201$000 
3:29 1$000 3:291!000 
3:204$000 13:j76tOOO 
3: [47$000 3: 147~600 
3: 147$000 12:500$400 
2:562$.100 2:562$000 
2:562$000 20 :406$000 
z: <•6·l$ooo 5: 12·1 ~000 
2:562MOO 23:058!000 
2:370$000 2l:411$000 
2; 3711$000 19:032$000 
2:305$800 13:831$800 
2:305$800 0:223$200 
2; 196$000 1-10:514$000 

3:477$000 3:477$000 
3: 2~4$000 3!204MOO 
3:220$800 16:104$000 
4: 147$600 25:180$800 
2:818$200 22:515$aoo 

. 2:488$800 22:899$200 
- 429:264$600 

8: ·100$000 8:400$000 
3: 47i$000 3:477$000 
3:294$000 3:204$000 
3:291$000 6: 588$000 
3: 147$600 6:295$200 
2:502BOOO 10:218$000 
2: r;62$ooo 2:562$000 
2 50~$00C 2:562$000 
2:379$000 9:516$000 
2:305$800 2:305$800 
2: [96$000 39:528$000 
2:1 90$000 2d:352$000 
2:106$000 4:302$000 
- 125 :520$000 
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l'ESSOA L 

11'eneo tc·Coroncl oommnnd:111 te .•• . . 
ES'fAUO MAIO!~ 

I Mnjor ri sa~l. ........... ; ........ . .. 
I C11pltiio njnd•tr>t<• .. . .......... ...... 
1 Primeiro tenente secwtf\rio .. ...... 
1 Segundo tenente Intendente ....... 

ES1'AUO M ENOI~ 
1 S;trgonto aj udan•.e . .... ......... .. . 

' 1 1 ri melro sargento lntBn<l cntl' ... . .. 
2 Primeiros SIIJ1lC ntos tlmnnueusos . . . 
1 Seg un dos snrgentos nnmnuenses 
1 'l'orcolro s11rgonto cornetei ro m(,;:: 
1 C11bo corneteiro .. .. .............. .. 
1 Cabo tambor ····················· 

COMPANH IAS 
ac r 
3 

p!l[ll ~es .... . ...... ... ...... . . ...... 
rlmetros tonentos .. . . .. .... ... .... 

6 Se)1undos tenentes .. . . •... . .• . ••.... 
~ Primeiros snrgontos .......... . ... . 
o Seguud~s snr~.c ntos i utenrlon tes. , . . 

12 Segundos sn.rgeulos ...... .... ..... 
18 'l'crcelros snrgentos ................ 
3~Cabos ... . ... ........ .... . . .. .. .... 

An spes~adn s ........ .... ...... . .... . 
6 Sold11dos coruet1dr"H .•.. .. .•• •.• •• 
6 Saldt\rlos tnmborcs .. . .. ...... .. .. . 

507 Sold:1dos .. .. ........... .... ... .. ... . 
BANDA DI~ MUSICA 

I L. " snrgc nt.o mestre .............. ·. 
t 2. 0 snrgPntn contr11 mes tre ...... .. 
B Musicos tl o J. a cla sso .... .. ........ 

10 Muslcos do 2.ao1nsse . ...... .. . .... 
10Mus l co~ de 3.a claHse .............. -

685 

7 Cnvallos. 
2 Munres. 

Somnm ... ... ... ... ... .. 

P!o..LO'l'ÃO DE ~I ETRAf,IIADORAS 
J Segundo tenente <JOntnt iiiHl ll nte .. .. 
I l'rlmciro snr~~nl.o ntljuneto . ...... .. 
.I S•gundo SllriJ;en lo lntend nnto • .. . . 
~ S,egnn.[OS SIHge ntOS chc(P. S do g' l' II[JO 
• t erceiros 511rgontos .. ...... . . .. .. .. 
4 Cabos chefes do pcÇfl ... ... .. .... .. 
J Cnbo f: •rmdor ... .. . .............. .. 
I C•1ho urmelro ............. .. .... .. . 
I Anspes~tldll& 11llradoros .......... . . 
8 Sold:ulos cornet<•l r os.. .. . . . . . . . . , .. 

18 SolriMlos ~orventes ..... ....... .... .. 
12 Sold11dns clotuhtcl.ores . .•••. •••• . ••• . 
2 Soldados fc rr:ulorcs . ••...•• .... ••. . 

50 

2 Cnv11llos. 
10 Mu nres. 

Somnm .. ............. .. 

Mcnsnes 
el e 

cada um 

1:300$000 

1:000$000 
8f>0$001l 
700$000 
650$000 

300$000 
28fi$000 
285$000 
270$000 
25, $000 
210$000 
210$000 

8nO$OOn 
700$000 
0.10$000 
28fi$000 
270$000 
270~000 
2fl8$000 
210$000 
IOf>$000 
I P9$01lí 
J ~0$000 
180~000 

28fl$0ll0 
21o$o0o 
258$00~ 
~3!f00(1 
20o$000 

-

(\': 0~000 
285$00n 
270$000 
270~000 
2'18$000 
210$000 
2L0$000 
210$000 
1 fi$000 
18!1$000 
I R0$0011 
180$000 
180$000 

-

Vencl mcn'.nl 

Annu :tea 

De u:1tl11 um De tcdos 

15:600$000 15:600$000 

12:000$000 12:000~000 
10:200$000 lo: ~ .)0~000 
8:400$000 8:400$000 
7:800$000 7:800$000 

a:GGOi OOO 3:660~000 
3:477· 000 3: ·177$1•00 
3:477$000 6:0:14$000 
3:204$000 13: 176$000 
3: 147$000 3: 1-17$000 
!J:f>62$000 2:562*000 
~ :562$000 I 2 :562~000 

\ 
10:200$000 30 : 600~000 
8:400$000 21i: 200$01JO 

' 7: 800$oor 48: 800$0110 
:l: 477$000 10:431$000 
~:204 ~0011 0 : 882~000 
:J :2!! 1$0011 !10:528$000 
3: l17$li0\ f16:656$8•.0 
2:562$000 112: 232~000 
~: :Ji0$000 85;644$000 
~:305$800 1 ~:834$~00 
2 :305$~00 13: ~3 1 $800 
2: 10 '$0011 1.113:3i2$000 

a: 177$000 :l : •177$000 
:1:291$000 3:29 1$000 
3: 147:$000 25 :1 80$800 
2:8 18$200 28:182$ 00 
2 :•18M$800 2 1: 888$000 

- I . í12 : 575$800 

7:800$000 7 :800~000 
3: 47'i~ll00 3: ~77$1100 
3:201$000 3:201$000 
a :294$000 6:1'>88$000 
3: !oli$600 6:205$200 
2:562$000 10:2 18$000 
2:fi02$000 2 :!í62$000 
2:5(\2$000 2:ií62$000 
2:370$0011 !1 :516$000 
2:30:H800 2:305$R!'O 
2: !16$000 ao:n28$ooo 
2: 1.00$000 26:352~000 
2: 196$000 4:302$001) 

- 121 : 920$000 
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3.0 Batalhão 
.. 

~~==========~================ 

PESSOAL 

1 'l'oncnte·Coroncl comnmnrlnnte .... 
ESTADO MAIOJt 

1 M11jor llscal .... ... ... .. .......... .. 
1 M11jor :tl!!:l'C!\ IL<Io ........ ., . ...... .. 
1 0 1L pitlio ILju<lante ............. .. .. .. 
1 L. 0 'J'eneute so~;rutado ...... . .... .. 
1 2. 0 'l'cucnte intcntlcntc ............ . 

ESTADO ME:NOU 
1 Sn rgen lo njud1Lnte ....... , ...... .. .. 
1 l'rinu·iro surgcnto inlenuentc .... .. 
2 Primeiros s:1rgnnlos am ltuu onses . •. 
4 S~guntlos tmrJ.{cutos urnnnui'H.o\cs . . .. 
l T t! rcc 1ro s:u~cnto cornete iro rnór .. 
1 Cn ho ~;oru cl.o iro ................... . 
I Cubo t : 1111~or . . . . ....... .. . . ... ... .. 

CmJPA:\IIJAS 
3 Caplllies ............ .. ... .. .... . .. . . 
3 l'rimoiros tt•ncutl's ... . .... . .. .. . . .. 
6 S~!!.! Utld OS l Hite ll Lf!S . . , , ,, ••. , , , . , , 
3 Primeiros snrl{c ntos . .... ..... .... . . 
3 Srgu nrlos sar~ l·nl.os in tendentes .. . . 

12 Segundos sarl{cnto~ .. ... .. ... . .... . . 
18 Terceiros s:\l'geutos .. .. ....• •.. .... 
30 Cabos ..................... ....... .. 
30 Auspo~sn das ...................... , . 
6 Solda•lo> coruete i r o; .....••••• , •.•.. 
fl So!clitdos tn mbor••s .......... .. , •.•.. 

4li Soltlatl os ........ .. ........ . .. . ... . 
flANDA DE MUSICA 

I [ . 0 Sarge uto mest rl!., .. . .... .. . . . .. 
J 2 . 0 S:Hgcuto oontra·mcstre ....... .. . 
!S Mu r.icos tio !." clas,e ............. . 

lO Musluos de 2." uln.sso ...... ...•.... 
lO Muslucs dl' 3. a c lasse ., .. , .... . ... . 

590 

7 CtLvallos 
2 Mnaroo 

Somm:L ............... . 

PELO'l',\0 DE ~IETUALIIADORAS 

1 Segu ndo tunen'.•J comlll ll ll dnnte •. 
1 Prl melro S11rgeu~o 11u.tuncto .... .. 
I S?guudo Mrgcnto inteutl cnte ..... . 
~ .',l'gllndos Slll'gentns ehrfo de grupo 
2 I orce1ros s:1rgontos . .............. . 
4 C11ho~ clwfeq el e peça ......••• , ... . 
1 Cnbo Cert'a do r .................... . 
1 011bo arm,lt·o ...................... . 
4 Auspcss:ulas utlr~tdor es ............ . 
1 Soldndo corneteiro ............. ... . 

Vencimentos 

Mcnsllc& 
do De CIHiillllU 

cada um 

1:300$000 J5:COO~OOO 

1 :000~000 1~ : 000$000 
1: ooo.~ooo 12.000$000 

8~0$000 10:000$000 
700$000 8:•100$000 
650~000 7:800$000 

300$000 3:060$000 
285$000 3;477$000 
285$000 3:477$000 
270$000 :1:201$000 
258$000 :l:H7iMOO 
210$000 2:n02WOO 
~10$000 ~:50~~000 

~50$000 10: 200$000 
700$000 8:< 00~000 
650$000 7:8011$000 
235$000 H:-177$000 
1!70$000 3: 204$000 
2i0~000 3:20 1$000 
258$000 3; l i7$600 
210$00(1 2: :i62i000 
105$000 2::H0$000 
180$000 ~::105$800 
1 80~000 2:305$800 
189$000 2: 100$000 

285$000 3:477~000 
t70if;OOO 3: 29l$000 
2~8~000 3: 147$600 
2ill$JOO 2:8 1.8$200 
2}1$000 2: l88$800 

- -

ü50$00l· 7:800$000 
285$000 3:4i7$000 
2i0$000 3:291$000 
270$000 3:201$000 
258$000 3: J.I 7$;JOO 
210$000 2:502$000 
~ lU~OOll 2:502~000 
210$000 2: 562$000 
105$000 2:379$000 
189$000 2:305$800 
180$000 2: 190$000 
180$000 2:1911$000 

18 Soldntlos snrve utos .. . .•... ......... 
12 S•> ld11rlos oondnctorc; .• ... ......••.. 
2 Soldados ! ermdures .• .• .. .•..••... . 

"-To Sommu ................. I----.....:.....,;_1--.....:.........:....=:..:: J 
180$000 2: 100$000 
- -

2 Oavallos 
10 :Mnnroa 

De todos 

15:600$000 

12:000$000 
12:000$000 
10:200$000 

I 8:400$000 
7:800$000 

3:660$000 
3:477$000 
6:051$000 

13:176$000 
3: 147$600 
2:502$000 
2:562$000 

30 .000$000 
2j:200$QOO 
46.800$000 
J0:4à1$ooo 
9:882$000 

30:528$000 
56:656$800 
92:232-$000 ., 85:644$000 
13:834$800 
13:8S4~800 

o 15 : 732$000 

3:477$000 
3;294$000 

2n: 180$800 
28: 182~000 
21:88~$000 

1. 526: 935$800 

7:800$000 
3: ·177$000 
a;2Ul$1JUU 
~ : üMM~OUU 
tUUó$~1JU 
1U:24 M~UIJU 
2:óU2~1JUU 
ll:562~UUU 
ll:ó 16$00U 
2:305$800 

3U: f>2M~IJUU 
26:352~1JUU 
4:392$000 

121: 920$00:> 
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PESSOAL 

1 'l'enente·coronc l colnmflutlalllc .• , •. 
ES'l'ADO·MA lO R 

I M11jor-flscnl. .................... .. .. -
l e:;l·l; ltii~:l;j;;J,; ;IL~:::::::.: ::: ::: : ::: 
1 Primeiro tcnc ute-sccrcbl rio .... .. .. 
1 Scg untlo tnuente·llllC!idcutc .,., ••. . 

ESTA DO-M ~NOR 
I S ugcnto-njutl,lulo .. ,, , . , •.. • , •• , , .. . 
1 Prlmeirn Slll'geuto·illlendcn!.e .. . , . . . 
2 Primeiros sargentos·ttmllnucll st·s .. . . 
4 Segundos sarg e11l.os nmltllueuscs ..•• 
1 'rerccii'O s:1rgcnto corueto>iru·mt'lr . . . 
J ÜllbO·I'Ol'llcteiro ................... . 
1 Cnbo·tnmhor . .................... .. 

COMPAN III AS 
3 Cnpit~rs ... ..... .................. . 
a Primeiros tcncutes ............... .. 
6 Segundos tcncutcs ... .. .. .... ... . . . . 
3 Prlmclros Slll'/!C IIlO~,, • .••• , • • ,,,, •. 
3 Sugnndos sargentos-iulendentcs .... . 

12 Segundos Sltr!(c lltos ....... . ...... .. 
18 'l'crceiros sn rgcutos ............ , ... . 
36 Cnbos ... ........... ........ ..... .. . 
30 Anspess1uin& .. .... ................. . 
O Soldndos cornnlelros .. .. . .... .. .... . 
O Soltlndos tJLill borcs ... . , ... . ...... , .. 

501 SoiU1Hios ............................ . 

BANDA DE MUS ICA 

1 l. o Sn r~c 11 to mes tre . ... ... .... . ... . 
l 2.0 l:'nrgcnto con t.l'/l·llH!SLI'e .. . ...... . 
8 Musico,; tle t,a clns&u . ........ .. . .. . 

10 M usicos de 2. a ch ssr. .............. . 
10 Musicas de 3.• c las•e ....... .. .. .. .. 

682 Somm a . .............. .. 

7jÜilVil iJ OS, 
2

1

Munrus . 
PELOTÃO DE ME'.rRALIIADOTL\S 

liSegnndo t~wmtc commn 11 Jante .... . 
1 Primeiro S11rgento ntljnncto . , . .. .. . . 
1 Segundo Sltrgento iutr. url<mlc ..... . . 
21Segundos snrgr.u tos c li e f~s de 1-( I' IIJ!O 
2 'rcrcci ros sargentos .. ....... . . ." .. .. . 
4 C a ~os !\lu f••s de pe1;a .. ........ . ... . 
1 Cnho fert'ndor . ...... ...... . , . . .... . 
1 Cnbo 11rmcl ro ........... .... ...... .. 
4 Anspessadns 11timdorcs •. .• •. . ...... 
1 Soldndu corn,tclro ............... .. 

18 Solth1dos servente~ ... .• . ...•.• ... . 
12 Soldndos conductorPs .. , . .•• ..•..... 
2 Soldados fcrradon·s ..• , ..••..•.•. , •. 

50 

2 Cuvnllos. 
10 MunreR, 

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

~I U II .<IICS 
<l o 

C:llhl um 

1 :~00$000 

1: 000$000 
-
8fi0$000 
7QO.fOOO 
0f>út000 

3110$000 
!!~f,fOOO 
!!85tOOO 
2i0$000 
2~8~000 
~ I Ol'OOO 
!! 10$000 

Sfio.tooo 
700$000 
fli\O·i'OOO 
28f>$000 
~70*000 
~70~000 
258$0011 
~ 10~000 
1 0fJ~OOO 
1 80~000 
189$000 
1 so.~ooo 

285f000 
~ :o~oou 
ZõR$000 
231$000 
20·1$0110 

-

050$000 
!!85$000 
~iO~OOO 
2i0$000 
258$000 
~ 1 0$000 
210$000 
210$0(11 : 
lllli$1100 
J8!lf000 
180$000 
180$000 
181JfOOO 

-

Y<' II Cillll'ntos 

Allllll llCS 
. 

Ou O!lll :l um Do todos 

l n :tiOO~OOO 1fi:000$000 

1 ~: 000$000 12:000$000 
- -

10:200$000 I O:~OO~üOO 
M:400$00fl 8:<00$1101) 
7:~00$000 7; 801)~000 

:1:600$000 ~ : flflO$fiOIJ 
:J : ·177$ (li: :1 :·177$000 
:t; .t77$000 ti:O:H$000 
~~ :~91$0UO J:l: l i6$000 
3; 14i$0CO il; ll i*OIIO 
~: f>ti~$000 !!: 50~$0011 
2: 56~*000 \ 2 :f>62~000 

J0:!!00$000 
I 

30: 000.$000 
X; ·IU0$000 !!5:200$000 
7: 800$000 40: 800$000 
:J: 477$000 10:431$000 
a: 294$000 O: 882$00il 
R:~94$000 39:fi28$001l 
:!: t 17$GOO r>U:Oi'>U*~oo 
2 :~0~$000 !12:~3~~0110 
1!: HiO~OOO !S5;ü.J.I$t1()0 
:!: 305$800 IH: S:J ·I $~110 
!.! : 30fi1MnO 13:834$800 
2; tuti$000 1. 11 10 ;784$000 

:J :-17:$000 3: ·1 77~01\0 
:t:29 $0011 3 : 2!1 ·1 ~00tJ 
3: 117$600 ~": 180$800 
2: 8t8$2ll0 2~: 18!!$000 
2. ·1 ~ 8$800 2 :888$000 

- 1.705: 98i$8W 

1: 800$000 7: 80MOOO 
a: ·177$0011 3:·17if000 
B:!!9•1$000 3:20•1$000 
a:·~04$0U 6:58R~OOU 
4:117$11011 0:205$200 
2: :i62$0011 10:2·18$000 
2 :~o2~or.o 2;ií62$000 
2: fi02~0ih · 2:56~$1)00 
2: 3i0$000 0:51 Ol'OOO 
2 :ao:;$800 2:301\~800 
2: 1 96~0011 30:f>28$01JO 
~ : 100$1100 ~O:~f>2f000 
2: 106$0011 ·1:30'~$1100 

- 12·1: 020$000 
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550 

8 
4 

PESSOAL 

Sommn .. . . ............. . 

Cuvnllo8. 
Alunres . 

PELO'I',i.O DE MI<;'J'RALHADORAS 
l Prim eiro tenr: nte commnndnnt.e .. .. 
1 Primeiro surge o to ndjnnc;a.,, . .. ,, 
1 Segu udo sargr ut·• intendente ..•.• . 
2

1

R .. g.undos s:u·gcntos cl tefe> do gru po. 
~ 'rereui ros snrgeutos ...... . . .. . .... . 
4 Caltos cll cf·:s de peça . . , , •. , . . •. , 
I,·Cnt n fet'l'll• l< r ........ . , . , ... ,, .. ,, .. 
J Cnbonrmeit·o ...................... . 
4 Anspe;sad:ts tLtirador<)S ., . .. , .. ,., .. 
J1Soldado cor neto i r<~ •. . .. ,.,., . ,,,,, .. 

18jSo ldados S<!rvcntcd . , , . ,,.,,, . . ,., . . 
12 Soldados eonductnres ....... .. ... ; .. 

Mcns1cs 
de 

C!ld11 Ulll 

1:200$000 

1. 000$000 
R!'>0$00r. 
7:10$0f\O 
700~000 

300~000 
285$000 
28ii$00.· 
2i0$000 
258$000 
2L0$0UO 
210!000 

8;;o~ooo 
700$ü00 
650$000 
285$000 
270$000 
2i0$000 
2 8$000 
210$000 
1!15$' 00 
189$000 
189$000 
180$000 

28f>$000 
2õ0$000 
~o l$roo 
2'i8$00U 
23 1 ~000 
2')~$000 

-

700$000 
~85$000 
270;fOOO 
270$000 
258$000 
210$000 
~ 1 0$000 
:! I0$00C 
1!15$000 
180$000 
1~0$000 
180$000 
180$000 

.. 

V t:NU i llf:NTO~ 

Aunuacs 

De cadn 11111 De todos 

15: 000$000 15:600$000 

12:000$000 12:000$000 
10:200$090 10:200$000 
8 :~00$000 8:400$000 
8: 400$000 8: 400tOOO 

3:660$000 3:660$000 
3: 17õ$000 3; <177$000 
:1:471$000 0:951$000 
3:291$000 13: 176$000 
3: 147~600 3: 1~7$600 
2:56~~00(1 2:56~$000 
2:562$000 2:562$000 

10: 200$000 30:600$000 
8:300$000 25:200$000 
7:800$000 46: 800$000 
3: ·177$000 10:431$000 
3:291$000 9:882$000 
3:291$000 29:616$000 
3: 117$000 84:085$000 
2;5(12$000 138:318$000 
2:379$000 128:406$000 
t:305$800 13 :831$800 
~:305$800 13: 834 ~800 
2:106$000 7t 0: 288$000 

:l: ·177$00ú 3: ·177$000 
:1:201$000 3:201$000 
~: 220$800 16:104$000 
3: tn$ooo 25:180$800 
2:818$200 22:ii45$1!00 
2:488$800 22:300$200 

- 1.435:455$000 

8: :00$000 8:400$000 
3:1i7$000 3: 477$COO 
3 201$000 3 : 2~4$000 
:t 201$000 U :n8~$0UO 
:1 147$600 6:2g5$200 
~ f>62$000 10:238$000 
~ fi02$000 2.n62$ooo 
~ 56:!$000 2:ó02$1JOO 
~ 3711$000 D:fi16$000 
2 30:\$800 2: aon$8oo 
~ 100$000 3~:1i28$000 
~ 1!16$000 21:31\2$000 
2 196$000 ·I :302$000 __ 2

1

Soldados fl' rmdorcs ........ .. . , . . .. 

50 Scmmn . . . . .. . ..... .. . .. l--- --- 1------1------ - 125: 520$000 

• 2 Cuvullos. 
10 Munres. 

-

Corpo Escola 

PESSOAL 

1 Tle. Coronel Commnnuante instrn· 
tJlor gemi ... . . •• , , , . . ... .. . . . . • .. 

ESTADO MAIOR 

I Major llscni e instruclor <!e llrndun-
dos .... ' .... .. ..... . . . ..... ... . . . . 

1 Cup1tilo njnd •ntu e instruntor . . .. . 
I Primf>iro tenente fecretar1 J • •. •••. 
1 Seguudo teu ente inLendeute .• •.... 

ESTADO MENOR 

1 Snrgento 11j udnnte c !luxilinr dr 
instructor .. .. ........ .. ...... . .. . 

1 Pr1meiro S !H~t· n to inteo<lento c fln-
xllt:.r ce lnstrnct"r ............. .. 

2 Pri mel ros ~nrgentos umnnuenSP.S . •. 
4 Scgor.doo sargeuto• nmnntwns<·s ... 
I 'l'ercd ro s11r2ento corneteiro mór . . 
I Cnho corneteiro • . ; ..... . ...... ... . 
I Cubo tnm bor . . .... .. .... ... .. ..... . 

TNSTRUCTORES 

2 0 :1pltfiea . .•. •....• .. .. . .. .. . ...•• • . 
2 Prim e. lros tencu ·e• ........ .... .. . 
6 Segundrs su ge ntos nuxlliare, , .. . 
U Terceiros sargentos fluxi li••res .. . .. 

RESERVA 

I Primeiro .~n rgento . .. ............ .. 
3 SPgnn•los snrgentos .. ...... . .. . .. . . 
3 Tt•rociro~ snrgcutos . . . ....... . . . .. . . 
6 Cabos . , ... . ......... . .... . . . ·. ···· 
6 A:1spessndns .. ..... : . ..... . ........ . 
6 Soldiulos u •rnetell·os .... .. . ....... . 
6 Soldi\clcs t 1rn bores .. . .... . . .... ... . 

37 Sold ~dos .................. .. · .... . .. 

100 Somm~ .. . . ••.. . ..• . ....• • . . . • . 

M~U SIICS 
do 

cada um 

I: 300$COU 

1:000,000 
Fn0$000 
~ oa~ooo 
050~000 

300$000 

2R:'i~OOO 
2Rfi~OOO 
2iU~OOO 
2.>8~001 : 
2 1 0~000 
2L0$000 

8 >0~000 
7110$0011 
2711$000 
258~000 

285tOOO 
27'QtOOO 
218~000 
210$000 
19:'i$000 
189$000 
180$000 
180$000 

V KNClll t:S'l'OS 

AIIIIU I\ C ~ 

De cndtl um 

15:600!00(; 

12 :000$00u 
10: 200f000 
8: ~00$001) 
7:800$000 I 

3:660$000 

3:477$000 
3:47i$00 
a:29 J$000 
3: 147'$600 
2:1\ 6~~000 
2:5C2Hl01i 

1 0:200~000 
8: 4ú0$0CO 
3:204 ~00( 
3:Ui$6L0 

3:m~oor 
3:201$000 
a: 117$11 00 
~:56'!~000 
2:379$ lOO 
2::10ii$~1:0 
2 : 305~800 
2: 100$0. o 

o~ t,odJ3 

15 OM JOO 

1 2:1lOH.J~O 
10:200$000 
8:400$900 
7: ~00~0')0 

3;660$000 

3:477$000 
6: 054$oun 

13:176$000 
3: 147$60) 
2:502$000 
2:502i000 

20: : oo~ooo 
Ln: eoo$ooo 
1 0:764~JOO 
18:885$üOU 

3: ~7i$000 
o: 882~0f.O 
P:H2~BOO 

I;; :J7t$000 
l 1:21<$JOU 
J:l : 83~~800 
1 3:8H4~800 
81 :~ii2~0l0 

320: 7:>7$00J 

==~==========~==~==~-~===== 

7 cava llos. 



.. , 

Corpo de Cavallaria 

PF.S. OAT. 

I Mnjorcomm tt n<lautc .. ............. . 

ES'I'ADJ MA IOR 

I Ctq•ítiio ll sc:tl. ............. .. ..... . 
I L " 'l' encnt" njutlaut.e ............ .. 
I 1. 0 're~~tmlc vcLerin 1Lrio . .....• ..... 
1 2. 0 'L'eueule secre tllrlo ............ . 
1 2. 0 'l'eucnte Intendente ............ . 

ES'I'ADO ME:"~Oil. 

1 Sargento nju<ltt nte ............... : . 
I 1. 0 S·• r~ento lut.en•lc nte ........... . 
2 I, 0 ".'Sarl(entos li lli iUluenses ...... .. 
~ ~. 011 S:lrRenlos "J n~runu.m · es .... .... . 
I 2. 0 Snrgento v et.er inarío ......... .. 
2 ~ . 0 ' S:u·gcntos ttlll :tnu en, r.s ...... .. 
1:1.0 Sarger•to picndot· ............ .. 
I :1. 0 Snr~ento clttrlm mú t· ......... .. 
I Vttbo cl:tri m .. .. ... . ............. .. 
I C:tbo ferrador .. ......... .... ... .. .. 
I Ctd.Jo tutillcc ... . .............. .. . .. 
I C.d)(l corrieirn ............ .. ...... . 
I Au ~pessnthl cl:trim .. .. ............ . 
I \n't esstL ·bL conJuct.or .. . ........•. 
I Auspessada onleunnç•L do com te .•. 

ESQUADRÕES 

2 C pttiics .. ... ............... ,' ..... .. 
4 I. 11 'L,e ncutes . .. . ...... .. . ....• . ••. 
4 :! I ' >~ 'Pcnc ntcs . .. .. ..... .... .. . 
2 L.' • Sargentos . ........ ........ . .. .. 
2 :L j ~ S·1rgcnr.cs intendentes .... ... . . 
8 2.'·• S :t r~entos ...... . ...... ....... . 
8 a. 0• Sargen·os ......... ............ . 

1fl Cn hos, .. , .. . .... .. , ... .... ... .... .. 
2 Gnbo~ pi c~dorcs ................... . 

10 Anspessauns .. . ... . ... . ............. . 
2 Anspessarlns ferrado res ........... . . 
2 A uepessndas pic3dores . ..... ...... . 
~ Auspcssadtts ttrtillces ........ . .. , .. . 
2 AnspessrtrhLs vcterilúrioR ........... . 
2 ,\ll i:pPSSJHJas corriei ros . ...... . .. , . . 
2 Sol.fttdos ords. dos comts . usqr.$ .. . .. 
2 Solda .los tcrr :tdorcs ......... ....... .. 
·I Soll n.tlos pic·tclorm; . .. . ..... ..•. . ... 
2 Soldados IL ' ti fic. ·s ........ . .. , ..•.... 
~ Solei:" lo~ conrlucto re:l .............. . 
2 Soirl:trlos cnrri•dro> ... . ..•. , .. , •. , . . 
2 Solilndns vcterilllll'ios .......... . , .. . 
O Sn l clndo~ cltuins ........ . ... .. ... .. . 

90 Sohlados .... . ... .• ...... ... ...• .. . .. 

216 SOMMA . .. . ............... .. 

Mcusacs 
do 

CI\I]IL ll ln 

I :OOOtOOO 

~f·0$000 
:oo*ooo 
700f.OOO 
Uf>0$000 
050~000 

~''"*000 
285$000 
28n$oon 
270~000 
270$000 
258$000 
2ií8$000 
2'i8$000 
210$000 
210$000 
210$000 
2L0$000 
195$000 
1\l'i$000 
105$000 

8ii0$000 
700$000 
650$000 
285$000 
270$000 
270$000 
2i\8$00ú 
210$000 
210$000 
105$000 
19;;$000 
19[)$000 
195$000 
19ó$000 
IOn$0011 
180$000 
180$000 
1 80~000 
180$000 
IR0$000 
180$000 
180$000 
189$000 
180$000 

Vonclmontos 

Annuncs 

De cndn um De to!los 

12 :000$000 

.I O: 200$000 
l:l: ·I00$000 
8: ·I 00$000 • 
7, 800$000 
7: 800$000 

3:600$000 
3:477$000 
a: 477$000 
a: za.J$000 
H:29 t$000 
a: 1·17$000 
3: 1-li$0011 a: 1'17$00IJ 
2:56~$000 
2:ii02$000 
2:fi02$000 
2:562$000 
2:379$000 
2:379$000 
~:~70$000 

JO: 200$000 
8: 400~000 
7:800$000 
3:477$000 
3:29 1$000 
3:29~$000 
3: 147$600 
2:562$000 
~: 56~$080 
2:37P$000 
2:370$000 
2:H70$000 
~ :370$000 
2 37\l$000 
2: :179!000 
~: 106$000 
~: 190$000 
~: I 00$000 
~ : 196$000 
2: 196$000 
2; 196~000 
2: 196$000 
~: 30fl$ROO 
2: 196~000 -

12:000$000 

1 8 : ~00$000 
o: 100$000 
8:400$000 
7:800$000 
7:800$000 

3: 660i000 
3:477$000 
0:054$000 
0:588$000 
3:204$000' 
6:205$200 
a: 147$600 
3: i47$000 
2:562$000 
2:562$000 
2:562$000 
2:562$000 
2:370$000 
2:379$000 
2:370$000 

20:400$000 
33:600~000 
31:200$000 
6:054$000 
O: 588$000 

20:35~$000 
25 :180$800 

. 40: 092$000 
5:124$000 

38:064$000 
4:758$000 
4 :7ii8$000 
4:758$000 
4 ;7.18$000 
4:758$000 
4:392$000 
·I :302~00[) 
8: 784$000 
4:3928000 
":392$000 
·I :302$000 
'I: 392$000 

13:'834$800 
210:H I0$000 

020 : 580$000 

==~============ ---====~====~====== 

216 Cnvnllos . 
4 Munrcs. 
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Serviço Auxiliar 

PESSOAL 

• 

PESSOA L AD)IIN ISTRA'l'IVO 

I 1. 0 '1\• nontc ndjunclo . . . . .. . •. . . ••. 
2 Primeiros sn rgenlos . .. .............. 
4 'l'crcoiros sn rgontos ................. 
2 Segundos snrgcntos .. ... ... . ....... 
6 Cttbos ......... . ... . .......... . . . . . 
6 An pessadtlS ........... .. ........... 

33 Soldt1dos ....... • : .. .. .. .. .... ... .. . . 

PESSOATJ E~IPIU!:GADO 

1 Cupitiio . .. . .. . ...... .... . .. .. . ... .. 
4 Primeiros tenentP.g ... .. .. . . .. . ..... 
2 Primeiros Sttrgcntos •. • . •. •• . •• ••. . 

10 Segundos Sllr)!outos •••• .•• . .•. • . •• • 
15 Tercei ros Sltrgcnt.os ••.•• • .•• •. , ..• •• 
26 Cubo! ... ......... . ... ... ........ .. . 
15 AnspcssadiLs .... .. ....... . ... . ... .. 
33 l'lold:tdos .. . ........ . ... ......... . ,. 

--
160 Sommtl •••••••• . .......... .... 

A. s.-13 

MensiLcs 
de 

CILUIL lllll 

700$000 
285$000 
270$000 
258$000 
210~000 
105$000 
180$000 

8:;o$ooo 
700$000 
285$000 
270$000 
~58$000 
210$000 
105$000 
180$ll00 

-

VENCIMENTOS 

Annuues 

llo cad L um 

8: 400$000 
:i: ·l77$000 
:1:2~~$000 
3: 147$600 
~:fi62$000 
2::170$000 
2:106$000 

10:200$000 
8:400$000 
3:477$000 
3:291$000 
3: 117:fü00 
~ .ii62$000 
2:ll'i0f000 
2: 100$000 

-

Do todos 

8: ·100$000 
6:051$000 

13:17·'$000 
6:205$200 

15: 372-~000 
I .l4:274$0no 
\'2: •108$000 
I 

10:200$000 
33:600$000 
6:F5 1$000 

32:040$000 
·17:214$000 
66:612$000 
35:685$000 
'i2 : ·168$000 

-14~:6 1~$~00 
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Serviço de Saude 

l'ESl:>OAL 

J 'l'<!IICnLe Cll!. ()ltl!fe" !) ir. tlu l i/"' . 
1 Mujo t· mccl ieo II UXili :tr . . . .... . . . . . . 
I Majo l' tn PUico ag!; rug:Hhl. . . .. . . .. . 
ti CII(IÍ L:1cs uwdi •:o! ......... ........ .. 
J Primeiro LCJ nnuL" pl~:lrlll : t m•uLko .. . 
J PriJncil'o t.t' II U II lü ci l'llr~i ~o d 1 ~11Lisla 
1 Sc~-:undo tC II I' nte Ílo L!:;llh'nl••·seerc· 

Lari o.. . .... .. .... .. . .. .. .. .. . 
I l' l'illl eiro s:lrg<: nLo tl lll :lnucnsc . .. . . 
1 Primei ro S<lrgC tl to ln t~: n dentc . .. . . 
1 Primeiro sa rgento <' nfe nnciro-múr. 
1 Primeiro 1 ar~ e n to pr:ttieo de plllll'· 

tnaeia .... . .... . ... . . ... .. .. .. . , , . 
1 Pl'lmciro Slll'gcnto .. ... . . ... . .• . ... 
a 'l'crce iros sarge ntos a u ~ ili n res dr 

I)SCI' Í( I l lt • . ,, ... , . , , , . , .. , . , . ... , . . 
1 Pr imlro s:trge nto pmLieo de dcn· 

Ust11 . .• . . . ... .. . ... . .... . .. . .. ... . 
3 Terce iros s:1 rgeutos chefes de cu fcr· 

tnarias . . . . . .... . . . . ... . . .. .... .. . 
1 'L'Crce iro s:1.rgc nto enfermeiro ...... . 
J. Cabo ll el do iutcnde utc .... .. .... .. 
I Cabo arei li vis i :1 •• • • •• • • • •• • • ••• , • •• 
2 Ca bos enfermeiros .. . . .. ... . . . . •.. . 
2 C11bos pmt ieos de pharmacia . . .. . . 
1 Cabo cos iuh ciro .... .... .. .. .... .. 

l O An~p ossad as nj n(ltw les el e enfcr· 
mel ro .... .. ......... .. . .. . .. .. .. .. 

1 AuspcsMid:t :tju •l:tntc de co.< inhciro 
2 Soldadc'S co(,c iros ..... .. . . .. .. .... . 
n Soldados ser ve n te~ . . . .... . . .. . .. . . . 
:1 Soldados porteiros . .. . .. . . ... . .. . . . . 

57 Somm :t. .... . .... . ........ .. .. .. 

VENCHIE NTOS 

-----------~------------------·--

Mcnsnes 
do 

cad11 um 

.l: :lOO!fOOU 
I :LIIIO~OOII 
I :llllil$ :1)11 

~r,o*ll'll l 
í " Oil~OI: II 

7011*0Uil 

tiõO'i0 11l 
z~:;~v1111 
:~K:.~ono 
~ti:,$OUU 

28!í~illl0 
28i•$00(l 

2õS$00fl 

2io H~Oil0 
2~8i'OOO 
2 1 0~000 
210*000 
:!10~0011 
~lllWOO 
210f000 

rfl$000 
I 95~000 
l H0$000 
1 ~o~·;oo 
1 80~000 

Anuuncs 

Do c:1dll um 

Hí; 000$000 
1~ : 0~0$0Uü 
12 : 000~1100 
tü:il00~200 
~: 100. 1100 
li : 100$000 

7 : 800~000 
:::•17;$000 
~ ; 477.~000 
3: 177$00ú 

:l: ·l17$000 
:1:47i~OOO 

:1 : l li$000 

3: ·177$000 

:1 :1 11$000 
:l: I ~7~0011 
2: nü2~ooo 
2:50!!$000 
2: r,o·~~ooo 
2:502$000 
2:502*000 

~ ; :179$000 
2 : Hí9~000 
2: J %$110~ 
2: LDU~OOO 
2: IÜ 1$000 

De todo!l' 

15: eoo$ooc 
~ ~ :000$000 
J:J: 000$1100 
e1 : 2on~oo0 
~ : ~ 0(1,1000 
~ : 400~000 

7: 00$000 
3: 1 77~000 
~ : 177$000 
3:477$000 

3:·177$000 
3: •177$000 

0: 142$800 

3: 477$000 

0:442$800 
3: 1 47$~00 
2:562$000 
2:562$000 
5: 12·1$000 
5·121$000 
2:502$000 

23:700$000 
2:370$000 
•J: 392$000 

10: 704$000 
0:588$000 

-------- ----------- ---------
213:142$200 

I l 
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Resumo do pessoal 

OLASSIFIUAÇÃO V1moime ntos 

- - ---------- ------
DP[Ji trtlllllOII to n·hniu islrativo . ....... .. . . .... .. [l ·lfl 5 180: 727$200 
1. 0 lllll ll ll iilO. , , , ,, ,,,, ,, , , ,, , ,,, , ,, ,,, , , ,, ,, , , , 10 ;,n;; 8 l. G II. fíi'J ~600 

Compt1uhi 1t tio S:qmtl orcs Bombe iros .. . .. , . .. ó l:í ii ·120:20 i$000 
Polotiio dp mutmlh:tdnr:1s . . .. ... .... . ... .. .. .. . I ·lO 2 ·lO 12:1: n20$000 
2. 0 ll11lalh iio . .. ... . . ... ..... . . . ... ..... . .. .. . . . ·lí titk 1.7 12: ií7fi$HOO 

Pelotilo ue Mutm ll mdums . . . . . , . .. .. ..... .. . .. . I •1\l " 111 12·1: 0~0$000 
3. o llntnlluio ...... ........... . ... .. . .. .... . . , .. I ~ ;)'j~ 7 I . í>21i: 9:15$800 
f' •lotilo ll o i\ lo! tm lhadoras ................... . . 1 ·lO 2 (li 12 I : 0~0*000 
4. o Batlll hiio ....... . . . . . . ..... .. ... ... ... .. . .. 17 Olió "j 1. 71)5 : ' 87$800 
Polot1io u ~ J\lutr.d h:ul ora> . . .. . . .... ... .... . .. I ·1(1 - lU I ~ ·I : 020~000 

ú. o Bat11lh:io ..... . ............. .. ... .. .... .... lí ;,~ :l ~ ·I J.. •l . l fi: ·l n n~:ooo 

P o1oLiio du ~ 1 e trai h:1doras ... . . .. . . •. .. ... •... . . I 1\1 .. lO I ~5: í>21l$000 
Corpo ms ·ol l"l .......... .. . ...... . . .......... . .. \I Oi 7 ~~ 0:757*000 

Corpo do C:IVII!l:•r itt .. .. . .. . .... .. . . . .. . . , .... . l tl ~llil i! lü 620 : r.so$ooo 
S rvi çp A.tlxil illr .. .... ..... ... .. .. .. .... ...... li lfl·l ·1 ·1 ~:0 1 2~200 

Servi ço de St1u dc ...... .. . .. .... ... . . . .... .. .. I~ ·I fi 243: 142*200 

Somnm .. ..... .. .... .. ... .......... . ITti """"T,;í.j.i · ~ õfi -~ T 10.770: 370$800 

Tabella n! 1 

A) P l'SSOttl 

1) Pessoal ti tul ado · 

8 'l'cncntes co roneis ... .. .. .. .. .. . .. . . 
I ~ MnJ? t~es, sendo •J aggrci(a tl os ... . .• . • 
3o C11 p11 ucs . . . . . . •. . . . . . . .. . .... . . ... •. 
,JS Prin:ciros tn uontcs . ..... . ..... ..... . • 
47 Segundos tc nent<'s . . . . ... . . .. .. . . . . . 

Gratillonçiio de ·10~000 :l ü Ca pit:1rs 
o 1 l. 0 tenente 11jndan ~cs c a I' ri · 
melros tonemcs adjn nctos, óC II\l t> 
l llo Scn· i~o Anxiliu.r . ... . .... . .. . . 

GrnLill ctiÇiln de que t rata o nrL. H~ 
do Ucgtd il!ll entb ... .. . . . ....... . . . 

Grat:flcnçilo addic ionnl de 10 °/, tl n 
lei 11 . 125 , de 1906 , ]l:ll'll 3 tll lll'll tC S 
corou eis , 3 mujores , 2 cu pil ilefl o 3 
l'rlm o ll' O~ tCII (' II tCS , ,, , ,, . , .,, ., . , 

2) Pruç:1 de preL 

} Sn.rgontos nj nd:t nlrs . ... . . ... . , ... .•. 
•~ l'rtniCI I'OS snr:;entos .. . , , ...... . . . . .. 

l'or di:1 

n~OOO 
t•l$500 

YEtiC H>m N'I 'OS 

Por :! tino 

Hí : G00$000 
l :l :OilO~IIOil 
1 o : 2oo~·ooo 

H: 1 00~000 
í : 80U~·Uil0 

1 : 830~000 
1: 0·17*000 

'l'otu l 

124:800$000 
J 50 : 000~000 

·357: 000$000 
au 1: 2oo~ooo 
306: liOO~OOO 

·I :800~000 

10: 100$000 

1 ~ : ·180$000 

12:810$000 
123: 52ü~ooo 



167 Segundos sargentos .. ........ . ...... . 
172 'l'erce iros s :t.~ge u tos .... .... .. ...... . . 
335 C a uos .. .. .... ...... ...... . ..... .... . 
302 Aus pessr~dns ........................ . 
03 Soldado~ ~ l g nnl e iros ...... . ........ •. 
l 5 Musiuos de cla~se dist! ncta ... .. .. .. 
48 MtJ sicos de t. • clu ssc .............. . 
51 Musicos de 2. ' c l us~e .. ........... . 
57 Musicas de 3. • tHus,;e .............. . 

2.010 Sold r~dos . . . ....... . ...... ...... .. .. . 

3) Pessoal coutractudo : 

1 Professor de mnsicfl do 5. 0 batulldi : 
~ Profes~orcs pamu Escol ti de Snrge n· 

tos .... . . ..... . .... .. ... .. ... ..... . 
i Contador .... . ............ ... .... .. .. 
I Mestre d:1 oflici nr de aHni :1te .... .. . . 
1 Corttldor d11 otllcinfl de ui fui" te .• . .. . 
2 Am nnuenses c ivis do dcprHtamento 

nd min í~t mtivo . .. .. .. . .. .... . .. .. . 

1) Et:tp:ts : 

De 5$000 pnt'll •li ~ inferiores e. 1i·lmu· 
~icos c de 3*500 pura 3:18 enbos , 
:J02 unspess:1das. HO so ldados sígna· 
leiros e 2.023 soltlt dos . . .. . .. .... .. 

5) Gl'lltilic:lçiio fl 3.000 !H"<•ças reengnjfl· 
d&s, :1 $200 . . .. ... . .. . .......... . . 

O) Ajud tl de cuseo 11 oll ioi:Les em dili· 
geuoi •· .... .. ..... . . · · ·. · · ·· · ·· ·· · 

7) GmtlHc~ç iio 11 prnç.1L!i em tmus ito, 
art. 122 do Regul t1mento . . .. . ... . . 

B) Mat r rit1i 

!) Fnrdtlmeuto pnrn3 .04 ·l prnçns .. . .. . 
2) Cl lçndo pnm3.044 pmçns . ....... .. . 

200 

VENCIMENTOS 

Por dia Por nnno 

4~000 1:10·1$000 
:ltOOO I : 3 1 7~000 
3$ãOO l :281$000 
a$ooo I :008$000 
2$800 I :024$800 
3$800 I ;300$o01! 
s~ooo I :317$600 
2~i00 OBR*200 
1$800 658*800 
2,~j00 9i5~000 

- -
- -
- -
- -
- -
- -

I 

- -
- -· 
- -

- -

...., -- -

.. 

'l~otn l 

211 : I RR$000 
226:027$200 
420: 135$000 
331: 506$000 
05: 306$400 
20 :802$000 
63:240$800 
53: 362$800 
37:500$600 

2. 390:385$000 

4:500~000 I I 
21:000~000 
7:200$000 
6:000$000 
3:000~000 

4:800$000 

5.3i8:910$000 

~ 19 :600$000 

180 :00WOOO 

300 : 000$000 

700:000$000 
300:000$000 

3) Oompm e concerto de nrmnmento ... . 
1) Compm de mnniçfio ................. . 
5) Comprn o concerto de cqulpnmonto . . 
O) Forragem o terragcm o tmttuncuto 

dos nnlmnes ...................... . . 
7) Remonta do nulm11o~ .... ...... .. .... . 
8) Objectos de expediente, tnxn po~tnl c 

illumlnaçüo dos qunrtcis do11 dest:l· 
cameutos . . . ...... . .. . .. . .. . . ... .. .. . 

O) Objecto de cx pcdlcutc pnm os bntn-
lllúcs .... . .. ... ......... ...... . .. ... · 

lO) Oonservnçiio.e 1impez11 dos quartels .. 
ll) lllnminnçiio e serviço telcpllonico do~ 

" quarteis dos br~talhõcs ............ .. . 
12) Enterrnmonto ...... ........... ..... .. 
{3) Aqu artelamento .. .... .... ........ .. .. 
14) Consorvuçiio tl 11 T.inlm de 'l'iro .. . .. . . . 
15) Auxilio no Hospital Militar .. .. .... .. . 
lO) Companhia de Bombei ros (matcriul c 

remoutn) ... . . ...... . .. .... .. . . . . ... . 
17) 'l'rntnmcnto Hospitulnr IÍ.s prnç.~ en· 

SlldiiB .. , ,,, ... , .. ... , .... ... , , , . , .. . 
18) MnterltLI (moblliarlo, roupns de ca· 

mil, etc. ) ............ .. .. .. ....... ... . 
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VENCIMENTOS 

... .... I '"' ... "" , ..... 
100: OOii~OOO 
50:000~000 

liDO: 000$000 

<100: 000$000 
30 :000$000 

5a:ooo$ooo 

·I O: 000~000 
60:000$000 

ao:000$000 
10:000$000 

184 : 000$000 
1: 000$000 

20 :000$000 

200:0001000 

HíO: 000$000 

300: 000$000 

14. 000:102$800 

Sala das Sessões da C amara dos Deputados, Bello Horizonte, 18 de 
agosto de 1927.-0 presidente, Pedro !"'nrques _de Almeida. :-0 I .. 0 se-
cretario, Jollo Beraldo.-0 2. o secretano, Washmgton ferretra P1res. 

Os. arts. 1 . o c 2. o approvados, 
sem debate, com a respectiva !abel-
la annexa n . 1. 
. Em di scussão o art. 3. o, com os 

respectivos quadros anncxos. 

O SR. ALFREDO SA ':- Sr . Pre-
sidente, ao qundro annexo que t em 
jJor epigraphc-"Servi ço Auxiliar" 
- Venho npre~cnlar um a emenda, 
que consulta :i s necess idades do 
serviço, segundo entendimento qu e 
tive com os diri gentes do dcpnrta-
mento poli cial do Estado . 
· A emenda determina que, na p:u:-
tc r elativa ao "pessoal" emprega-
do", em vez de "um capitão", co-
mo alli está, se diga - "dois capi-
tães", 

Vac 'it Mesa, é lida, apoiada e en-
tra conjunctamcntc em di scussão a 
seguint11 

Emenda 
No quadro do " Serviço Auxiliar" 

- Pessoal Empregado - em vez de 
"um capitão", diga-se - dois capi-
tães. 

Sala das sessões, Senado Mineiro, 
em 24 de agosto de 1927. -Alfredo 
Sú. . 

Ningucm mai s pedindo a palavra. 
cncetTn-sc n di scussão c, proceden-
do-se a votação, são npprovad os e 
art. 3 . o a emenda c os quadros nn-
ncxos. 

Volta o projccto com a emenda li 
commissão de Força Publica. 

Entra em 2. • discussão, por arti-
gos, e co m emenda, o seguinte : 
PROJECTO N. 11, DA CAMARA, 

ta DE 1927 
Muda a denominação de districtos 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Geraes. decrctnz. . 1 
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Art. 1. 0 O rlistrlcto .iUdlclnt•lo c 
ndrnini strntivo el e São Lourenço, no 
município de Drn silin , tJn ssa n dc-
nominnr-sc "Pnes Leme", c o de 
Ton ciío, no municípi o de .luiz de 
Fôrn . "Siío .l osé dn s Tt·cs Ilh as" . 

Af'l. 2. 0 fi cVO[~ illll -SC ns di ~pos i 
ções em contrario. 

Saln dns Rcs~õcs, eln Cnmnrn dos 
Deputados el e. Minas r.eracs, li! de 
nl(osto de 1 !127. - O Presid ente, 
Pedro 1\fnrqucs el e A hn cidn . - O 
1 .• Sccretnrio, Washin gton F . Pi-
l'es . O 2.• Sccrelnri o, Caio Nel-
son. 

EmeHcln 

Ao nl't . 1. • do projecln n . 11, da 
C:1mn1·n. "in-fin e", nrc rcscc nle- se : 
r rl o n ru níncl inli Ó, Tllll lliripio do 
Bomfim - rlc Antonio Cnrlos . 

Sn ln el as sessões . 20 de ngosto rlc 
1027. - Lr ,·inrlo C:orll1o . - Morei-
ra cln fi ocha. - Pnssos l\fnin . 

Em di scussií o n art . 1 . " . 

o sn. x.wmn nou~r : - sr. 
Pres ident e, os int eresses nelmini s-
t rnti vos, commerr ines c pMin c~ cx i-
l(em que n el rnom inn çií n nffi cial rl ns 
sé rl es dos cl istrir tos sej a n mcsmn 
cl rs tcs. 

O C:on ,[( rrsso !incil·n l'eronh cceu 
e~ sa ronvcniencin mton rlo ' 'olon o 
~r i . 4!1 , cln lr i n . R t~:l . el e 7 cl e se-
t rmhro de 1!l2il . o qu nl rrzn: "A cl c-
sil! nn ção offi c·inl dos cli slr iclns será 
sPnlpre n rl ns r esper l h·n~ se'•il cs. As 
Sl\c!cs . norém. dos rli stl'i clos rrcnrln~ 
nu mnclnclos de nome nor· r sln ]r i (· 
qu e nnss~o :1 ler d rs i~nn <;:io des-
t e~ ." . 

Pensn nclo :1 ss lm. fnr rnul ei 1!111 n 
Ptil r ncl:i, nuc ,·otl !r i· li lt onl'h el e suh-
mrll r l' t'1 ron sicl erpr·iín cln Srnneln 
tll nn cmr nda rn ncchitl:i nrsl c:; t r r-
mns. 

'~ :\tlclit c-~r elrp nl s do rl rl. 1. ": 
:\rli r•n. Sc•n1nt·e qu r se• 111uclnr o 

nnmc clr cli sl!'i e·l o~ . s n ~ ~ sl-r1 "s nn ~ 
sn rií P '1 ler a cl rs Íj.( !l ll!;~n tl ns mr ~;-

1" "~ '" 
Sr rn n :1rlnpciín rl n~:l :1 I' I" " 'Hl n. ·f 0-

''"ll ' n' ~ ~n ' "' n ,rgnin lr f·J l'lo : o 
C: n P ~!t ' C'~ s n Mi11 "i•·n l!<':th •J cl r• muclnt• 
n ' """ ',., rln ,l is lricl n el o On ç: n. rl n 
•t~>Jnicinin d·.• Pc•ctt t.\' . nn r:t n el e 
} 'l(ft/ 0/'tl/1(1 , 111 :1s Stl il '!'• r] r• l'f'I >Jl i 1111 0 -
1'.'1 n ler n c] r<; i g t i :l ç ~o nffil'in l c1 c· 
O IINT. Cl 

Pn rn nln·i:1 1' fnl irwn•n·rni r nl r t' 
r 11~n p asso ,·, ~·Ir"' lllinh n f' llll' lllh . 
n r~r:1 S\' 1' snltnwll ieb :j' s:llwr1 n1·ln do 
gPll!Hid ; (~fo i/ o 1mll ) 

Vnc {t Mcsn, é Jidn e entre con-
juncln mcnte em di scns3ão a se-
guinte 

Emend a n. 2 

• Acltlil c-se cl rpo is elo nrt. 1 n . 

A ri if(o . Se n1pt·e qu e se. mmlnr o 
nome de eli slri clo, sua s sédes }Jassa-
ri'ío a ler a des ignação dos mesmos . 

Sal a dn s sessões, 24 de agost,_o de 
1!127. - Xavi er fi olim. - Lcvindo 
Coe lho. - Alfr·c.do Catão. 

O sn. ALFfiEDO SA': - Pedi n · 
r :il:ll'l'a, SI' . PrcddrlllC, parn levantnr 
as scgnin lrs duvidas, qt1 c me snsci-
lou n lci lun\ do J11'o.l ccto tm1 cli s-
CI ~; siío, c pnra ~s rJua es fi e~o .1 :ltten-
r;ão tln illuslrnda cu mmi ssão de Es· 
la! isticn. , 

Primcim: ronsultnncl o n lei n. 
3-lil, de 7 dé sctcílihro ele l!l!!il, que 
di spõe ~oh1'e n di Visão administmti-
,·n elo Esl:ulo. nell n não encontrei, 
que r no seu t e:~ t o . quer na tnhclla 
nnncxn, nenl n1m· di stricto, no rhuhi-
cip in de Brns ill a, cnm a clrnothlnaÇilo 
el e "S. Lourcnç:o" . 

Os di slr iclos de Brnsilia, consoante 
n lei v i ~e11 L c, de di visiío ntliiiinlstt·/1-
1 h·a rin Estndo, ~ão os seguintes: 
Drnsill.n, Assis Brnsil). C:onl.endn s, 
S.1n ln Ant onio rla Bon Vista, S1ío ,Jo~o 
el n Pont e, f.n mpo Heclond o, Ihirncatit 
c ll hahy. 
Cn n ~ lnnelo ~i(ora do projccto o di s-

ll'i ct o ele Siío Loui·cnço como pcl'len-
crnt c no mnni r ipio ele ll!':isi lin, cs 
pero qu r :t illusti·c co mtni ssão cs-
rl:Jrr~_n esse pon to para podermos 
\'O I :l i'. 

A segund o clu vieln é em rclnçãh á 
ll 'l \'n cl cnrnnin nçíio, el e "P:Ies Leme'', 
qn c• se pmpõ r. p:ll':t o refr: l'iclo di slri-
dn el e S:io Lourenço . 

Penso, S I' . Prcsiclenlc, que o vu'lto 
li i s i o r ico :1 qu e SC fJll CI' rencl el' es~~ 
linmr nn:(r nl , t'· o el e f'rrniío Dias P.n es 
Lr JJJr. o hand cirn 1.il c pnuii st.n , o cn-
c:ulor de r srn r rn lcln s, o el evnssnclm· 
dns nossns ser! cies. · 

l.nmo t' ~~rrnimr nl e snhiclo. na hi s-
tr•ri~ es•:a pcrsonn I iel ncl c niío é on 
nh rcida pc in nnn1c el e "Pnes Leme". 
'\ns nt·sns dl' Bi l:1c. qn c tflo inspirn-
el mnc nl l' drrn 11! nu n epnpé:1 da cn 
lt'!l!la tl n~ g\·:Jnclp~; lmncll' iras l\ !Jnn~ 
:Ji't'iru. :'\ c:;ln tln s ri ej Jil'wo. lnt:r ld cs 
11 11 se•n se., lo, t'• ~;c· m prc n 1wmc - Fel·-· 
11 :0 " l)i :l !-: -- !JII l' :J•;s i" llnl:t rssr :twl :iz 
e· y:Ji nrnsn p:tul isln , qu e fni o cl tls-
hr::\'ndn r dos : cr leirs das 1\finns Gc-
r:II 'S, 

Si cjll ct·cmns, po is, prrs lnr-lhc cs~;n 
]Hlll!C IIil g~ lll, cl C1\' ' 11\0 ~ ~ ll'\Íll' (l~:\(' 0 

nõmc prõín·lo, pelo qnnl cllc é co-
nhecic1o e ndmii'ado nlrnvés dos seus 
feitos. 

Será, portanto, prcferl vel dn1·mos 
no dl stt'iclo em ntll'cço a denominn-
çiío de "Fernão Dias", qti c é a co n-
snf(rada nos fn stos do nosso na iz, c 
sob a qual lhe sflo cclci.Jmclos os fei 
t os llero lcos. 

Agora, si o ponsnmcnt o do au clor 
do pro.iecto foi piritenr cssn homcna-
JiCm ít mcmor ia ele outro, que ni'ío {! 
do valoroso b:mclcir~ nl e, n:io ter:í rn-
zão de ser a minha duvida. cspcl·an-
do ser csclnrec iclo a rcspe i !.n, p~ra 
que possa volat· com conhccimcnt•J 
de cnu sn . 

Offei·cço, em lodo o cnso. desde j:'t, 
n seguinte cmc1ida : (lê) 

Prevaleço-me rlo ensejo, SI' . Pre-
sidente, pnr~ offerccer no projccto 
em delJate umn outro cmendn , mu-
dando n denom inação do dislri cto 
de São .losé do Picír , município r.lc 
Itnnhan dt'r , pnra São ,José do Ti a-
monte. 

Essa emenda me foi sugge r icl a por 
uma rcprcscnl n~íio que recchi rl n-
quclll\ localidade c que vcll1 encahc-
çnda pelo SI' . Borges Fiem in!(. 

Nessa rcp1·cscntnçi'io, al (!m ele ou-
t ms considerações el e ordem diver-
sa, nllegn m os signnta ri os que n 
pi'imitiva denomi nnção era S .. losé 
do Pico, c foi devida ú cx istcncia de 
uma seculm· c nolnvel pedra, denomi-
nnda "Pico", que se nvista em grnn· 
de snli encia no :tlto dn scrrn, em rli-
r ecção á front cim com o Es!"ndo elJ 
Bio. 

Conservou-se- o nome por muit.o 
tt!mpo, e por co nuptcla fi cou -
Picü . 

Querem n~orn os h~h i l:nn l cs da-
oucllc logm· que se mude n topony-
Jnia rl e Siío .losé do Picú Jia r·a Siio 
,José do . Itnrnonl e, nome lfln is c.~ 
rrcss ivo c que signifi co exacinmcntc 
" Pcch·a el o monte" . 

Mn ntln Íl 1\fcsn :1 s J11inh:1s cm c ilcl n~ 
c cs11cro que n cli f( nn rnfnmi ssiío. nu 
t(llalqucr senn cl nr·. rsci nreça ns clu vi-
dns que ncnhei de l!'\'a nt ar. (l\I uito 
b<•m !) 

Vão ú l\ [csn, siio lid ns, :1pn iadas o 
Pntrnn! C!l n itll iCI:!III C' nl c em di seus-
síío ns scgtl lnlcs : 

Emrud ns 

N. li 

Snla das sessões, Senado Mineiro, 
24 de ngoslo de 1927. - Alfredo Sfl. 

N. 4 
No art. 1.", suhslilua-sc a dcnomi-

n nç~o "Paes Leme" por "f c r não 
Dias" . 

Sn ia das sessões, 24 el e agos to ele 
lll27 . - Ail'r·cdo Sú. 

O Sl1. LEVI~ DO COELHO diz rtu c, 
niio tli spottdo, no momento, de ele-
mentos pam reso lver as duvidas lc· 
Y:t nl nel ns ·pelo ornclor precedente, 
\'C lll , em nome ela co mmissiío de Es 
lali sli cn, rcqucrcJ' o ndil!mcnto el:t 
tli scussiiu el o projcc lo por 2•1 horas . 

Vnc ú Mesa, é lido c entra conjun · 
clamenle em discussão, o seguinte: 

Requerimento 
n cquciro, peln CO IIllllissiio ele Esl :l-

!"i sli ca , o ncli ameuto da di scussfto do 

l~ rnj ecto n. 11 , dn Camnrn dos srs. 
)cput aelos, jJor 2-! li oras. 

Snla cl ns sessões. 24 de n~os l o de 
1 !127. - Levitido Coelho . 

N1ío hnvchdo mnls cjtiem 1 peça a 
pn lavm, cnceiTn-se n di scussão, c, 
proccdcmlo-sc ri volnção, é approva-
do o requcrimcnl.o . 

Enlmm, succcss ivn mcnle; em 3." 
discussão c siin approvnd os, sem de· 
hat e; os segui1tles : 

PHOJEC'l'O N. 10, DA CAMAnA, DF 
1927 

Abertura ele creditos 
O Co ngresso Leg islat ivo do Eslncl~ 

el e Minns Gcrncs elccrela: 
Art. 1." Fica o governo auclol'izn-

tÍo a ahl'ir, clesdc já, o cred ito de 
100 :000$000 pnra supprlr n insu[fi 
ci cncia ela ycrha n. 11 , tl o § 2.", do 
art. 1." da lei n . OBi, de 27 de sc-
lcmhi'O de 1!!2G. 

Art. 2." Ficn o gove rn o auctori za 
elo a ahrit· os se[luinl cs credil os, pa -
r:l ncl:o ri·ci' a dcspcsns dos sc rvic:os ~ 
t' :I J'go tl :t Sccrc l a ria de Segurança e 
i\ ss isl<'lll'Í:l l'uhl ica·: 

11) tl e H 111 :tlOil ~i OOIJ, da qu otn com 
que en n1pclc an l~s l nc l u co nco rrei' pn .. 
ra 11 cn n s tru c~ii n do Leprosarin Sn n 
la lsnbcl, uos cxci·clcios de 1!l2<l :J 
1!!27, hos lerm os do acconlo [irmnrl 'l 
cn1 26 de a hl'i I ele 1923, com o Dcpnr 

Accrcsccnl c-se onde CO iiY ier: lament o Nac ional de Snudc Publica: 
O d\sl.rido el e S . .Tos~ el o Pictr, 11 0 h) ele !li :010 000, pnm pagnmenl ~ 

mun. icipio cl fà JlnJihnnc\íl, J)nssa ~ de- rlc despesns realizadas . com n COI,!'· 
JJ omlnnr-ao ·snó Ju aó do Jtumontc, · ln'tl d11 Jnntorlnca llnrn cona ru·Qr. 1

• 
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do Hospital "Olcgnrio Maciel", d:~ 
cidade de Patos; 

c) de 5:383$000, pai'a pagament o 
de vencinwnt us nu enconomo-nlmoxa-
rifc do Institut o "Hnul Soares", SI'. 
.Janual'io Billcncoul't, no pcl'iodo ric 
12 de jnncil'o a 4 de dczcmhl'o de 
l!l23, em que esteve em disponibi!i· 
dadc, nos lci·mos do nl't. 119, do 
dcc. 11 . 6. 16!1, de 1 !l22; 

d) de 2 :iHl3647S, pal'a pagamento 
elo addicionnl de 10 %, da lei 11. 4:!fl, 
de 1!106, a que tem dil'cito o lcncn-
tc-coroncl J oão Fl'anco do Couto, 
110 PCI'i odo de [i de llllli'ÇO do COI'I'Cn-
te anno n ill de dezembro de 1928; 

c) de 2:670$000, pa l'a pugamcnto cl:-
nddicional dn I'Cfcl'ida lei, a qu e tem 
dil'ril o o majo1· Sei'IOI'io Augu•:to 
Fel'nn iules Le:io, de 1 O de nuu·~!O de 
1926 a 31 de dczcmhl'u de 1!!28. 

AI'!. 3.• RcYogam-sc as dispos içÕ•'S 
em contl'al'io. 

Sala das sessões da Canwra do:' 
Deputados, em Bcllo IToi'izonl c, 17 
de agos to de 1 !127. - O pl'csidente 
Pcdl'o Mal'qucs de Almeida. - O 1.• 
seci·ctario, João fle1·aldo. - O 2.• se-
CI'cl:uio, Coimbra ela' Luz . 

Vac ú commissiio de Hcdacçiío . 

PHOJECTO N. 111, DA CAMAIU, DP 
1027 J 

Limites entre municípios 
O Congresso Legislativo do Estad0 

de Minas Gcl'acs decl'cta: 
Art. 1." Fica appl'o\'adu o accordo 

ce:lcbmdo cntl'c as Camarns Muni-
eipacs de Pcdl'o Leopoldo c Conta 
gem, rclali\'amcntc aos limites cn!I'C 
os l'espcclivos municipios . 

Al't. 2." Hcvogam-sc us dispos i· 
çõcs em conlrnl'io. 

Sala das sessões da C a ma r a dos 
SI'S, Deputados, 23 de setcmbl'o de 
1!126. -O presidente, Enéas Camcm. 
- O 1.• sccrctal'io, Camillo Chave~ . 
- O 2.• secretario, V. A. Mello 
Frnnco . 

Vac á commissão de Hcdacção. 
PHO.JECTO N. 8, DA CAl\'1.<\HA, 

1!127 

( Subs I ilu I i v o) 

DE 

Exposição pecunria na Capital 
Al't. 1.• Fica o governo do Estado 

uuctorizado a realizar, nesta Capital, 
no anno de 1!)28, uma exposição pc-
cuaria, podendo pnrn esse fim abrh 
o cl'celito ncecssario. 

Sa la das sessões, Scnndo Mineiro, 
em 22 de agosto de 1927. -Alfredo 
Sú. 

Vac :í commissiio de Hcdacção. 
Siío succcssivamcntc lidos c cn-

tl'nm em 1.• discuss :io, sendo uppl'o-
vados, sem debate, os seguintes: 

PHOJECTO ~. 17, DA CAMAHA, DE 
1!)27 

Abertura de creditas 
O Cong l'csso Lcgislnlivo do Estado 

de Minas Gcracs decl'cla : 
Al'l. 1.• Fica o goi'CI'no auctorizado 

a nhrii' o Cl'edilo especial de . ... , . 
6.700:000$000 pal'a suppl'il' a insurr;. 
cicncia da co nsil(naçiío Ol'çnmcntal'ia 
para cstl'adas de l'ndagcm c outros 
scl'viços l'ealizados pela Sccrdal'ia d9 
Agl'icullurn, c mais o credito supplc-
mcnlar de 100:000$000, á verba do 
al't. 1.", § 4.", c :H, da lei n . 931, de 
27 de scl.cmhl'u de 1!)26, relativa !1 
mesma Secl'l~ tal'ia. 

Al't. 2." Fica o govcl'no auctorizndo 
a ubl'ir o cl'cditu especial de .... . . 
iiOO :000$000 para pagamento de di vi- • 
elas de cxcl'cicios jít encerrados. 

Al't: a.• Fica CI'Cado, no AI·chivo 
Puhlico Mincil'o, o cal'go de chefe 
de sccç:io, que sc i'Ú pl'ccnchido me-
diante pl'omoção, na forma da lcgi~ 
laçiio em vi gol'. 

Al't. 4." Ficam equiparados os veia 
cimentos dos pi·ofcssol'cs de dese-
nho e gymnastica dos Gymnasios dí: 
13cllo Hol'izontc e Bal'baccna, aos do3 
d~mais pl'of'cssol'cs de scicncias li 
linguas dos mesmos estabelecimen-
tos, gosando de idrnlicas vantagens, 

Pal'agl'apho unico. Fica o govei'nu 
aucl.ni·izado a ahl'il' os Cl'cditos ncccs-
surios paI' a fazer cumprido o dispos-
to neste a1·tigo. 

A1·t. ií." Ilc vogam-sc as disposiçõrj 
em contral'io. 

Sala das sessões da Camnm dos 
Deputados de Minas Gcl'acs, em Bel-
lo Hul'izontc, aos 22 de agosto de 
1927 . - O pl'csidcntc, Pcdl'o Mar· 
qu:s de Almeida. - O 1.• sccl'etai·io, 
.Toao Heraldo. ·- O 2." sccl'etario 
Washingt on F. Pii·cs. 

Vac lts con11nbsõcs reunidas (lC Fi- . 
nnnças c Insti'Ucçiío Publica. 
PIIOJECTO N. 1!), DA CAMAHA, DE 

1927 

Universidade de Bello Horizonte 
Art. 2.• Hcvogam-sc as disposicõcs 

em conll·nrio, · O Congresso Legislativo do Estado 
de Minns Get'lles decreta~ ' 
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Al't. 1.'' Fica o l'I:csidcntc do Esta-
do, dcselc jl1 , auctol'izndn a consU-
tuii· ljllll'!moni os, cujos I'Cndimcntos, 
rcs pcclivnm cntt1, de 200 :000$1lllll, 
350 :000$000, 600 :000~000 c 50 :000~ , 
auxiliem ú manutenção da Faculdade 
de Dil'ciLQ, da Escola de Engcnhal'ia 
c da Faeuldaelc de ~ l cdi c ina c da Es-
cola de Odont ologia c Phal'mncia de• 
fl cll o Hoi·izontc, toda s com sédc nn 
Cnpital do Estado. 

Pal'agl'apho unico. Pal'a esse fim, 
t;odci'ÍI dcc i'clal' a cmiss:io de apnli 
rcs dn divida publica mincil'a, ou fn -
zcr outl'as opcmçtics de ci·cdiln. 

rcit01·, jnlgal' neccssa l'ios, c cujos 
ve ncimentos srriío pol' nqucll c fixa .. 
d us . 

Os in stitutos componentes da Uni -
\'CI's id:idc COnCO I'I'ei'ÜO <.'111 pal'l<.'S 
egtw c•s pal'a as despesas do pessoa l 
da scc i·etari a c pal'a as do seu cxpc 
uil'nl c. 

,\1'1.. 7." Publi cado o rcgulamcn-
t ''• o Sec l'c:la l'io do I ntci'iol' convi-
dai'Ú os in stitutos a lwhilitai'C ill os 
l'l'Spcel il'os dircctol'cs a nssignai·cm 
term o de necc il:u;:io dos patl'imonios 
sc.h as condic:õcs co nstantes desta 
lei c do I'cl(ulamcnlo. Al't. 2." Cada patl'imonio tci'Ú cxis· 

l ~ncia ]li'OIWÍa; . I'CVCI'[CI'Ú, IJOI'élll. an 
Estado, si o instituto, a cuja manu- .\l' l . I! ." A prese nt e lei entrai'Ú em 
lcnç:io sr des tine, ~c ex tin guir, si 1·ip;o 1' desde a data da sua JHIIlli ca-
pcl'dCI' n rcconJH'cinH' III o fc• dt'l':d ou Ç'iíd. 
si não se suhm ell e1· ús prescl'iuçiir. ~ :\l't. !J." Bl'l'n ~a m-sc as d isposi-
dcsta lei c do I'cgulamenl o que, pal'a <;cics em contml'io. 
sua exccuç;io, foi' ex pedido. 

Sala da s Sessões da Camal'a dos 
Deputados de Mina s Geraq. em Del -
lo Hori zo nt e, aos :n de agos to de 
1927. - l'l'!!sidr nlc, Pedi'ol l\lal'ques 
de Almeida. - I ." Sccl'elal'io, .João 
Heraldo. - 2." Sccl'ctal'i o, Wa shin .. 
glon F. l'ii'CS . 

Art. 3." Os quaii'O in stitutos dr 
cn ~ in o :mpcl'i ol' Sl' I'CIInii·iín pnl'n co n-
stituii· a Unh·cl'sidadc de i\linas Ge-
rncs, con~ei'V:llldo a autonomia clida-
ctiva c administmliva de que goscm, 
com ns l'rstl'i cçõcs cc ínslanl cs des ta 
lei_. Sc1·iío Íl UniYel'sidade inCOI'IJOI'a-
dos ?Utl'os qu e, mcdianl ç lei, sejam V:u! ús commissões reunidas de 
considerados no caso ele mci·ccc1· in- Fina nças c de In sll'ucç:io Publira. 
corporação c qnc complctrm o en-
sino superior no .Estado; a cn nst itui- 1'110.1 ECTO N. 3!), DA CA JHAHA, 
çiio . dc novos patl'imonios ficai'Ú el e- DE 1!127 
pendendo el e :lllclol'izaçiio lel( islat ivn. 

AI't .. 4.• A Uni\'el's id adc de Mina s Billliot.hl'ca do Dr . Ru.ul Soares 
Gcl'acs SC I'Ú administmda nm· un1 O Congl'essu Lcgis lalinl do Esta-
rciloi' c pelo Conselho Univcl'si lal'io. do de Minas Gcl'acs decreta: 
O r eitor será de livl'c nomca~!:io do 
Pres idente do Estado c si ;a cscolh:1 
I'eca hil' em mcmhl'o da congrrgaç:ío 
de algum elos in stitutos, scl'vil'ít !-(!'H· 
tuit.amcntc . O Conselho Un ivci·sita-
l'io se compm·ít, soh a Jli'Csidencia 
do rcilni·, dos dil'cctol'cs dos institu-
tos c de ll'cs lentes, eleitos, annual-
mcntc, pela co ngl'cgaç:io de cada um 
dcllcs. 

Art. !í .• As atll'ihuições do I'CitOI' n 

cb Conselho Uni\'el'sital'ius scr:io dt!-
finid::t s em l'cgulamenlo. 

Ao Conselho com pcti'rú o exame c 
nppro\'aç:io dos Ol'çamcntos c das 
contas annúacs das Faculdades c 
Escol:i, cabendo ao l'citol', al ém do 
seu voto de qunlidndc, o dil'cito de 
\ lrlo, quando se vcl'ifiquc que a des-
pesa OI'Çada, ou cffcctuada, não tem 
n ~lcstinaç~o do patl'imonio c1:grulo 
tõOI' esta lc1. 

Art. 6.• A Universidade tcl'à uma 
SCCI'Ctaria diri gida JlOI' Ulll SCCI'Cta-

Art. I. " Fica " govel' nu do Esta-
do auclol'izado a adqui l'il' a hihlio-
tlicca que pert enceu ao di'. Haul 
Soares de ~Journ, podendo despen-
der até a quantia de au :u,J., .,.uOO, 
abl'indo, pnra esse fim, o ncccssa l'io 
cl'cd ilu. 

Pnragl'apho uni co. A hiblinlhcea 
de que tl'ata es te al'ligo, uma \'CZ 
adquii·ida, SC I'a incOI'pomda ú hi-
hliothcca da Ca1nal'a dos Deputados 
de i\lina s Gcl'aes. 

Art. 2." Hcvogam-sc as tli sposi-
çõcs em conlml'io . 

Sala das Sessões da Ca mal'a dos 
Dc·putados de Minas Gci·acs, em Rei-
lo Hol'izontc, aos 22 de agosto de 
1 !l27. - Presidente, Pcdl'o Marques 
dC; Almeida . - 1. • Sccl'clario, .Tofio 
llcl'll ldo . - 2." Sccl'ctario, Washin-
gton F. Pil'cs. 

Vac á coi!Imissiio de Finanças. 
l'ÍO, auxiliado pelos f'unccionnrios E' mtnnnciada a 2." di ~cn ssão, por 
que o r.ons<'lho, soh p1·oposta do nrtigos, do seguinte: 
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PRO.JECTO N. 5, DA CAMAHA, DE 
1!127 

Divi sas ele Di s lrictos 

O Cllll fP'CSSO Lc!( isi:J livn dn Esta-
elo de l\ fin :1s Gc raes decreta: 

Al·t. 1. n As div isns el o tlis lr iclo de 
S. Gonçalo el o AIJIIC ié, do mnni r i-
pio el e 'J' i1·ns, siio :1~ srguinl rs : JHir· 
Lind o el a hni'I'H do rihciri'ío ela Exlrc-
mn, no r in Ah:1clc\ sohr pn1· :J qu cll c 
ncima nl é sua s ~:uh ccc ir :J s, nu Scr rn 
dn Quinn , sc!iuc pr la serra el e Sa nl n 
Hiln. c, rm sc~:uidn , pcln se rrn de 
Gcrihú, :~! é o ponto de rn c·o11Lro dns 
divi s:Js dos muni cípios ele .T niío Pi · 
nh ci rn c el e l'nlns. Dt•slc pnnl o, se 
J.:llC pelo " cli 1'odinm nqunrnm " cn-
1rc os rios cio Somno, nn hncia do 
Pnrnrntú , c rio Ahnrté, na lwcin elo 
São Frnn cisco, até dcfro nlnl' as nn-
sccntcs el o corrrl(o do Grnl:io, cl nhi 
nté nlcallçn l' :1s c:1 hcrc irn s elo rcfrrido 
c·orrcl!n cl h G ro l ~o, cl rscc po r cll c 
nhnixj nté n sun hnl'l'a no r io Ah:~r
té, srgnind o-sr por es te :ilé a harrn 

el o rihr ir.:i o cln Extrcmn, ponto ele ]1:11'· 
tida. fi rnn cl o. portnnto, o tlistric t:J 
ele Siio Go nçn lo do Ahar l(· c:o nstllui -
do pelo t r rrit orio silundo {J mnl'!.(rm 
rsqncrtln el o rio Ahnct(•. elr smrmhra-
do do el e S:io .T nsé do C:nw sl 1·iío, do 
JTIIIIlicipi o dr Tiros, rrspcilndns :l S 
anti !.(ns elil'i sns cr,m os muni r ipi ns vi -
zinhos c co m o eli sl riclo eln séelc . 

Art. 2." f:ica npprorncl n o bml o 
nrhilrnl qu e rcgul:l :1 s divisns enl re 
os muni cipi os de ll om Despacho c 
!'.nnln Ant onio do i\ lonl r, de ncroi'.l o 
com :1 se ntença prtl fl'rida )Jcln d. tl. 
juiz da 2." nrn d:: C:J pilal, exmo. s r. 
~Ir .. l osé l.oiTei n de Amur im (art. 
3.•, n. \ ' I, Lei S~il ) . 

Art . :J." n c·rof(niii-Sr as eli spos içõrs 
em co nlrnrio. 

Sal:i rbs sessões ela Camar:1 el os 
Depul ntlns el e i\ lin :1s G c t 'nl' ~, em llcll n 
Jl ori zon lt•, :1os 20 de ::gosln dr 1!!27. 
- O Jll 'rs ielenl t•, l' edro i\ [n l'IJII C' S el e 
/dm r itla . - O 1." se~ rl'l: l l 'io, .T .. ~ •1 
Bl'rnlrlo. - () sr . ~ t·ere l : 1rio. Was hin-
gton F. l'ires. 

o sr. Enéas c~nH'ra, ohl r iHI O :1 pn-
ln\'1':1 , Cll\'i :l :'J ~Jes: 1 o St'f( llill (C: 

HNJtlt'rimc nto 
Jleqnctro qu e se ct•n sulle o Sr n ~H!n 

si l't •ncedc n ndiamenlo, pn1· ~I ho-
r: IS, dn ~-" eli •' t'i i S S ~n do p rnj ec:l n 11 • • .í, 
eln Ca 111 :11':1 dos srs . ll epnl :l dns . 

Sa !:1 cl:'s se·ssiícs, 21 de :lgo:; Lu ele 
1!!27 . ·- Bnl•aH 'nntt'I'H, 

N:io hnvcntl o mai s quem peçn a pn-
lnl'l'a , CJH;c rru -sc 11 di seussiio, c, pro-
cl'de: nd o-se rt \'O(nç:io, é npprovndo I) 

req uerimento. 
N:uln mnis hni'CJH!o a lrnl.nr-~c. o 

~~·. l'n·sicl enlc dos ignn pnl'll 2G elo 
t·orl't' lilt· a srg uinl c: 

Oll DEi\1 DO DIA 

Primeira )lnrtc 
ille ús 1-l h orns : 

Leitu rn da tiC ia, cxpctlicnlc, aprc· 
st· lday:io de p:1rccr rcs, prnjec los, in 
t : icn ~ões, moções c r cqucJ·inwnlos . 

St•guiHla parte 
!\I é ús 17 horas : 

Co nlinuaç:ir· eln. 2." tli scussão do 
p·ojc~ lo 11 . 11 , rla Cnmnrn, mudando 
a dcn o mina~iio de di st1·iclos do Es-
l:iCin (co m t•melld ns) . 

Co nlinun.;iin dn 2." di scussão do do 
n. fl, dn C:~mn rn, sobre limit es do 
di si riclo ele S:i o Gonça lo do Ahncté, 
:nu 11ir ipio el e Tiros (com rmrndns). 

2." di scussiio do de 11. 4, ela Cnma 
rn, IIPPI'O\'Il !J do :~ s co nta s el o cxerri-
cit: pnssndo. 

].• di scu ssão do ele n . 3, do Sc-
r::.el n, snhrc cn nsl rn rç.:in el e um mnu-
snleo no tu mul o do scnndor Diogci 
rir. \':tsco ncç ll os . 

2.' di scuss:in el o ôc n . 2, do Senncln, 
pn nclo em dispo nihil idncle o fun ccio 
J. :. rio do Est:Jdo qu e for dcclantcfo 
::f l'cl'!ndo de lepra. 

:1." d isc uss:io do prn,icclo n. 1, ela 
C:llll!lr:l, snhre n : e lli o r:~ mrlil os na cs-
LI IIt'Í:I b;il ncnr i:t ele Poços el e Cnlâa s, 
c cnnl encl n clll l ras di s pos i ~·õ rs. 

:J." di scu:; si'io do de n. 12, dn l.a· 
n1:1 r:> , :~ppro 1·: ! IH lo di versos r egul a-
ln enlr Ís rxpe cl idos )JC]o Podct• Exc .. 
cu I il·o. 

Lern nl n-sc a srss~ o , 

Rrso luçã o n. 28 

!\ r!. 1 ." As ~ c~ ~ G es ci o ~ic nnelo I C' I' ÍÍ O 
i11irio :'ls 1:1 li.lll':ls e SC'I':Ín cli l'i cliclas 
<'111 doi!; pci'i ndos, n pr imeiro at(• 
l·f li nr:1 s r o srgundn nl é 17 . 

l';~ l':l!-(I ' IIP ho u nico. Fi c:1 rr l'o gn da n 
pnr lt• 111 éliin do nr l. 1:Hi, "ou n que 
l'ilr indic:1 da pr lo :llll'i or, on qu :il rtucl' 
St' ll :H ior. " 

,\ri. 2." Fi c:1 crrnelo no qnnelro cio 
pc:;so: Ji d:1 Sec rti :Jria do Senad o o lo-
g:lr ri l' pr: il it': Jn I c• rl ~ll'i,l' l n :.( l ': lphn ,- c:Jlll 
,, l'f' ll t: illlr nlo de :l:Uii0';'000 :illllli:I CS. 

Parll:.(rii(Jllil lllli t:o . A nnmcnc;iin se-
I'Ú do Se n:1dll, p n ·n •dt'IHio prupo$ 111 
<.ia J\ ( c~> :l, 
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Art. 3.• Sullstilun-sc o nrt. 1!10 ] flih d ro el e Olivcirn. Gnl.Jri cl Snn· 
pelo sc (.( llinle: Os r cqu r l'ime•nl ns nu los. Lui z l.i shna, .I n .~ o Pio, Xavier 
dnrmn cnl os nreh iva dns r 111 vir! udl' ele I H oi i 111. Ler ind o Celt'lh n, A Irredo Sú, 
dclihcrnçiin dn Senndn pndt·r~ o ser ~ l n d t•s !illll (in n ~n h·cs, ,\lfrcdo Bn c-
rcs l iluid ns aos inlerrs~:l dns . pree·r- 1:1, All'rcdo Cni:Ír l, l' n s~ns i\ lnia, Vai-
ei nrltJ dcs pn eho drJ 1." S!'nelario. fi- l:11 i:11 't'S ll ili eil'n, En(·as Ca 1n r t'll c 
Cltlltln J't•ci lw t•s pt•eil'il'ndo dos lll l'S- CnnJi ll o, (:li:ll't's, fnll nnd o co 111 e:n_l -
mos c pa 1~os os sei los qu e rort• Jn c1 0- sn pnrl ll'I PIIda . n ~ s1:s. Olymp1 o 
vidas .' ~ l our:io. Ol~·garlo i\Tnc Jel, Alves ~c 

Ai·t. 4.• Fica sup pl'imido 0 lilnl o IV, Lr~nos . Pend es de J\ lcnd nnçn c SI-
c mprchendcndo os art s . 1G8 c 173, 111:1 ~ 1 da Cun hn c, se m cll a, os de-
inclu sive. IH'I IS sl' nh ores. _ 

Art. !í.o Fica a l\Tc sa el o Se nado :111· Ah re-:;c a st· s~ n t l. 
clnl·izada n cxprclil' IJ O\'O rr~ ulm n e n - A convite dn sr. l' res id enl e, oce u-
to dn sua Secretaria , prill·cndo mr- p:1 a l'lld!'ira d e~-" St't'l'el:nio o sr. 
lhor soiJre os ~C' I'I ' kos :1 sr11 c : 1 r~n r Lu iz Li sboa . 
cu,i ns di spnsiçries r sle.i:1tn dr ;1cc; 1rdn E' lid :1 c :1pp ro rada 11 nela dn nn· 
com ns elo Hegimcn lo ln lcnw du Se- tecr dcnle . 
nndo. 

Art. 6.0 Esln Hcsnlw;;io en lrn rf1 em 
vigor 1it1 da ln de sua npJH'O I':H:iio. 

At·t. 7.• Tl cvoga m-sc ns eli spnsiç6rs 
ctn CQhlml'io . 

Paço do Senndo tln E o; l :~elo rlc ;\l inn •; 
Gct·nes, em DP!Io Horizo nte, nos 2·1 
dP agos to ele 1 !l27. 

o s n . 1.· sEcnETAHIO 11rocceb 
:\ lt· ilura do sc!l uinl c : 

EXPI\ DIENTE 

Officios 
Do 1 .• secrclar in dn Cama ra dos 

ll t· pulacl os, l'l' lll CI! cncl o os scg uin-
. O prcs icl c'ntc -- Frnnci scn 

de Olive ira . 
Hihr irn lt's : 

O 1.• secretari o - On h!'i cl el e Ol i-
veira Snn tos. 

O 2.• sccretaJ·io -· Lui 7. Li s!Jon. 

Puhllenrla c r rg islrnel a nrsl n Srl'l'r-
tnl'ia elo Scnnelo el o E~ l nelo cl r ll l in n~ 
C: crnes, em Br• llo Tl nrizo1 1tr, nos 2-1 
el e al(n sl n r! e 1 !l27. - Frn nci seo Ln-
fl!ycll c Sill'in110 11rnnel:i o, eliree lor. 

1!) .• SESS .~O OHDT N:\HT A. AOS ~ 5 
DE AGOSTO DE 1!!2 7 

· Prcsidcncia do sr. Rib eiro tl c Oli-
• Vl'Íra - - St'c rda i'Í os. os srR . (;a-

hriel Sa ntos c Lui z Li shoa 

SUi\li\TAHlO: Aela. - Expedi enlr . 
- Proj rc los ns. J.l r 11i , ri a Ca-
mni':J, - r.onlllllllli eaçiio . - Pa-
r cccl·es el e co n11ni s~õ r~. - Di sn r-
sn e pro iec (t1 el n SI' . Calni lln CI I:I-
Yr'S. - Disc ur so l' prn.il't'lo el o SI'. 
Alfrr tl o Sú. - Pm.it• r ln 11. 1 I, da 
C:n1n a 1'n . - Ohsl' l' l'il ,. (Ít's do ~ . r. 
Lc1·inel o Corllln. - Hc•o ur•ril llt'll-
1 os elo SI' . .Tn:i n Pi n. -· Prnjpc·l o 
11 . ií, el :1 l.:1mar:1. - Hequ I'Íi 11 (' 11-

1o do sr. En[·as C:ll ll l'I ':J. -- Pro.i l' · 
elo 11. tJ., dn Callllll':l. - l' rn.il' r!fl 

11. :1 . do St• n:lll n. - P ro il' rln 11. 
2, do Sen:nl n. - D i sc ur ~ o . l' i'IIH' II -
tl fl cln sr. Li'l·intl o Ctw ll 1n . -
Pro ie·rlos n ~. 1 c 12 , ria Cam~1·~. 
- Onlem tl n din. 
A' lwnt l'c•g i mcnl 111 , I' e i! r. a t lla· 

111tH1n1 .Ht:hnm -6c ll!' ('SC ll lu~ o~ B t' ~ . 

JlHO.JECTO N. 1-1, DA CA MA!1A, DE 
1U 27 

AtJJl rovn di vrrsos regulam entos e 
contém ou l ras eli sposiçõcs 

O Cn nl( l'r sso Ll•g i s l:~l h·o el o Esta-
do el e i\ I i 11 :1 s Gn:1rs dt ·c1·cln : 

,\ri' 'I 'n rkn :1 PJli'O\' II dO n Hcg u-
lnm r nlo da Dirccl r•r in de Vinçiio c 
Obra s l' u!J iica s, que ba ixou com o 
decre to n. 7 . ií 1-1, de !) de mnrço de 
1!1 :4 7, se ndo os n :nrimc nlos elo in-
ll'll dl' nlt! eqnip:1rndos aos el o in spc-
l'lor do cx pedi l' nle. c os de !.( tHU'el:t· 
li l'!'o s dn in le nd enci:1 no s de primei· 
ro uf fi cin l . 

A ri. 2 ." T:11n hr 111 fkn n·pprovn ilo 
il 1'('!-( lliii iii CII(il h:Ji : :1d0 l' 0 111 O t! C· 
trelo 11. 7. :ll l, de 21 de a!.(os ln de 
I!J21i, inlrncln zida s lll' ii e ns allem-
~~ll'S qu t' se St'>(ll l' l11: 

I - O Sl'!'ri ~" il l' l ~s lnli s l.icn Gc· 
rn l rellll inu ar :'i suhord iu ndo di!·r· 
l'l amc nlr no S ~l' rl' lnrit • el a Al( ricul-
lur n, St' lll prl',iuizo dn co nlrúle qu e 
:1 sccç:io de Co1 1l11 h i I id:1dc, crc:Jdn 
pt•lo drcrl'lo 11. 7. 2-IU, de 17 de dc-
Zt'll lilro cf p 1D2 (i, fi co u incumhicln 
de t•w ret• r soh1·e a gl's l:io l'innnrP i-
ra dl' lodos tiS ol·g:ios da 1n es n111 Se-
t' l'l' IHI'in. 

11 - Ao nclnal c:ll'l(o el e r.li cfc 
rl n St• ruit:o c:lher{J a des ignnçiio de 
/J ircclor, eomp rl ind o- lli r os · ve nci -
ment os e (JI't' l'ng:Ji ivns dos ca rgos 
co ni(C II CJ' CS 11 11 ndniiJ IÍ R ir n~:'io eln li:s• 
Ltltfo, 
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III - Fica cxlinctu o Joga r 11 c 
cnrlournt!lw chefe, em cn mmi ssiio, 
pa ssando o funceiunario qu e o ex· 
crce a t.c1· a ca tego ri a l\ os ve nci-
m entos de auxiliai' t. cchni co dfe-
cl ivo. 

IV - Fica crcado l' f; ,zc nd o par-
t e do r cs pecli r o qu adro ma is u1n 
Jogar de apurad or de:.!." cla sse . 

V- Os fun ccio nari os qU{) faziam 
parte do Serriço, qu a nd o a este fo i 
dada rc!(ulaln cnt:H;:io def initira, fi -
cam di spensados pa1·a os cl'feit ns de 
pl·omoç:i r,, das Jli'OI'as n:i!(iclas tl!' ln 
al'l. li! do rc~ ul a m c nto em ri !(o r, 
dcrc JHl o :J pt•na s Pl'l'l':ilccc r, a se u 
r espe it O, o crit erio do t•xc rcicio na 
ca te!(oria a nt erio r, combinado Ctl lll 
o da antiguidade na cla sse r l' lll 
c!( IJ a ld adc de eoJHii~ilt•s l' d l' anli-
guid adc na I'C parti~llll, l'OIIlpUtad:IS, 
para •es te fi·m, as du as pha ses por 
fJU e a mes ma pessoa pa ssou atú sua 
r egul a ment ação. 

VI - O hornri o nnnn :il do expe-
di ente do Sc 1· v i~· o sc rú o qu e ri !(ura 
para os dt•m:li s dcparta mcJI'tos da 
SecJ'cta ri a da :\!(l'icullura. 

VII -- Todos r1s pass·es c tran s-
}lortcs c ncccssa r ios ao St·n •iço, nos 
tc1•mos do se u reg ulam ent o, sel'iio 
requi si tados pelo dircclor, na crl n-
f onnidadc das inst ru cçõcs apprn-
vada s pelo decJ'e t o n . 7 . ~ill:l, de 2:l 
de dezembro de l \J2G. 

VIII - A co nst i tu içiio dos qua-
dros do s a1(C"n tcs c corrL•spoiHi eneia 
de Estalistica c da s eo 1111ni ssiics 
muni cipars de Eslalis•ti ca, assi m 
co mo as respectiva s activ ida dcs se 
r egerã o pela s i nstru cções expedidas 
po1· po rta ria s do Secretari o da Agl'i-
cullura. 

IX - Os vencime nt os dos fun -
ccionari os nas l'nrias ca t L' J,(or ia s do 
quadro geral da repartiç:io, serão 
os d·as categor ia s do quadro gct·nl 
da Scct·etaria da Agricu ltura, qu e 
lhes co l'l'es pond t• rcm pela equi va-
]cncia da fun cçiín, fi ca nd o esta 
cquivakncia fix:ula para os casos 
em que n:io h a id t•nt id ade de des i-
gna ção da seg uint e fól'lna: - auxi-
li:tr tcch ni co c cartograph o, co rrcs-
JlOnd r ll'tes a c.hefc de sccçií o, com 
!J:IHO~ OOO ·annuacs; auxili a r apura-
dor, de 1. " cla sst', a primeiro offi-
cial, com 8:1!)0~000 ; au xiliai' ap u-
J'adOI', el e 2.' c desc nhi sl·a, a segun -
do ofl'i cinl , co m G :870 ~000; o nl-
mox:ll'ifc-bi bl iot hcca l'i n a rch i vista, 
a am anu cnse, com !í:l!J0$000 ; ser-
ve nt e-co nti nuo, ·a co ntinuo, com .. , 
2: fi llfl$000. 

Al'l. :J.o Ficann c1•cad os na Secre-
tnria 1la A~1·icullura se is ]nj.(ai'Cs de 

i ns1>cct ores JHII'!I os serviços que 
lh e são subrll'llin nclos, com os vou-
cinnent os annna cs de l 5: tiOO,'OOO, 
fazendo o go r el'llo a s res11cclivns 
dl'S i!( nlii)ÜCs. 

Art. ·L" Fi ca o go vern o auclori-
zado :1 l'eurga 11iza I' os scrdços das 
Dircctori ns de Ag J'i,cuNura c Indus-
tni a nos mold es do 1·cg ula menta np-
JII 'o l·atlu pal'a a de Vi.açfw c Obras 
l'uhli cas, crea nd u- se o Se rvi ço Geo-
ln.l( it•o qu e farú part e da Dirccturia 
de lndu stri a , 

Art . ;, . " Fi ca o !{l li'C t'no au ctori-
zudo a rco t·ganizar os Serviços dos 
Tt' I'T·t' I\IIS Diamantinos, tl·ansfor-
mando a Ut•lcgacia de Diamantina 
em suh-i nsvcctol'ia , qu e se rá cxc t·-
dda [1 11 1' c ng.e nldru . 

,\ri . fi." Fica o !(oi'CI'no am:to ri -
zatlo a mallli:J r n ·gislra r, nas re-
parli ~õcs co mpc'loc ntcs os t itul as de 
nt: ronomos, vcteri narios c t-o pogra-
ph os exped idos pela Escola de 
,\ !(ro nrnnia c Vctcrin aria de n ello 
Hori zo nt e . 

Art. 7. o Fica o gove rn o auctori-
zado a co nceder, g1·atÚitamcnte, ú 
Camara Municipal de llamhacui'Y, · 
para co nstitui ção de seu patl'iliw-
ni o c dese nvo lvim ento da villa -
séde do muni cipio, t odos ou alguns 
dos lotes urban os, vagos, da cxtin-
ctn co lonia indigcna dnquellc no· 
mr, so b ns. 7, !1 , l:l , Hl, l!J, 20, 25, 
2í, :I!J , H , ,1;;, ·l!l , ;,o, !í:l, 54, 55, úG, 
fl7 , ül , ü2, G·l, !i5, fili , ti7, ü!J, H, 130, 
1:1!), 1 ~0. 1 -~1 . 1~:.!. 1 -~:1 ; 144, 14:í, 146, 
l ri!J, l HO , l Hfi, 21!1 , :l ·l-1-, 250, :.!51, 2ú2, 
2G:I, 2GH, 2fl!J, :lli1, 2li2, 2ti:J, 264, 261), 
2üli, lll . c n . 

Art. 8. " Fica o gove rn o auctori-
zado a abrir os n•cccssa l'i os CJ'cdi-
to s para occO I'I'C l' ao au gmcnlo <I& 
des pesas re sultant es des ta lei. 

Art. \J." Esta lei <' ntra rú em vigor 
da d:il a de sua puhl i cação. 

Ar t . 10 . Hcvoga m-se as <lispos i-
çôes em co ntrari o . 

Sala da s scssries da Ca mat·a dos 
Deputados de i\linas (i era es, em 
Be ll u Horizo nte, aos 25 de agos.to 
d·e 1927. - O presidente, Pedro 
i\b rqu•r s . - () 1." secreta rio, ·João 
Heraldo. O :.!." sec i'Cia l'i o, \Va-
shingt on P . Pires. 

Pl10.JECTO N. Hi, DA C:\~IAT\A, DE 
1027 

Contag·em de tempo a uma )lrofcs· 
sora 

O CongJ·csso Lc:;islativo <lo Es l·n-
clo de Milws Gcracs dce J•e l~l: 

·. 
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A ri . 1." Serão co ntnd os {J Jll'o fcs-
soTa da cadci r a de . cost.u I' a c trn ba-
lhos ·manuaes da Esco la No 1'111 al ;\ lo-
dC'Io dn Ca pital , d . 1\l exa ndrinu de 
SmJta C~c ilin , de nccordo com as 
leis e m vigor c para cffcilo cl e :ul -
<1 icionacs, os exercidos de 1 !105 c 
1906, em qu e pres tou sL·n ·iços na 
Escola No rm al de .Juiz d-e F6ra. 

A1·t. 2. o Hcvoga m-sc ns di sposi-
ções em con trnri u. 

Snla da s sessões d:1 Cn mara dos 
Dc]JU'tn dos do Estado de ~1in:ts Gt•-
r aes, 13cllo Hori zo nt e, :.1 -~ de agcp:to 
de 1!12 7. - O prcs idc•nt c Pedro 
Marqtrrs. - O 1. " secretario, .lo:io 
13 era ldo. - O 2. 0 sc' CI'l'ta ri n, Wa -
shington Pires . 

Picnm os projec tos stlili'C a mesa 
]la J'a a ord em ti os trnb:dh o~. se n1 
Jll'ejuizo dn impress:io . 

Coin mun i caçtio 

O &H. VALLADAI\ES 1\IBEIHO, 
obt·endo a pn la v1·a, c· o 1111111Un ica que 
fa lt ou a algumas .sessões por moli -
I'O de doe nça. - lnt eit·adn. 

Passa-se ú 

Apresentação de pa reccrcs1 pro.ic-
ctos, indicações, moções c rei)UC-
rim entos 

P .-\HECE!lES 

O SH. LUIZ LIS130A , pela co m-
mi ssão de Fo1·çn Publica , ol'fcrccc v 
seguinte : 

Sobre o Jlroj ccto n , !l, da Ca mara 

Ao .proj.coto n. !), da Ca marn , fi -
x:mdo a F.o r~a J>uhlka pa1·a o \' in-
douro cxe n:icio, app ru rad o em 2. • 
discussão, nes ta Casa, coln n emelt-
da qu e augm cntou para dü is o nu-
m ero de ca.pi•tãcs, na parte do pcs-
::;o a l empregado 1111 s·cn ·iço auxiliai', 
a co nnuiss:io de Força P ubli ca, pc-
los s•cus mcmhros infra assignadus, 
uffer·cce este parecer para qu e o 
mesm o seja suh mcttido a il." clis-
cussão c votaçio. 

Sala d~s colllmissõcs, 2-! de agos-
to ct.c 1!127 . - Luiz Li sboa.- João 
.Jacques 1\'!.nnlandon. 

Dispens·adas as l'ol'lllalidadcs 1\ .: -
gi,mentac s, a requ eriuneut o do rela -
tot·, fi ca o proj1ecto .sob re a .mesa 
para entrai' em ordem do dia . 

O SH. CAJ\HLLO CHAVES - S1·. 
presi dente, o pro.icclo que vou pas-
sa I' ús mãos de v , ex c, c sujei ta r 

ú npreciaç:io dos s1·s. sc n:HI Il l'es, vi-
sa auctori.z: tl' o gove1·no do Estndo 
a eonsnlida1' em um unit:o :·cgul a-
lll ent o, n co mpli cada il'f.(i s la ç·:io mi-
nc•ira so bre aSSIIII1Plns ferrol' iari os, 
enear:II HI II por Olltl'll lado O implll'-
tanlt• probil'ma so b uma cnncl·pç;io 
mais prntica c mais lll1Hil'1 '11 :1. 

A:; cl i s posi~tit• s qu e ref.(t'l!l o ass lllll-
pto cst:i o t•nc e rmdt~s na lei n . I·IH, 
de 21 de julho de l H!JS, qu e em IH!J7 
foi ref.( til ament ada so b o 11. 1018. Es-
sa lei" l' o re spcctil·o t'C!{. 1.0Ja, 
alll·an!(t•m, so b um ponto de l'i st:t 
1-(C I':il , \'ari ns !(e lH' rOS de co nceS Siit•s 
c p r i v il e~ios. O rcf.(. !Jtri, de 2t de 
11 w io de 1H!Jii, dispür so hrl' a fi sea-
lizaç·:"lll d:1s estradas de fl' ITO cio l ~ s 
tad o. A praticn c 1:11 11\'CilÍenc ia s Slll'-
!(idas pos teri orllll'lll c foram sH!(gc .. 
rindo nwdifi cnç·l•cs qu e se positil·n-
r:!l l1 r nt il'is l' rq~ Hi a11te 11tos pos lc-
ri on·s: o dccrl'lo n. :1. :Hi7, dC' 11 de 
nm·em hro de 1!111 , modifictuHi o o 
re~. 1. 018,_ na par te relativa 4' coll -
l'c ss loc~: de es trad as de ferro; a lei 
n. 71ill, de (j de sclc 111bro de t!l20, 
c :li nda a 11 . H70, de 2-1- de sl'l embro 
dt• 1!121 . 

Toda s I'Crsa m so bt'l' a mes ma ma-
ll'r ia, l'is: lltdo s11a s di s pos içôcs mn-
d:ficat' s ll t'l'l'ssil'<l nH·nte a 1111idade do 
plnno primitil'o so bre co 11 cesstics de 
c s tr:~da s de ferro. l'o l' o11 tro lad o, 
s r. president e, a despei to de toda 
a p1·ofi cie nei a co 111 qnr foi elabora -
do o l'l',l( lllamcnto 1.111 8, apesa r da 
mi1111cia pre1·isi1·a do profi ssio na l 
q11 c o dictou, o co rrei' dos annos co m 
11 seu Sl'quito ele cx pcri c11cias, de 
s u t~ge~ t1ies, de altt'l' nali vas, impôc 
co rrt·ctivos ú l c~ i s la ç:i o so bre o mo, 
rne11toso assumpt o, qu e, ma is do que 
llllll Ca, empol ga as naçôes c a todos 
os homen s ele governo - a circulação 
vitalizanlc das permutas, isto é, o 
problema dos tmn sport cs. 

Entre o presenil' l' a é poc:~ que 
inspirou essa k l( isla ç·:io, medeia 11111 
periodo de !(l'an•s pe1·turha1,'lies, mu-
lil'adas pela !(UCI'I'a IIIIIIHiial , um 
marco que divide pel'iodos histuricos, 
creando nm·a mcnlalid :!dc social, 
11ovas no1·mas ecoiiOIIl lcas, novas 
co nce pçrics so bre os g1·:tndes pro· 
h lema s do llliiiHio, 

Uma agitação (li 'Cci pilc muYimcn· 
la n cs pil'ilo human o 11a ca l'l'cira 
inco ntida para as rcnlizaçõcs. O in· 
d ice da época a c tua I se evidencia 
11a hyperest hcs in do pensamento, 
atra1·és da s escola s ava nçadas do 
Jll ll 111 Cn to lit crari o. 

A rapi.clc;r. é a vrcoccuiJaç:io da 
aclu'al hum•anidad·c, qu e, na sua 
marcha asccnci onal, qu•cr correr 
com a velocidade dos mund os, 
pl;t smanrlo o CSJla ço c a s di stancia s 
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no muhito rc:Jtri clo da (' ircumsla n-
cia vi sual, <Jli CL' wt s vibra~ôcs int'i -
Jtil :ts da s ondas harl l'l. iott tot s a lr:t tt s-
mit.Lircm u su tn c u JlCti Sa tl ll! ltlo, 
qu er nas :t zas dcrass otd or:ts d:ts :H'-
rotlaves, qu e d cvo ntltl o cspat,:o ; 
tanlo uu l. ulubadi lho dos I rnu s-
at.lanli cus <JtW ra sgatu u uceauu, 
como na illtJHtcil:tlcin res t:ul egaul c 
dos co mboios. 

A guerra, lt: ts sua .> cü nscqucncia s 
irrcmcdianis, pron i!Í culcs do dl's-
L'qu ili hl'io finan ce iro :tlu ndial, do 
cxllesso dc des pesas suhr l' as rcsc r-
r as mclallicus, do :tvillant cnlo da s 
ntucda s f id uciari as, do l'll C: tt '>' Ci -
Jn cnt o du trali:tllt u, intpul. cumu 
cur rcd ir u a l'Ssc : l c~ t · q nili!J r io a in -
t emi f ica~:iu da acl il·idadl' lllt tll :t na 
cnt t o d a ~ as ~ u : t s mmlalidadcs . 

:\J ais do ljlt C 1\lln l'a ~c WI ISt:d:t 
a r craci dad ..: do le nttna ulil itario : 
Lcmtn> l: dinh eiro . O ntu mlu inlci-
ro !> C agit a tl i.!S S'l: lttul'ilii Cit l ll pro· 
grcssivu dc andar deprl's sa pa ra 
puder p1·oduzir u maxitno . 

l'ara o transpo rte dos prud t1 ctus 
do trab alh o :tpcrl'ciçoa tti -SC c mu l-
t ipli ca m-se os mcios de commu Hi -
cação, qucr em tcrr:t, IJUcr tiO ma r, 
<JU et· ti O es paço . 

Vila li z::1ú-sc por meio modet·no 
de tra nsporte tudus os po nt ns do 
<!l'ga nismo d: ts na ~ü es, ::ctiva nd o-se 
a sua capacid ade J'un cci una l e pro-
duclira. 

HL·prc.dn l. indo u concr ilo do 1-(r:tn: 
el e Ju esltc Fili[lJIO 'J' ajani , " tw n t' 
es;:gcr:tlo affLrJllóii'C clt é il pro-
gresso umano s'ülcntil' ica ne.l tn:o-
g l · ·~sso tlci l;l''U Í di COllllllU IIICilZIO-
Jl e " . 

Acredit o, sr . prcs idclil c, que t ~o r 
CllHj U:t ll tO e )."J',' 11111 ito tl' lll PO :11 11 -
d:t , as fe1:rov i:.1> t'L' lll'ese nl:t m o 
maxi uw c.lrJ eff ic ic ncia 11 0 lr:tiiS-
JlO!'t r l erre~tr c, pri l :c i pa l .: t ~ II ~C 11 0 
toca nt e :'t rr d ucç:"io . 

Não qm.ro c• ne:tl'llt', por(·m, <l prD-
Jil cma l'·er.·rJ ri a r io no Jlr:tsil em rc-
l :t ciio ao d~ out ro s p:ti l.l'S, o qu e 
scli'· ia ex lt a u ~'1 iro c uns levaria a 
C<Jnd c.sôt:s desa nima1lora s . 

Quero, s i1 11 , enca r:t l-o l' lll rel aç:io 
ltu Estado de ~lin: t s, pa ra o qual 
!.! ll e lem si;; nil'i r:tç üo m:t:'i. illl:t, utti· 
ta c lllOllll'itlosa . 

Mina s n:'io tem port os de mar, 
]> Os lo qup, cot no Esl:tdo int erior,, c 
ll'i\lllt:tri o forçad ,1 dos portns de S. 
Paulo, Hio de Jan eiro, Espirit., S:t n-
to e ll ~thi n . 

Cumpre- lh e, pois, çxc lusir:tment c 
inct'e1ncnlnr a Jli'Odu cç:·lO e l:ll c:t -
l11ÍI1h :tL' par:t çsse·; panos os J>rodu-
ctos de c;-;porl ação . 

l'r ns<J mcstnl o qu e nenhuma profe-
l'r tt ei :l dcre ol'i cnlar as suas dlrc-
d l'iz ~·~ fcrroviari as, u niío ser ara-
z~o d:t s di sl:t nci:-t s c do poudus 
con tll1L'r('i:tl , que se nsscmelhn :'ts 
!Pi s da graril:tç:io. As agun s c a~ 
erosücs pendem parn os declives, 
a n im co mo os productos pnra os 
mercados na razão das di stancias 
c da J'aci lidadc de escoamento . 

Conw é cridcnlc, n chave cfo pro-
gresso do nosso Est ardo cons1s\1:! no 
dcse twu lrin tcnt o de sua t' i~d c fcrro-
viaria que com us se us trilhos Jc-
rar :'t 'o dL'Sl' ltl'nivim cnto ús zo nas 
dL\ J.l l'ande r:tp:tci dad c P'l'od uct iva c, 
por e ll es, lcr an d" :tu ~: o n s umo, cs~ 
~n : t r ú \IS prudu d us d,t sna la vo ura . 

·h ~i lll o l' lil c•nde O SI'. ]ll'CS idCfllC 
,\ 11t nnio C:tr l "~ · q<~aiH i o diz : 

•·o exi lo dl' todas as medidas 
pr <~ ltt l lli d a s pc l:t 111i tt ha p(nt.a[orma 
dc gqn·rnu c q m· se rel'c rcm :\ ex~ 
patt ~i :'to cnJttot ttit'a du Estado, ~era 
u·tu :t ut1t pia si n:io J'orem n~lll O I'Jdo s 
0 s entba ra ços que paralysa m o cs-
rnq;o p:t ra a co nstru cçüo de eslra· 
d:ts. de ferro". 

O II Otal'el eol nrrl isla , no assumir 
a d i r~· cçãu go r ernam cnt a l do seu 
Est:t do, ·sen te he nt a r elevancia ·c)o 
pml> lema ao dar-lh e uma ll,npor-
tanc i:t pri tnnci :d no seu plano de 
:tdln i nistra r iio . Go 1·e1·na r é con-
st ru ir vias ·'de cotll11l ll ll ieaçii.o, pri n-
Í;i pa lmcnt c estrada s t] c fcno4 

E1·idenll: (·, entretant o, sr. Prc-
siL!en tr, a cxi guidadc das ~·u pda s 
puh lic:ts dcant e do vullo do J.ll'~l
lil cma. :\la! bas ta m cll as ao eustew 
de outr :t s :tpp l ic:tçôcs incli spcnsa .. 
vcis . 
' Ne m co nvém ao Estado, entendo 
cu, admini strar estradas de feqo, 
que geralmcnlc acarretam, no voh~
mc dos capilaes ncccssarios, pesa-
dos encargos ao thcsoucó publico, 
se m a rcmuncrnção devida . 

E' o que se observa 110 insucccs-
so da aclln i n islraçiio 11as es tradas 
de propricdndc do l{O VC L'IIO, na pnr-
tc co llccrqcntc aos rcndimçnto~ do, 
cap ita l. 

Yc~ rdade é. que este .i:'t as ndquil'\-
l'a de compa11hias partieula1·çs mal 
succcdidas c arrlj inadas, victimas 
de seus erros de origem . 

Como, pois, i nccnt.ivar as conslru-
ccõcs de estradas de fcrrQ? 
" Interessa mio nov~ mc nlé os anpi· 

lars parli cu lnrcs, des pertando as 
inic iati v:-ts lcudcntcs no desenvolvi-
mento elas construcçõcs fcrrovil\rin~, 
:tlé agora :lmortccidns c dcscng[\111\-
da s por uma sól'ic de fraca ssos . 

211 

niquissirnns zonas que ainda 
mourcjam aba udollndas c sem p o~
der Jli'OtlllÚI', r ec l:t nl:l m o seu benc-
ficiamculo c se impacicntnm por 
])Odcrem collahorur na efficicncia 
cconomica do Estado c do Pn 1z . 

Afigm a-sc-mc, SI'. pres idente, 
que o unico meio é garantirem-se 
sufficicntcmcntc os capilacs que se 
inverterem nas explorações fcrro-
viarias, quer quanto á sua a morti .. 
zação integral no termo dos prazos 
conlractuaes, quer assegura udo-se-
lbcs r endimento razoavcl. 

Modificando-se, cmfim, o co ncei-
to prcdominnute de qu e o emprego 
de enpitacs ucs tc r:tmo de uct ivida -
,le I'Cjlrt'Selll:l lllll lut e la i iH:O lllltiO · 
da dos govern os sem esperanças de 
ct :1 ld cndos. 

Infelizme nte a 11ossa lcgislnção 
em v i ~o 1·, puslo que co nfusa c in suf-
fi(.icnlc, não scduz a tnUativr: p·Jr-
ticular para emprehcnd imcntos des-
ta ordem. 

" Os actuaes rcf(ul am cnlos, affir-
ma o conh ecido cngc nh cii'O Alcid c~ 
Lins, não gamnlirnm bem nem o in -
t eresse publi co nem u do Thcso uro 
do Estado. Ot·ça por multas deze-
nas de milhares de conlos o que 
dcspcndcmos com gara ntia s de ju-
ros c subvenções ldlomclricas, con-
struindo estrada s em mús co ndiçcies 
tcch11icas, através zo nas de desen-
volviJpcnto precal'Ío c mc,t·oso, que 
só poderão ser trafegadas, devido 
ú insufficicncin do t rafego c :'ts 
co nstr ucçõcs mo rosa ~, cona tar ifas 
altas ." 

Na confecção dos traçados nfto 
predom inou n rn zão cconomica, a 
unica qu e offct·ccc garantias de ex i-
lo nos CIIIJII'Chcndimcnlos . 

Esta foi uma falha da nossa Je.. 
gislnçii.o, quando el a elaboração tlos 
planos de viaçfto, no co nLcmplat· 
zonus que não podem, pela sua fal -
ta de potcncialidndc, r ctrihuit· em 
descnyolvimcnto o cnsl o do hcnc-
ficio. 

Zonas pobres dotadas de estrada s 
de ferro, continuam estacionarias, 
servidas por estradas arr uinadas . 

A menos que haja rqzõcs politi-
ca s ou cstratcg icns de urdem mili-
tar, segundo o pensamento de Taja-
ni. Estas obrigam o Eslndo n cm-
prchcndcr ns rcsp c!c l.ivn~ eouslru-
çõcs c u arcar com os onus do cus-
teio das estradas. 

Para a iniciativa pa1·ticulur con-
vôql os traçados cconomicos, caben-
do ao Estado fiscalizar a sua esco-

lha, em bem da defesa do Thcsonro, 
que soJ'frc os onus dos auxilias, da s 
!,(:t l':tn ti:ts, do pt·e.iuizn inclireclo pro-
vcni cnlc 1la poss ivcl incfficicncin 
das empresas r, f'i n:-t l nwnte, c . .. s 
encampnçõcs custosas nos casos do 
1'1·acasso ·das companh ias. Essa fi s-
ca li zação deve se cxtcndor it cons-
Lrucção ac1 appnrclhamcnlo tcchni-
co c iL propria admi nis traç:io . 

D:lndc,-sc-lltc h.o1n lraçad o, hom 
:q>pa l'c•lltamcnlo tcchn ico, tarifas ;lus-
l:ts qu e lhe garant at n o rendimen-
to, adm inislraç:io lt oncs ln c eco no-
mica , é logico qu e lllll :t empresa 
pros pl'rt:' , !Jcoscni'Oil':t 11 SC U maleri:tJ 
rodan lt', se desd<J hrc r tn r:ttn acs c 
c· t n · iq u c~a a zo na por c· lla Sl'l'l'i da, 
11 qu c cq ui r :tl e a enr iqu ece r o Es-
l:tc lo. 

h·nS<I e11, qUL' o ~ r i ll'r i o a pred<J-
ntit ta l' cnt pul it ica I'L·r rul'iaria, d ~vc 
ser este : :tuxi li :t r as e1nprcsas, pa ra 
!J Ul', pro ~ pcra nd o , ri fas 'llriquc\,'a lll 
C ci l'Sl' loi'Oil':tlll as l.Dil :lS Sl'rl' id:tS. 

OhsL'n·c·nws que as C lt i1C1~ s s õcs qu e 
ohrderl'l'atn a L'Stc pt lnto de ri sla, 
produ l. irall t no pnil., grandes organl-
z:t~lies ferr, tl' i:t ria s quc, jll'usper:tn-
do, s·e desdoh r:t r:tt ll em mul li plos ra-
nt aes, dcsc nl·olr!'n do r as ta s r cg i õc ~J 
que hoje cunsl itu t' lll cxpressiio glo-
riosa do nosso progresso CCOilPill ÍCo. 
Con1·ém cil:ll' a Súo Pa ulo Hailway, 
:t Estr:tda de Ferro Pauli sla, a Es tm-
da de Fet'l'o ~ l ogy:t l a, :b qua es co u-
hcr:lln zo nas prod ud ir.t s c su lidas 
garanti as, por part e do Estado . 

Tri ste é, em Yez, a co nd iç:io de 
uma cst ra da q t!C não di spcic destes 
rcqu i sil os cssenciacs. AIJUClla quo 
t' nl·creda pelos campos, toca nd o em 
cid ades :tlll' llli za cla s pela po uca fc-
t·acidaclr el e um solo dt• pauper: tdo, so 
csli ola no ntar:t slno da incrcia, 
se e x~:o tta na ttwv imc• ul açti n do~ 
comh!lios rasiu s. No reg inten da in-
sufl' icicncia de rend as, se dchat c n:t 
:tnsia de sall':llll Uiil o, reco rre a cx-
pcdicnl cs, ecmt rau cmprcs limos, gra-
v:t-sc de hyt> ulhecas, qu e· lh e absor-
l·cm ns pnss ihilidadrs de rendimen-
to c os proprios fa vores pecunia rio~ 
co ncedidos pelo Estado . 

Si poi'I'Cnlu ra as wnas nutl'f: in ncs 
ao so pro p:t ssafíc iro de 11111 :dento 
se applit:am ao cu lti vo da lerl'll 011 
apnnham, propicia , 11ma es tação chu-
vosa, a producção se nccumula nos 
JlC' <!II t' II O~ :tl 'lll:l Z!'nS 11 0& J)O ntos de 
parada , ex tl':trasa, :tltllllllt'ta-sc du-
rante 1nezes, ao lado das cs laçõcs, 
ú espera de ra gõcs rjuc não haslam. 

W 11 r11ina el e lodos os cnthusias-
mos, ele todas as iniciativas ç qa 
economia da zona. 
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Em vi'í o o povo rcclnma, porque n q !le !1 tl'afcgo r eduzido, pe la ·fa li a 
co mpa nhi a es tá al'l'n inada tamhcm. el e ,·o l u m~ da proclneç:in, co ll o~a :.'s 

Pa rn n:io se perder u cs fo 1· ~~o dcs- L lll P I ' ('~ . a~. num a s i l u a~:in ti l' SCI' t1\ 
]Jendid.o e o mclhom mcnl o rea li za do, tit·~ p. t 't i!J U rçii o ent re " ~ :a p i lul Cll l -
indi spc nsavcl se torn a que o gover no pi·~J:'ad r c a cx igu ida de ti J rct t.ll-
intcrvc nha, enca mpand o uma orgn ni - mento. E' um n que sl:io vital. 
zação mal cngcnhadu c prej udicada A Jcg islnção a nt er io r corri gi·a· a 
pnm se mpre pelo seu vicio de ori - sit uução por meio de uma gar!ll.l -
gc m . ti a de ,iut•os a nnunes qU1e conc<: rlla 

l'orl :tnl o, (· mi s[CI' co ncluirmos ús companhi·as, a fim de ise ntai-a s 
qu e as zo nas de boa s terras é qu e têm d o rcg imcn ctefi'Cilar io . W este um 
cn1 pr imcim Iog: ll' di'rcito ús cs tt ':tda :i cr itc t'i o ahnnd onwdo, pelo mau re-
de fci'I'O. E' a inda , do int eresse do sulta do CJII C trouxe :'1s admini stm-
Es lado tran s formar essas I'C!( ÍÕl'S cn1 çõ<•s das es lrada_s, cles i n· l ·e l'e ssn ~~o
ec nlros desenvolvidos de cullu1·as e as cln !lt\se nvn lvlm cntn clns rcg10es 
de produ c\ão, co mo um deve r patl'i n- servi das, pelo mau appa l·clhamen-
li co, co mo u111 impe1·ati vo de sua 'to, p ~ l a incu ri a, pela falt a d(! eco-.. 
pn> pria couvc ni cncia fin a nce ira. O lltl n1ia . 
meio, é dotal-as el o transpor te f erro- 0 SI'. l' a:;sns !\laia : _ 0 pro je-
vi:n·io. cln r: c"' exc. v ~ m Jli'Cslar um 

Mas, como demonstrei, a es t ,• oh- 1 enor 1nc ser vi c;o a n Esi :IC n . 
j ecli vo só se pode atlin i( ÍI ' cont·c.. 0 sr . Ca mill(, Chaves:- Em vez da 
dcnd o-:;c favores e l(ilra nli as for- ;.(a ranl ia cl t• j uros, qu e onera todo o macs ús empresas deste gc m·ro. · 

li:IÍz, é Jll'e l'eri vc l, é ju sto, que a pro-N:io lta terg ive rsa r . 1 prÍ :I zo na se rviria SC CnCa i' I'CgUe ( C 

lrl(e, porta nto, :1 l'd or nt a ela no s · re mir 0 prej uí zo da es trada. 
sa lcl( islaç:io feiTo ,·iar ia . 1 · .i\ e!;tc ~en lid o , procu 1·a nd o acau-

Co rno pr im e ira v:tnla l(e m .. t' de I te l:tl' o.o; in t. crc<;ses 11 0 ca pital , o 
C!l ll \'e niencia O :lll !( ml•nl n do pl':tZ' l 
das eo tH'essci t• s de ;,o p:ll':t !lO a n- 1 projec lo qu e lenh o a honra de ap!'C-

. · 1 1 1 se ntar no Sc nac ln, d is pi'1c qu e, em nos, c!ue c o ct ll l V e m· ron :~ c c toe os I .. · · q u:~nlo u lrafq;o for dcii CI•Iar iO,- o 
os lHIIZt's. t·:st nd o co nscnli rú qu e a empresa Para a ,·id a de urn p:riz, de uma 

1 10 ot 
r eg iüo ou dr um a t• m p l ·e s :~ fvr1·ovia .. Sl' cred it e u1n juro a nnu al de ;o 
ri a, 11ad:1 represe nta 0 prazo de :1tJ so h1·c la] dil' fe r.~ nça. Este j uro scrÍl 
ann os, es t ipulad o 11 o 1\rl(. l .OI Il, • credi l': ICl o em co nl n cs·pccial que 
para es ta s co nccssôt•s. () dcs hr:l\'a- sc rú sa I tia el a medi n 11 tc a cobrança 
mcnl o das ·rcg icics hcndiciada s de dr um a taxa aüdi cional de 10 % 
es tradas de ferro é <lc mor:tdo, cli s- ' so hre os fretes elas lnrifa s que o 
pcndi oso c pouco rend oso, de fo rma 1 gove rno app1·ovar pa ra a eslr:rda. 
qu e 11 0 Jl L' I' indo de 20 ou ma is :111 - Out1·a qu c.sl:in de l( ra ncJ.c rcleva n .. 
nos, atra vessam es l:t s cmp1·esas 11111<1 r i:1 é :t d :~s l :t r ifa s . Os co nccss iona-
phasc crili t• a L' des:111Ímadnra . 1 ri 'fls, na el:tbnraç:io dtis co nlmctos, 

fi.e. !>la m-ll ltls, poi s, do s ;,o :tnnos, 1 la nça m se.IIIJli'C um a inl crrogil!:ão 
a pena s ilO 0 11 20 ann os de vc rd a- 1 sobre es te pont o. 
dci ra JII'Os pcridadc ccunomi ca. Se- I, • • l-l a 11111 per íodo, lo go após o 1111 -
gund o o cri lcr io c o dcvc1· do s grJ- cio do lra l'fi(O, em q ue eslc é im-
,·crn ns, de in ge rir 11 a vida da s rs- 1 

Pl'·l'Vi s il''l' l . 
si l'i clo c co ntrolado pela inLe1·re n- l'l'tJcurand o c:; ta hclcccr uma base 
Irada s, esse perí odo é lambem re- ~ 

~:io go vern a mental , aba ixa ndo ta- qu e so lucione n obj ccç:io, al vitro 
rifa s c impolldu 1·eap pa1·cllwm cn- qu e no pi'Ínw iro quin!(Ucnnio de 
tos, t iran.clo- lh es a final as poss ihi - , tra fcgo, ns tarifa s sej ::nn baseadas 
!i dad es dos gra nd es pro Ve ntos . so bre as das C•SI rad as mai s prox.i-

mas, CO III 11111 a.C I' CS CÍ 1110 de 2[) o/o . 
Co ncln·c-se c: 1l ito q ue as cs ll'a cl as 

de fcl'l'o nfi o são ft•il as para grandt••s [ 1'\o pra zo pos lcri ot· ao quinqu cn-
J:I'Ovc nlos c 11 , 11 ít r1 menos 11ara :tll cr- , ni o, a s lal'ifa s, medi a nte a ppt'0 \'(1-
II'll ti vn·s de so l'\ c tlll de fol'l una . ! ç:"tn pi'C\'in dn !;nver110 , sc r:io regu. 
Ccl'II V•Clll- lh es 1·csul l:tdn s certos l:t.d as c IIHJ·dif it' :t(las de i! em il an· 
({Uanl o poss ivc l, sob uin a taxa r:t - nos so bre a hase medi a do movi -
zoa vcl c pernwl nenl c•. mcn·lo do nafego nesse pcriodo, de 

:\este se nt ido impõe-s,~ 0 a uxili o l'ÓI' II HI qu e o l't•s pccl ivo rend im ent o 
do Estado. liqni.do nun ca s·cj a inl'N iur a 10 % 

O tcn·o1· das ini ciatint s neste ge - do ca p.it a l dispcllclido c reco nh ecido 
nero de ncgncios ha <· ido sempre o pelo govern o. 
pe rí odo postc ri oi· :b constru cçõcs, E11lrcl:tnto, os di vidend os n:io po-
peri odn 111:1 is 0 11 nwno s Jougo, em clcriío sc 1· suut' ri orcs a 12 % no anno. 
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O excesso que do rendimento se \'e-
l'ificat· sobre es te dividend o, se t·{t a p· 
plicado no melhora mento das I i nhas, 
na co nstrucçíio de ra macs c nu rca p 
j1:u·elhamento do material rudanlc. 

O decreto 11. il .:Jri7, de 11 de no\·cnt-
hi'O de; 1911 , es tabelece um auxilio de 
quinze co h tos por cada lti lomctt·o 
de cs tmda cnll'C!lUc ao tmfcgo . Da-
elo o cnca1·ccimcnto cxo1·hita nlc das 
co nstrucçõcs J'cri'Oviarias, qu e em al-
gumas zonas excede de duzent os co n-
tos po1· ld lomctro, parece-me insi::ni-
l'i ca nt c esse auxili o, motivo pu1· qu e 
n eleve i no pi'Ojcc lo a lé 50 co ntos 
de 1·éis. 

O sr. Alfreclo Cattio : - V. cx t·. me 
pcrmitt e um apart e? 

O sr. Camillo Cha ves : - Co m \t1do 
pt•aze l', 

O sr. Alfrcclo Cat:io: - .Jú era o 
custo ldl onJC tri co atl npt ado em l 8!J:1. 
de !i O: 000$1100. 

O sr. Camillo Chaves : - Mas n 
dcc. n . il .il57, que cs l[l r 1n vil(o r, es-
tatn c .a penas um auxili o de 1 5: 000~ 
por lul omclro. 

O s r. Alfredo Catão: -Eu cs lnu a 
di ze r que 11 :io t\ cxaggc nul o n custo 
lti lomctt·ico cs lahclec id o pm· v . cxc 
em seu projccln, c snh rc o qnn I I'C· 
cn hc a garanti a de juros, pois, r m 
1895, decretou-se a cn n s lruq~ão dn Es-
trn.da de Fc i'I'O ele Bell n Hori zo nte n 
<l o n ~:al v e s Fcrrcirn , soh a mcsmn h~s" 
de cu_s to. 

O s r. Camillo Chaves : - Nes lr 
cnso, o npnt·le ele v. cxc. n m re-
forçar o meu pout o ele vista, pelo que 
lhe aprese nto os meus Hf( rnclecimen-
tos. 

E' justo, pois, que co m scmclha ntc•s 
favores, principalment e c" m o au-
xili o ldlornctrico até !iO contos de 
rc\is, as estradas hencl'iciadas, no lct·-
mo do conlrac to, reve rtam no gon •r· 
no, illdcpencl cnlc de qua lqner in.t e 
mnizn ção, com todas ns suas dcpen-
dcncins, o fl'i c in a~, machini smns c mn-
lcl'i nl roclnnl c, sa l\'0 s i a l t\ o Pl':lZil 
rl c ao :lllllOS a Compa nhin rcstitnil' 
no Thcsoum o mo11t a nl c cl n auxili o 
r,ecuninri n rccehiclo . Nes te caso n es-
ll·ad n pnssa rú n co nstituit· propr iccla-
clt: pcrpr lnn da Compa nhia , scgu11rl r; 
di spõe n l cgisln ~·fin ant eri or . 

Siio cs tns, SI', Pres icl cnl c, as icl éas 
J'I'C'cl omin nnt rs do projcct n qu e p:t.~
so :'1s miios el e Y . cxc . 

Dn sun esse ncia resa lla um n i m-
rwcssfto primeira, s i r ll c mc1·cccr n 
l ll " t'O \ ' n ~·iio elo Sr nnel o c da Cnmn rn 
:l c•s s1·s . Depul nel os, el e qu e o Es-
lrtr l.o el e i\ Jinns alu'c ns port as ús ini -
r:i: tl ÍV[IS fC' I ' I'OI' Í:tl'Í :l ~. 

A. S.-·- 14 

A lc~m r-m t: · ci ~d tll! t ' l'a m c nl c si es-
tas surgirem t•spo nl am'as c reali za-
dora s, pa ra u hem de Mina s, c, cs-
prcia ltncnl e, das w nas l'i qu issim:ts 
qu t: jazem ah:tiHlt>nadas c in1p rod u· 
cl i\·as nus r e ~: a n to s do lcrril oriu lni-
nciro. 

Ma s, nas di spusi~úcs do pl'tl.lt:clo, 
cnl!!ntlo que es tlio l'esa lvatlos os in -
tet·csscs do Es tado e, lambem, o in-
lcl't•sst: publi co , 

O sr . Alfredo Ca hio : - .. I\ a co n-
sl ru cç:io de es l rad as de ferro, a ga .. 
ranli a ele juros ~ ú deu maus res ull:t · 
dos por f:tl la de uma lt: i cne rcil iva 
de a hu ~os co mo es ta qu e v. exc. 
t:slú clahor:tnd (J . 

O sr. Cu millo Char es : - E' meu iP -
lu ila [li 'PC UI': II ' so lu eionar o prohlL'n la 
l't' ITm·iario de Min as, so bre bas···; 
1:qui lal ivas, de form a qu e, gara nl imh 
c1s i nl e re ~ses dos capi I acs i nve rl id Ps, 
c: onsull a nd o n co nve ni t: nci a publi ca c 
l'!!sguardand n o publi co eq 1•io, possa 
mns organiz:ll' n nosso sy~ l t' m a l' t• r-
rc:Yiar io, !JUC (~ a vida, que l; o l'ulurn 
da nossa imporl aneia eco non1i ea c 
políti ca. 

E nes te a lcv:l nl aclo idc:tl , me id t' n-
tffico ao Pl'o;J ramma cla ri vi dent e c 
pa lr io lico do pres itl !' nl t• ,\nl onÍ ·I 
Carl os. 

!-l a, lalrcz, qu em PI'C fii'H l(ua r tl ar 
in violavcl o gt·andc pall'imoni o fl o-
l'es lal elo nosso Esladn, a l(uiza do 
a\·a ro, que enc t• tTa nas a rcas o seu 
llwsourn. 1\iqucza rc pre~c ntada em 
1ocela fidu cia ri a, em moeda papel, su-
jei ta ú acç:io des truidora dos termi -
la s c aos cf l'c ilos dclcri ora nl es do 
tempo. Ass im ns nossns fl ore stas. 

1\ iq ucza fu ndada dura nt e· secul os 
de vcgcla c;:in, n tl cllllo milhões, nada 
aprm·cit n ao pa iz. Ell a lamhr 1n se 
dcs tróc c l r nd e a dcsa ppal·ecc l' . 

Filho qu e sou de unt:l dessas zn na s 
pri vi lcl( iada s, record o-me co m \ri s\ c-
za tios mczes ele c~ ni c ula , em quP, 
1111111 a mb ie nt e ir rcsp iravcl de fum o, 
o foi( o pe nei rn nas f lores tas c .\ ' :lC', 
durant e mezes, in cin erand o o aclu-
lio dn sólo, roe nd o c tl csli'UÍntlo, a 
cit o, L1·nncos sec ul ares de immensn 
va lor ulilit a l'i n. A scgm· impi c-
cl osn el o ca hoclo compl eta a oh1·a tl r 
tlcvns l:tç:io,' lra ns l'orm aiHI O aqu el lns 
malt as, depois de des truil -ns pcln fo -
l(n, ~~ simpl es ca mpos el e fol'l'nl(!'nt , 
nnclc se rega lam mnnadns !(OI'da s de 
hnv icl ens. 

Dentro de algun s ann os, nncl a ma is 
l'es larú el a gmndi os idael c da fl m·csla 
\'Í l'!(elll . 

Eu nrcl'iro, se nhores sc nndo1·es, 
que cllas se tmnsfm·mcm em scn1·as , 
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de cujas pontas brotem as cs tcrlin 1: s. 
11 a gmnaçiiu dn s es pigas c no caule 
nu~:11·ello das fl omdas. . 

E, então, 0 si lro da s Juco uwtwas 
al cgmdt acjucll cs ermos, cclchl'aiHI•J 
a victoria do trabalho huma1~0, ao 
condu zir, resfol egante, o prcrn10 das 
co lhcil us fartas. 

Ent:io as marge ns pingues el o Je-
qnit inhonhn , a fai xa fecund a qu e or-
la o i\ lucury, os terrenos humosos e 
int cl'll linavcis do rio Doce, a nrl n 
vermelha do Pnr::nnhyba, _o va llc. l.cr-
til do rio (i1·andc, cstunrno un. la111n 
febril da vi da int ensa c na glorw. n.J: ~ · 
gnifi ccn lc da s riqu ezas c da Cl\'111-
zaçfio. 

E Mina s sc rú gmnclc, cngl·nnd cccn-
do o llm sil. . 

Coneluo co m .Toiio Pinheiro, o esp i-
J'it o i Iluminado: . 

"Estrada s bons, só es t raeln s, c o 
problema mnximo de i\ linn s. Tcnhn-
mos es trnd ns, ant es de tud o; por t•l· 
Ja s i1·:io aos co nfin s de Minns os hons 
profcsso1·cs, o hom material esco lar, 
ns mnchinas para a lavoura, .tud n. o 
qu e, modcrnamc nt c, n~ vnrws ln-
ilust l'ia s rcrlanwm. Enlao ex po l·t ar~
mos tant o c leremos )JJ'odul't os t ~n 
bons qu e Minns scrú, em futuro na~ 
r emoto, o paiz mais l'iro el o mundo .' 
(Muito hei]! I Muito hem! ) . 

O omdor é muito cumpr11ncntndn. 
Ync it i\lc.sn c é lido o seguinte: 

PHOJECTO N. fi, DO SENADO, DE 
1!)27 

Rcqula a concessüo de jJI'iiJilrrtios 
jJllm a cons/ ruc(iiO ele r si radas 
de ferro 
O Co ngresso Le~islnlivo dn Est·a-

do de Mh111 s Gcracs dec l'l:ln: 
Art. 1.• Fi cn o ~OIIIC I ' II O do Es.f.1do 

:wc tori zaçiio a co nso lidai' r m 11111 uni -
co re!l nlanH•nt o toda s as le is c rc~u 
lnmcntos ex istent es sohrr co ncrs.soes 
de est 1·ndas ·de ferro rsl:uluacs, oh-
sc i'Va nd o .as di sposiçi1es qu e n:i o fo-
J'('(In co nl1~al'ias ú prcst•ntc lei. 

Ar! . 2.• Co m os privile f.(ios de lrn-
I'P~o c nll'l ros .iú n •f·r l'id os JHI ll' i n. 
HS de 21 ~ l c julho de IH!l f,, podt•1·:'1 
o ~~v c rn o co ncr.t lt• l' os sc~ u i nt es fa -
vores ús empresas ft' l'l'ov iaria s : 

a) A dul'nt;iin do privil eg io se r:'! 
no maximo de !10 annos : 

h ) U n1 11 su hv c n ~ii o h i lnn1r i1'Íca 
até• f10 CO IJ( OS de I'Í•is pOI' ld lo lll clro 
de cs ll'fHia t• n ,frc~uc no Ira f ego; 

c) A isenção de t ~ d~os os imp~s
tos rs ladua cs c mun1c1paes que 111 -
cidlil"{'lll snhrc a rs lra~la, sua s de-
pr nd cHcin s, malcr iacs c machini s-
mos ; 

d) A uliliznção de accordo com o 
1·eg ulamcnt o dns .flu cdn ~ d'n~ uu , dn 
poleneia hytll'atJIICH di S(lOIII VC i .c 
ncccssa l'i a, nos l'i us cstaduacs,, pn.ul 
lti OVC I' as uffici nas C Ll'CllS [ei'IO: 
via rin s. . . 

Art. i!." Sohi'C a dlffci'CllÇ~ cnll c 
o ca pital rea lmente despendido no 
appa l·elh::JJII enl o da cslrmln c as 
suhi'CII ÇÔl'S ldl omc tri cas paga s, Jl O-
;Icr:'• 0 ~nvc l·n u, c.nHJU:II.Il O o lrufego 
for ddicit nl'io, co nse nlll' que n cm-
pl't'sa se credit e 11111 jure~ annunl,, !1.~ 
nwxim o de lO %, so l~l e tnl .dlfl c . 
rt•nça . Esl·cs jul·os scl'ao C,I'Cdlt ndos 
Clll 'conta cs peci nl que sem snld nda 
m cdi:~nte a colll·ança de uma . l ~x,n, 
uddi cionnl de 10 % so bi'C os ll·ctcs 
da s tarifas que O ll.lC~IIlO r.o~.er~Jr 
npprova r para a rclrl' lll a cs•ll.t.ll .t. 

i' al·a~l·ap h o un ico. Esta co nta de-
pe ndNú de a pprovaç:io do gov~r~ JO . . 

Art. 4." As est radas que gos.1~ C lll 
des tes fa r OI'cs, fi ca r:i o suhmctt. 1das 
a tomnda de co nt:1s s~ m cs tra]mcnv·· 
ch recc it ~ l c des pe sa; dcvcrno sul-
n; cll l' l' a a'JIPI'Onll;:io do !lO Vel'llO do 
Estado o quadro de.seu pessoa l c 
niio pod erã o ccmsii'UII' sem ~p1 e 0 

lll l'S'Ill O ~O\''l' I'IJ'() apprOVC pi'CI'IlllllCn- · 
te os pr.o .i t~clos e nrçn mcnlos I'Cs.pe-
cl i vos . 

Art. :-,, o As tari.fn s da ~ cs trad~s 
de ferro, no pl'inieiro qulnquc nniO 
\l c lra f ego, sc1·ão has•c:ula.s sobre ns 
da s cs•tradas mais lli' ~ XIma s, COill 
1un1 accrcsc i mo de 20 Yo • 

Para graph o uni c{). No yrazo po.s· 
\cr ior ao mencionado acn~a, ns t •. l-
dfas, mcdinnlc approvaçao Jli'CVla 
,10 ~orc l'll o, serã o r·cgu lnd ns c mo-
;lif icadas d·c :l em :l nnnos, sobre a 
base media do moviom ~ l.ll n de t:·n-
fL'!ln ne ss·c pcriodo, .de l.ol'll.l'll que O 
l'l·~pec l ivo l'l' IJ.diment o llf)llldO n~w
e:1 st•.i a .inf.criol' a 10 ~ do ~ap l~ll~ 
de Sitic ndul n c rcco nh cc Hin JlLin go 
\'l'l'llO. · , 

Ar t . G." As cs trad:Js de .lc1:ro qu ~ 
f.(OS ai'Cill de fai 'OI'.('S pCCUillai'HlS JIOI 
pal'le dn Estado, !'indo o Pl'azo dn 
pril·il ef.( io, l'l'VC I'Icrão no . floVe l'll ~ , 
independ ent e de qu :dqu cr IIJd emnl -
z:u::io, conl todns as ~ I N,' S d cpcnd cn-
cins, oft'i cina s, machiiii StllllS c mn -
lcl·inl roua nl c. . 

l'ara ~ raph o uni co . Si dentro do 
prazo m:11·cado tll' ln ~O I'C I'IHl . n n neto 
da ro ncrss :io c nüo ex~· C<I .L• nt c ti;~ 30 
unn os, a enlpl·esa l'l'SII(UII' .a.o lh e-
snurn 0 1nolllanl 'C dos auxiiJOs pe-
~· uni a ri os 1·ccPhidos, :i es trada pns-
s:JI'Ú a cn ll slituir propriedad e pel'-
pctua da mesllla Clll(lrCS :I • 

Ar! . 7,0 As l'mpl·csas de es t1·at1 ~1 S 
de fcl'l'll de wnces siic; es tadual nao 
poderão distribuir di videndo supc-
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riot· a 12 % ao anno . O excesso de 
l'endimcnLo tjue · se ve rif icai' sohre 
es ta pot·cenlagc-nl scrú a.ppli cado 11 u 
mclhoranwnto da s linha s, cU II Sli'U-
cçtio de L'a•lllll es e rC:Jtl(J:II.'e lh aJJi ei J! U 
do male1·ial rodant e . 

dos seus intc1·csses e para sa li sfa-
C\':io da s prupria s necess idades to .. 
~acs, ~ hwnassc a si gra11d e (Jill'le da ~ 
l un c~ucs ou a lt ri IHIÍ \'Ôes pertencen-
tes á nnllli cipa lidadc e se crcassu 
at[lli a Prefeitura nltllli cipa l, qu e fui 
a prin ll!ira u1·gani zada nu Estado ll 
constituiu lambem a pri1neirn nw-
dil'icnç:io introduzida na !t-i n. 2, de 
•ll'l:(a ni zaç:in n1unicipa l. 

Art. 8." Em qualqu c1' lc 1npu, pu1· 
ulilicl ade ou necess idad e puhlica s, 
as cst 1·adas pod cr:io se r resgatada s 
pelo go,:c1·no, medi:int.c co ndi çües 
estnhcl.cc ldas n-os con t rnctos. 

Art. !J. • As d·cs·pcsas com a l'i sca-
li znçiio CO I'I'CI'iio por co nta das em-
fll'csns fCI'I·ovin l·ins, qu e sc1·:i u ohr i-
~ndas a co nceder to das as fn ci I ida-
des aos fi scncs. 

Após essa inrcs lidn, qu e importa 
ce rt a rcs t rkç:io ou cerceament o na 
nutonomi:1 municipal , explicarei c 
moli vndn por circumstnncins de or-
dt•ln supcl'ior, quaes a de n:io di s· 
poren1 us n1unicipios de element os 
indispt! nsa rcis ao seu conl'l' lli cnt c 
dcsc m•ulvi lll ell to, co nforme ús fin a· 
!idades de ca da 111n dcllc s, le1·e o 
i{II VCI'Ilo du Estado llcccssidadc d« 
ir ampliand u essa u1·gani z:'•ç:·1o hv-
IH·idn dns prefeituras c couscl hos dc-
lihcralims, üs cs ta11cias hvdro-mi· 
11 cracs, und e u f:•li'C rllo fd1 ·Iam hem 
cmp1·cga nd o su11nnas rult osas JHII':J 
ln clhormn cll! o deltas, 11iio só pcl:1 
:;ua utilidade, mas lambem pela sua 
Jll'ocura c, pois, pela urgc ncin do 
uffcrccc1· co llt'ur tu a !Jll:lll!os alli v:'1 n, 
em busca de saudc, uu de l'e pouso 
du cspirit u. 

A1·t. 10. l1 evoga t11 -sc as di stl o ·i-
çõcs cn1 cu ntral'io. 

Sa la da s sessões, 25 de aguslo de 
1927.- Cnmi llo Chaves . - All' l·edo 
Cnttio. - Vac a ilnprimiJ·. 

O SH. A L FEDO SA' - Sr. Presi-
dente, a autonomi n nllllli cipa l, t·u-
1110 uma gra nd'c conq ui sta d.1 dt·· 
JIHlel'a cia, fo i cslahcleci da c111 nusso 
Jllliz com o advento da Rcp uhli ca c 
cnnslit uc u ma das di s p usi.;ci(~' mai s 
1 ihcnJCs dn Cnnstil u içiio il 1·as i I eira 
d.e 24 de fcvenc iro. · 

A Cons·lilui ç:ir. de :\li na s Gcracs, 
de 15 de junho de 18!11, incluiu tam-

·hcrn em seus di spos itiros esse pre-
ceito libera l, in stituindo a autono-
mia municipal , que a lei n . 2 de-
pois definiu e co nsagrou de ful'l n:1 
definitiva em nosso Estado. 

Ma s, sr . P 1·cs idenlc, as llecessi-
d.wdcs d0 sc1·viço publi co, o d c~Jn
hramento das fun cçúcs puhlica s, :1 
Ol'd c,m de cousas posteri or :'1 in :lu -
!:(UI'aç:lo do gov·cl'nu rcpu blicanu nu 
pai z, vit•1·an1 alterar um )louco a 
legisl:u;iio mineira a rc ~ p c l lo, l'I 'C-
nndo C!ll rc nós essa entidade nova, 
que se in stituiu prim eiro para a no-
vn Ca pit a l, c co nsistente no re g' i-
lncn de Prcfeil u1·as municipat•s. 

Ent1·ctant o, SI' . Presidente, n mo-
do precipitado cun1 que fui crcn da 
a l'rl'f'ci tura de ilcll u ll uri zo nte c 
depois cxte udid a ús ou tra s a sua lei 
oi'!Ja lli ca, n:io pcrmilt iu, a té huje se 
L· lnhorasse uma lei, uu regul amen to, 
contk nsa ndu di spusiçcies completas 
e perfeita s, CJU e tlcf'i ll :bm c di sc rimi -
ll ell l, d:1ra c pos ilil':llncn•lc as l'ull -
c~ôes dos ' cu n ~c lhos dclih~ rativo s. 
· \.l ii :JIIdu é certo que se faz mis ter 

111 11 perfeito cnlcndimclll u c11 trc o 
Es·tad u c u 111uni ci pi o - o Estado 
!JII1C nomeia o Prefeito, [le io ol'f.(:io 
do se u gu r cl'll o, CJUC 1·ota vcrhas 
des tinadas a melh ornmcnlos loc,JCs, 
c o Co nse lh o i\lunicrpal <IU C 1·ota as 
leis a Sl' l't•m executadas pelo !'re-
fei to, leis qu e, por ~ u a r ez, deter-
minam qu e os dinhcil·os muni ei-
par•s ~ cja m lambem applicnd us nas 
llll'SIIlaS Ohl'as para qu e C0 11 COI'I'C O 
I{O I'CI'Hn cs1ad ual . 

E' sa bido, s1· . Pres idente, que 
até 1897, data cn1 que se in s tai~ 
lou em llcllo Hol'izont c o gove r-
no do Est.adn, a a nti ga ca pital c 
seu muni cipio eram di rig idos, co-
mo ns dem:li s d·c i\ linn s, pela Ca-
mm·a i\!unicipal, I'CPI'Csen,ta<ln pt·-
l'ns seus r c1·cadorcs c pelo seu Pl'c-
s idcnl c c a~cnlc cxccnlivo, forman. 
do a Cflll lllllllla que l'e!l ia os ncgoc ios 
dn municipio. 

Tend o-se li ~atlo n Heli o Horizo n. 
l.c allos interesses do Estado qun 
nhi dcs pcnd eu !lra nd es so mllJ:Is' para 
:1 fo 1 ' n1:1~· :in maiC'I'ia l da cidade o 
pnra os seus diversos se rviços pu-
hlicos, hy!l ienc, ca lça mento, afol'-
mosca ment o, etc ., foi mi ste 1· quo 
o govc1·no es tadual, pam l'esa lvn 

lkst'a rl c, ns Prcfci.tlll':ls c ns 
Co nse lh os Dr lihcra ti ms parti cip:11n 
do 1\sl:ul n, porqu e o Prcf'cito é nn-
nl ea do pelo governo c gra nd es I'C I'· 
h:1s do Es•l:uln são alli dcs pendidn s, 
St' l ' l'i ~os c melhorament os s:io :illi 
prOIIHl VÍ'I!os pelo !lfi i'CI 'IIO; c, [101' 
out ro lado, pa1·ticip:rm da or~ani 
zac;:io n1unicipa l, IHII'Cfii C os Co nse-
lhos sfio clcilos pelos 1nun ici pios c 
l'olam as leis Ol'çamenl:tl'ias c m·-
din :ll·ias, qu t• o Prefeito i· ohl'i !l·adn 
:1 execulnr. 
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Dessas co nsidera ções resulta a 
nccss idade, qu e tem os, de ii· cadn 
ve;r. melhor definindo c discrimi-
nand o as l'unc·çôes do Co nse lho Dc-
lib ci·~lli vo, até qu e se vot e uma lei 

,on se elnhorc uni rcgulam.cnt o co n-
ri <'n sando perfeitam en te todas ns 
a ttl'ilnii çúes qu e lh e são ouloi'I(nd as 
pela s lc·is ordin :Hin s . 

Nc : tn ordr ni de idén s, \ ' O tl snh -
mctt cr ú cn n s id L' I 'n~:i o do Se na-
do 11111 pro.i e<' ln I'l'f'l' l't' nl e a o~ Co n-
selhos ~lnnidpnes , pi·njcdn qu e 
cn nl clll di s pos i~ôe s Sll nlliHlo f11lta s 
e impe rfc i ~ôcs na s sua s leis orga-
ni el ls, cn1 nrd r m a cstnhel cccr um 
pcrfcit"' c·nt endi'lllcnto c•n.ll'c ns Pre-
feit os c os Cn nsc' lh ns c a cn lliPII~1a 
r csa lva ri ns iut ei·essc•s dn Es tado. 
qu e estã11 !' 111 j nl(o, n11 Capital r nas 
es tanc ia s hydrn -:minci'acs, L' lll tndns 
I1 S ni CJh ora iii Cnt os pronlll\' id os plll' 
ini ciati v:1 c co m auxilio do Estad o. 

O projec to, qu e tenh o a hnnra de 
trazer :'t tcln d :1 {ii scuss:i n do Se na-
do, l'ni elnhoi'<I{Io por twssnas qu e 
tr·m altas I'csponsn hilidncl cs na l(c·s-
l:i n da co u.sa publi ca c pOI' aqn ell cs 
qu e, co nhcct' IHio os int eresses c os 
lr 11 hallws Inuni cipa cs, mputam in-
di spcn savr.is as providencias nell c 
c nfcixada s pai'fl fa cilitai' a mi ssiío, 
incnmht•nt c an !'refe it o, de es for-
ça r-se prlo dcs.c n\·nl\'i•mcnt o, pcl:1 
cxpan siin, pelo saneamcn1 o, dn nos-
sa Ca pit a l c ontl·as cidades minei -
r.a s . 

O sr. Joiío Pio: -- V. ex c trm 
os cl otes neecssnri os para fazer u111 
prnjcc to qu e sa tisfaça n tocl os : pra · 
tica de ad111inistraçiio, t:il l' nl o, ho-
ncsl idmlc . (AJwiatlos ) . 

O sr. A lfretlo Sá: - A~rnclcço a 
y. exc., 111 as el evo dizei' que, c n1 ca-
sos des sa nnlui·rza, nã o lia cn 111 o 
ouvinnos SC IIIPI'C a li c~:io da rxpc-
ri cncia clacpwll rs qu.r, IHl IIICIIL'in 
dos n c~oc io s puhli c.os, admini s tl·~ n 
d n 11111:1 cidade ou 11lllllil'ipio, siio 
os mai s {iplos ou se :wha.ni L' lll me-
lhores eon .di~ci rs tmra illlli l( ilar a s 
ncccs.sidadrs qu e nos cumpre sa l is-
f:lzrr. 

E' por isto qu r , nprrscntand o cssr 
Jli'Oj ectn, en ni cuja s cli sposiçli rs me 
achn de pi e• no acc<ll'<lo, c·n•llll l est :li'Ú 
t amlJCill n Sr nad o rlc•poi s de es t u-
dai' c•nrla uma dclla s, \' :IIII OS an en-
contro dos dcsl'.ios da adlllinistra-
~,:iin, possi hilit a ndn-lhc melhoi' dcs· 
C' lllpcnhar sua s attrihuiçõcs, c \' ll iiiOS 
ao cncn nt rn de nrcrss id adcs ilnprl'io · 
sas do I(O\'t'I'no lllllni cipal dr Bc' ll o 
tl il !'i znn tc (! el e nut I'<lS munici.pios, 
tnrnancl o-lh rs ass im mai s larl(o e 
dcsbravndo o cuminho pnra o seu 

d.csc n\·nlvioncnt o, para n sua expnn-
s:i o, paI' a o seu fli ' O~I·csso. 
Alóm dos moti vos gcracs que a•caho 

de expor ao Scnacl.o, co nt ém o Jll'n.ic-
cto duas medidas de I:( I'iiiHi c ulilida -
!ie, a sa hr r ; o vC:·tn tHII'Cia I, qu e não 
se ac ha\'a ainda in st iluido na s lei:• 
n1uni cipacs c é hoje inslitulo cn n-
sal( l'ado pela Co n s tilui ~:iin Fedem! 
c pela Es tadua I ; c n nuli':I visa m'-
mar n I'I·el'cito das leis de meio 
rrua nd n, pm· qualquer c il·cunl sla ncin , 
n:io seja vntacln o Ol'ça mcnt o na oc-
casi:io propria, como pode nco nt c-
I'!'I', hy potlwsc na qual se cs lat.ue a 
prol'ol(: ll,':io da lei de meios . pa ra •1 
unnn sr~uintc•. 

't'em nino, sr. Pres id ent e, passa n-
do :'1 l\l csa o projce•l ll e pedind o a 
~ u .a incl us:io na ord t• m cln s t rn ba-
lhos, di spt'n sa do o intcrsti cio I'cg i-
lll l' lll ,11. 

( ,1/ui/o lwm ; muNo bem!) 
\'a c ú il lcsn c (• lid o o seg uint r : 

l'HO.JECTO N. 7, DO SE:-IADO, DE 
1!127 

ÜiiiiJJf'ic•ncia dos r.o nsrt h ns lJc•lib c>-
ratitJ OS MuniciJJ IIC.~ 

I O Co nl( rc·ssn Lr~ i s lat iv o do Esl•n-
cl o de ~I i na s (l ci'·acs cl ce r~la: 

Ar.t . 1 ." Compet e parti cul a l'lnen-
tc an s Cnn sc·lhos Dclihcrativos dos 
niuni cipi os, qu e foi·cm sédcs de 
l'refeitui·a s, aiC:·m elas att rihui çôes 
dl'l'inida s C'im leis cs·pcciacs c ohser-
\'ada a l cl( i~la çiio e.stndual, dclihc-
ral' sobre : 

I) impos tos muni cipacs ; 
11 ) fix·n~:io dos emolumentos c 

l taxa.s de se 1·viços ; 
. lll ) nr~amcnto de rece ita c des-! pe~a propria s do municipio; 
i IV ) OI'I(:1nizn~iín da s sua s secre-
f l :<l'.i<1S. 
'1 l' ai·n~ r n ph n uni cn. lncumhc-lhes 

tam.hc m dPiihrntr, med ia nt e pro .. 
1 pnstas dos Prefeitos: 

l ) sobre in s tru c~ :in puhlic:~ mu-
ni c•ipnl; 

11 ) snhi'e rmp rrst im os muni ci-
pnes; 

111 ) sobre COIII Cessfío de IIWI'Il)O'-
!'ia da cliv hla uc.t iva ; 

IV ) sobi'l' d t•sa•pi·opl'iac:ões por ne-
cess,id':.~ rdc ou ulilidacl c publica p:ll':l 
ohras e S t' l ' \'i~ os da sua co mp e·ten-
t·ia; 

V) soh1·c aJ .icna ~ ii o, ll'llca e loca -
c;:io do s ht·n ~; pal rim nnia cs cl n muni -
eipio; 

VI ) so hre cn n c~ssiin de privilrgios 
(' erlclll'lll::io de C<JIIli' :ICtO•S I'efCI;en-
tes a obras e se rvi ços da sun a ttri -

1 buiçiío; 
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VIl ) sobre uhras publi cas l' se r- II' II qu e tc·nba por fi111 illidir a cul -
\'i~:n s cusleud us pela s renda s IIIU -
nieipaes ; 

VIII ) so hrc as pn.;t ur:l s IIIUIIi ci-
Jl liCS dci CI'IIlin adas 11a lt'i n . :l, art. 
:111, ~~ I,::!, 4, li, H, !1 , 111, 11 , 1::!, 1:1, 
H , t!í, IH 17, IH, 1!), 21 c 2:l. 

(HI . 
Ar t . 7." I IL· , · n~ a · ni - s c as di sposi -

c;cks c111 cu 11lral'io . 
Sal a da s st·ssil t·s, St·nado ~ l illt• i 

I'O, :! :1 tl t• :l~IIS ( O dt• l!J :J7 . - \lfredu 
S:'i . - E11 éas C:llllcrn. -- Alfredo 
Cat:.ICI. - Va c a imprimir . 

l'n ssa-sc ú 

~. " 1':\t\TI ~ J> ,\ OHIJml 1> 0 DI:\ 

A1·t . 2." As l'un c~ú c s exec uti va s 
do gove rn o loca I el os 1111111 it'i pi11 s, 
qu e foi'C III sédcs de l'refl'ilnra s, t•o n-
t inuar:io a SL'I' excl'cida s pcl11 s l're-
fcitrfs, de n omea~ií11 d11 l're sid l' nl t• 
do E~ t a •do , a Cfli C·I·II cumpdt! sua di - Conti 111'Ia a 2 ." di scn·ss:io, por ar-
l'l'Cf,':io, adm i 11 ist r ·a~:io c rcl( tilain en- t igos, e c·11 111 L' iil t ll!la s, do segui nt c 
ta ç:in do s tl cina·is sc n ·jc:os, n:io es-
pecificados IIIJ arti !-(o :i nt erio r cs-
peci almc nl ~ da s seg uinll' s: ' 

1'1\0.JECTO N. li, DA CA~IAH A, 
DE l!J27 

I) u rganiza ~:'i n ti a l'ret' l' ilura c 
cs lntutos do s ' s e u ~; ru 11 cciu nnr ius ; ~1 uda a dt•numin at;ão el e di stridos 

11 ) se r\'i~o de ;1!.; ua s c t•xl(o tt os 
~. em !:(Cl'a l, aqut·ll~ s cujo \'ultu ~x 
cede :'is po·ssi h i l id :Hi t·s l'CO IIUIII itas 
el o IIIllllil'ipi o; 

111 ) mat:ulourus c :I ~u u gm·s ; 
IV ) poli cia local ; 
\•) t' tii ' II !'Ci lllt' lll<l de gaz c t'lll'l' !j i; I 

clcctl'ica; · 
' \'1 ) telcph l> llt'S t' , · ia ~ :io urba na ; 

VIl ) ('l) ll ' t l'llt' ~ lleS lH'h:<n :l s, byg it·-
nc Jllllllid pal c• sa u1le publica , sn-
nc•;m ic nlo c t' inbc-ll cz:llll!'lll u ; 

VIII ) dl' s apropl·i:I ~ :io , pri\'ilcgios 
c cullll 'aclo s rl'fl'r~nt l's a<JS Sl' I 'Vi~os 
el e sua ao!lrihui ~:i o ; 

IX ) <I c<HilnH·rcio de ~~ n c ros de 
pl'imcira necessidad e, o traballw 
•JPC I'a ri o c u flllii' Cio n:llll l' nl •l dn s 
imlu,tri as, 110 qu e ús Inun ici pal i-
dad cs compet e rl'~tilar . 

O Cp ngi·csso l. t• l( is lat i\'IJ du Esta -
do de ~ I i nas lll' rnc s dt•t'l'l'l a: 

Ar t . I. " O di slri clo judiri:1ri o c 
;Hilnini stratir D de S:ill l. u ure ll ~ o, 1111 
llllllli ci pio de Ura s·ilia , pa ssa a dc -
IIPIIIill :II '-Se [1rii'S Lc 111 c c u tl c Tor-
)·l'ún, 1111 lllllllicipio d'c .Iuiz de Fúra , 
.'itio ./ us<: das ·'f'rc s Ilhas. 

Art. :!." l lt· , · ., ~a m - se as di sposi-
l.''·,cs t' lll co ntra ri o. 

Sala d:1s sessúcs da Ca iuara uu s 
lk.pnt•ado s dl' ~ li11a s (jcra t• s, ta de 
:II(IISto de 1!1:.!7. - 0 JII 'CS id cllle, 
l't' d r., ~!arqu es de Alnicida . - O 
1." St'CI'L' tariu, \\'a shi11 !:( lun F. P•i-
n ·s . - O :.!." sccrc1 a ri u, Ca iu Nc l-
sull. 

Emrndas 

N. 1 
Al'l. :1 . 0 Os c·on sl'lhos n:io pocl c-

r:iu II CI(a r, 11 o or~>~ •lllCill o , a \'l'l'ha Au arl . 1." du prujccl u n . 11 , da 
ncccs~ al'i •a :10 cust e.i o do s se rvi ~os Ca llllll'a, iu fiu c - acc rcscc lltc-sc e 
I'Cgula.dos pelo l'res icJ.c 11 tc do Esta - o du..J.l l' lllll:ldinlw, 'll.llllli,c ipio de 
du, sc 11,do li!'.it o nos ]'refeitos ahl'il' Bullllllll - de A11 lo1111J Ca l'l os . 
crcd itos cxli'aO i'dillarios, dentro el e Sa la da s sessões, 20 de at(os to de 
oulrns vcrhn s, caso isso a co nt~ça. / IU!l7 .- Lcd11du Coelh o . - Murci -

A~t ; 4. o O vc·lr; opposlo pelos r a da Bocha. Pa ssos Maia. 
PI·cf.c rlu s, 11ns Ler mos ela lei 11. 1:1:1, 
de 5 de outubro de 1!JLH, ú.s rcso lu-
~õcs dos Conselhos, qu e forem co n-
lraria.s ús leis IHI aos int ei·csscs do 
Est.m.lo tHI do muni t:ipio, podc rú ~ L' I ' 
parcinl, 11 hse r\'ndo o pi·cc·ci tD da lei 
11 . 10, de 1-1 de sc tcmhru de 1!1:l0, 
acldi oiu n:ll :'1 Co nstitui ç:iu . 

N. 2 
Addit c-se depoi s cl u art . 1." : 
Art .. . Sempre ctuc se mudai' o 

IIIIIII C de di stri ct o, sua s sédcs pa ssa-
r:i o a ler a d cs i g 11 a~:-10 cl us mcsmus . 

Sa la s d~ s scsslics, ~ - 1 al(o stu de 
1!1 :.!7 . - Xa\'it' l' l\ o li111 . - Lcv ind u 
Cucl li u. - \Jfrcdu Cat:'io. 

N. a 

Art . !í." (Juando os Con se lhos 
n':io \'ttlarcm, 11a occasi:io upportu-
ll a, o <JI'~amcnto da re cei ta c dPs-
pcsa p:ll'a o anno s·eg uinlc, cntt•n -
clc r-sc-:'1 prorog:1 do o orl(amt·nto vi - Accrc sct'"Illc-sc u11d c co n\'i cr: 
gora11lc no ann o eo ri 'C il'le . O di stricto de S .. José do l'icú , nu 

Al'l . fi." Nas a c~(H:s t•xcc·uli \'a s llllllli cipio de ltanha11dÚ, passa a 
para cnhrança da multa po1· inl'ra - de ii Oiliinar-se S:io .José do Itnmon-
e~iio de pnsllll'n s llllllli cipaes, alc'•m lc. 
da clcfcsn pcnn.ittid n pt: los arts . Sala da s sessões, Se 1~ad o Min eiro, 
604 c 618 do Cocligo do Processo Ci- 24 de agut;lo ele 1027. - Alfredo 
vi l, pode o réo oppor qualquer ou- Sá. 
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N.4 
Nu al'l. 1.", subslilua -sc n l.l cno-

minaç;i u " l'ncs Leme" por " Fernão 
.~!>ias". 

Vulla o proj eclo com as ,emcnclu s 
ú co nttni ssão de Eslalislica. 

Cunlint'ta a 2." di scussão do sc-
guiulc : 

Salas das st•ssões, 2·1 agoslo de PI\O.JECTO :-1. 5, DA CA~IAHA , DE 
1!!27. - 1\lfrcdo Sú. 1927 

O SH. LEVI NDO COELHO, occ u-
pando a tribuna, diz CJU C, na sessão 
an·lcrior, lendo o sr . st• nad ot' Al-
fredo Sú Jt•yaul.ad o duvida sohn: a 
cxi sll'lt cia dn di slriclo de Siin Lou-
reru;o, ntuni cipi o de llrn silia , o ot·a-
dur, pela comnlissão de Es•lal i si ica , 
requ ere u o adinm cnl o da di scussão 
do projeelo, afim de vcl'i fi car a 
pt·nccdcncia ou não da duvida . 

:-/;i n CII CO II(l'IIU , dJ'cel Í\'a III Cllt C, na 
lei de divi são adntinislra·li va l'i~t· n 
k , cilada pelo se nad or Alfredo Sú, 
o di slri clo de S. Louren~:o; ma s es-
sa d t• ttl l llt •itw ~ão, e111 vct·elad e, ex iste 
:w1 ua ltncnlt• para um di sll'i cto do 
lllllllÍ CÍpi o de J3ra s i)ia , C Jh e foi da-
da por u.rnn lei poslrt' int· ú el a divi -
s:iu adlllini slt·alira dn Eslado, qual 
a de n . li!Jii , de 10 de sc lcmbt·o de 
I!J2:í, qu e declarou " fi car subsli-

111 ido pelo no 111 c de S. Lourenço de 
Bra sil ia o eli slt·irlo creado em o. n. 
VIII do ar! . 5." ela lei n . 84!1, de 
7 el e se i cntht'o el e 1 !l2il". 

Et·a essa a explicação qu e lhe 
co ntpelia dar ú C.a sa iwt• parte da 
cu nt111i ssão de Estatística. 

(,lfuilo bem!) 

O SI\ . . 10,\0 PIO, olcndo a pala-
\Ta , rcqu er seja dcs4 acadn do pro-
j cclo , puru co nslituit· Jll'OlJOs ição 
eli slin cla, a ctn enda n . 1, qtw muda 
par a "A nloni o C a rios" o nome do 
tlislri cto el e Bnnnaelinhn, el e Bom-
fim. 

Jus I i fi ca nd o esse rcqucrim cnl o, 
cl·iz fazcl-n por unt molil·o até de 
coração c hn sba ntc para qu e o Se-
nadei nã o o rejeite; niín proci-ast i-
na r, co m cssn emend a, o andnmcn-
lo do prnjccto, qu e conlcm umn 
nwelic!n pleitea da pelo se u sa u-
doso co ll cga - o senador Couto e 
Silva. 

(Muito /J eml ) 
l' cút o a votos esse t·equ ct' Ílllt' nt o, 

L' '' mes mo appt·ov:Hlo se m clchnlc. 
O SI\ . J0 ,\0 1'10 (unltando á lri-

lll/lln ) t•cquet· vista ela emenda dcs-
tarad~ t , o qu e é !:11nhem nppt'OI'fHi n. 

)\'~o h:ll'l'nelo mni s qu em pc çn n 
pnlavrn , encr t·t·a-se a eli scnssiío. 

Pt·oredenclo-sc ú vola çiío, siío np-
prnntd os os nrli gos 1.0 c 2. 0 do 
Jll'o.icc lo c, em scs uiela , as emendas 
ns. 2, :1 c 4. 

Divil:tas c di strictvs 
O Congresso Legislalivo do Esta-

elo el e ill i na s C. et·aes clcCI'cla: 
Ar!. 1." As di visas do di str1clo de 

S. (1onçalo el o Ahaclé, el o municípi o 
de Tiros, siín '"~ seguin tes : pm·tindo 
da barra elo ribeirão ela Exlt'CilHI, no 
l'io Abacté, sobe por aqucllc aci11ta 
a·lé sua s ca lll'cei ra s, na Scl'l'a da 
l)nirlól, seg ue pel a se t'l'a de Santa 
1\ita e t•nt st•l( u.i cla pela serra de 
(l er ih:'t , ;tlt• o pnnlo de enco ntt·o das 
di visas el os ntuni ci pi ns el e J oão Pi-
nhci r o e el e Patos. 

Deste ponl o seg ue pelo tliunrlium 
cUJIIIII'IIlll L'lllt·e os l'ios do Somn o, 
na baci: t el o l'ara calú c rio Ahaclé, 
na haein do S. Ft·nncisco, até der 
l'ronl:ll' as na sce nle s elo co rrcgo do 
Cirolão, clah·i al é alcançar as cahc-
ce ir.as el o rcl'ericl n cn rt·cgo do Gt·o-
t:i o, desce pnt· cJI.e abaixo até a sun 
barra uo l'i o Ahaclé, seg uindo-se 
por eslc até a barra el o ribeirão d.t 
Ex ltwma, ponto de parHda, fi ca ndo 
pot·lant o, o di stri cto el e S. Go nç·tlo 
el o Abat'l é co nstiluido pelo lcl'l'ilo-
l'i o :;,ituado ú marg·cm esq uerda do 
ri o Abaelé, cl csmctnlmtdo do de S. 
.José do Ca na si rão, elo municipin ele 
Tiros, rcspe il:llla s as antigas divi -
sas co m os municipi os vizinhos c 
cc~m o di sl l'iclo da sédc. 

Art. . 2." Fica npprovado o laudo 
arhitt·al qu e regula as elivisas entre 
os muni c1ipios el e Bom Despacho c 
Sa nt o Ant oni o do Monte, de accor-
elo coilll a scnlcnça proferid a pelo 
el. d. j ni;r. cln 2.• vn rn da Cnpital, 
ex mo. st·. dt· . .Tosé Co tTeia de Amo-
rim. (Ar!. !1. •, n. VI, lei 843). 

Arl . 3. " HcYoi(a m-sc ns di spos•i-
~ôcs c: m co nlrario . 

Sa la ela s sessõe:; ela Ca llt:ll'a elos 
Dt' llltlnclo s el e illinas !lernes, Clll Bel-
lo Hor ii:o nle, aos 20 rl c agosto el e 
1\!27 . - O pt·cs icl enlc, Pedro Mar-
qu es de Almeida . - O 1." scct·da-
r•iO, João Ber.aldo . - O 2." secre-
tari o, \Vashingl on F. Pires. · 

ó SH. E~ E' AS CA~IEHA, otc nclo 
a palal'l'n , r nYin ú Mesa o seguinlt•: 

Rcqn ct;imcnto 
Hcquciro' qu e o projcclo n. 5, da 

Cama-ra dos sr s . Deputados, seja 
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sul)rn ellid u ao put·ccc r ria ctJtnlllÍ s-
siio dt: Co 11 sl i Lu i~ ;i u t' l'udcres par a 
di;r.ct· so bre a sna consl ilnl' iiJll a li -
clad c. 

Sala da s scssllcs, 2:í el e agos lo de 
I !)27. - Enéas Camcra . 

Niio hni'C lld o orad ores, t' ll l' l' t'l' a-sL' 
:1 di scnS>s:io, se11do e111 seg uid a pus-
lu ellt vola~iio c appt'll l'aci o o sc-
q ll t! I'Ül1 C'II l0, 

E11lra em 2." cli sl' II SS:"to, por arli -
!Jos, Sc llclo appruvado se m deba le, 
o seg uinte: 

I'IIOJECTO N. 4, DA CAMA I\ A, DE 
· 1!! ~ 7 

A!lJlrova~ãu de cunla8 
O Co ll l( t'csso Leg islai ivo do Esla -

d<' l\li11as Gct•:tes decreta: 
Art. 1 . • São approvaclas as cl cs-

pesits do exercício de l!l :l li, cunstan-
es da s co nl as v cri fi cacla s 11a Secre-

taria das Fi11an~as, dcl'ini t iva tn cnt c 
fi xada s em 2H!J. !J!Jli :u:.:l$771 , co m-
prehcndenclo : 

a ) Os dispc11eli e.s em razão da s 
lahella s da lei n . !!02, el e 1:1 de sc -
tcmbt·o clt\ 1!J2!í, c dos ct·eelilos sup-
pl cmcnlarcs, cx traonlillarios c cs-
peé iacs aberto s na iutporlancia de 
í 5. Bi!O ::I!J2.''7:í I . 

h) A rcslilui !,':Ío dus cl epos it os na 
impurlancia de lrd':.lií :tiS:!~ 12 1"•, a 
saber: 

Caixns Eco 11otnicas, :í.:l5·1 ::1:1-l:iiUO:i . 
Bens de au sc ut cs, !10 :-1:.!7$0211. 
Cau ções, ii!J!í :fai1."2:1<1. 
Fianças, IO!J: 175$tiiH. 
Em pt·t•sli mos el e orphãos, 

li li :li8tl$!íli0. 
Fianças c cauções autigns, 

2 .382 :032$621. 

Dcposi tos di versos 
Hcsliluiel,, ~ no cxcrcicio, 

1L21 5 :8il2. !J4 7. 
Cnnccllnmento de elcbil os, .. ... . 

251: 17fi.' 573. Sonuna, 4.467 :00!).'520. 

I'rcvidcncia dos Servidores do Es-
tado 

Cl de co ntribuições c p~culio s, ... 
-1 5:i ::I!J4$·1H2. 
~ ~ de. c n.ttu·cslim~~ · 12 ,:00~$000 . 
C pt cdtal, 1.43G.!J17!íi l2;1. Som-

ma, 1. !104 :il11 $!"•1l ií . 

Caixa Bt•JH•ficentc da Força l'uh!i ca 
CI de co nt rihuiçõcs, !Jila :-127$,l8S . 
C Jll'Cdinl, 242:631$550. Som ma , 

70G:05!J$038. 
Total, 15 .035:683$125, 

c) Pngamento~ t·calizndos JlCia 
ci " ll cslos a pa gar " , 11a illlpurlun-
cia el e 211 7: I f•2·, 71\0 ; 

cl ) ·opt•r:t\,'ilt:s el e Cl'eclilo 110 tola! 
de li ~\. 070 :Ú!Jl) .'' ;I? U, CO I11 tll'Ch c lld CI1 -

do : 
C:llll óll'a s 1\lullicipaes, ..... .. , •.. 

.J.:w:. : !l!lO$!JOli . 
Dl' fesa el o C a fi·, 7 .7li:J :20Hfi !'1li . 
Liquidnç:i o ela divida excrna , . .. 

:1 ;,. :~. o H ::,u!J$000. 
J) (• pn ri n me 11! o de Elccl l'i cidmlc, 

J.J. 1'li 7:2 1:1$!í:J (i. 
Ac~i,es do lla11co de Ci·edito !lea l, 

I . lliH ;ti:.J. () ."' OOO. 
i'rcl'citurn da Cartilal , .... .. , .. 

I . :lli:J : 171 $120. 
IIL·de el e Viaç:i u Sui -Mi11 cira , 

:1.72·1 ::l!ll $ l!í2 . 
Sontma, liS. 070 :UU0$:170. 
c) O liquido el os supprimcnl os 

no t'Xl'l'eicio de I !J:Hí, 11 0 v.dor de 
2 . :171; : Oll!l $ 0 · 14~ 

f) Os saldos ent podl'r de 13n ncos 
r corn•s p,llulenl cs, e xacl.o rc~ c eli\'cl'-
sos respon savc is, 11 0 monlant c de 
·11 . 4 72 ::!li0$07:í. 

Ar!. 2." Fi ca 111 approvaelos os ct·c-
elilos supplnncnl.arcs, cxlraorelina-
l'ios c cs pcciacs, conslanlcs dos dc-

crct os do puder l'Xl'Cill ivu de ns. 6.5 77, 
el e l'l el e abril ele 1!)24, (i.il05, de ~tl el e 
fcvt•rciro el e 1!J2:í, G.H07, de :!H de 
rcrel'l'Íl'll el e 1!)2 ~, fi.82!J, de Jy de 
ma t'Ç '' de I !!25, U.8RO, el e !J de ma i o de 

dt• l!l:l :í, li .liliti, de 1:1 de maio el e 1!!21'1, 
(i.!J04, de 2!) de maio de 1!l2!í, li.!J .ll , 
de 1." el e ngost o de 1 !125, li.!J8•1, de 2:.! 
ele st'lemht'o de 1!J2:í, 7 .002, de li 
de ou! ubt·o de 1 !l2:í, 7 . 055, ele 11 el e 
e!Pzcmbro de 1 !J2:í, ns. 7. O !lO, c 
7 . O!Jl, de 21 ele .iancü·o, ns. 7.10:1, 
7.124-, c 7 .141, t·especlivamcnlc de 
5, 12 c 2!i de fcvcrcit·o; 7.167, de 12 
de março ; 7. 1!JO, de !J ele ahril ; 
7.228 c 7 . 236, de 18 c 29 de mnio 
respectivamente; 7.281, 7 . 263, 7.271' 
respecti va mente, de 17, 22 c 25 d~ 
junho; 7 .27il c 7 .2!J!J, respectiva-
ment e de !l c 2!! ele julho ; 7.:121 c 
7.:125, ele 2·1 c 2G ele agosto; 7 .:l!íG, 
7 . :lií!l, 7.:161 , 7 .362, c 7 .il6(i, de G, 11 , 
1-J., 17 c 2.J. de setembro; 7.:171, 
7. :J 72, 7. B71i, 7. il78, 7. :J7!l, 7. :H!O, 
7.~81, 7.BR:J, 7.:J84, 7 .985, 7.:180, 
7. illl7, 7. BHil , 7. ii8U, 7. il !JU, de 1, li, 
1 fi , 1 !J, 20, 22 c 26 de outnlu·o; 7.il!l5, 
7 . B!J!l, 7. 401 , 7. 402, 7. 40-l, 7. 405, 
7.40fi, 7.407, 7.408, 7.410, 7.411, 
de 10, 11 , 18, 21i , 27 c 30 de novem-
bro; 7.416, 7. ,li6-A, 7.420, 7A2B, 
7.'124, 7.4:.1.5, 7.4110 c 7.431, de 2, 
:! , 1 li c 20 de dezembro de 1926; 
7.450, 7.452, 7.465, 7. 466, 7.467, 
7. 468, de 8, 15, 25, 28 c 20, de jnnci-
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ro; 7 .52'/, de 21 de fcvcl·ciro ; 7.557, 
7 .5!í !J, 7 . fí üO, 7 .5H I, 7 .5H l-A, 7.GG1-
!3, 7. i>lil -C, 7.5()1 -D, 7. ií GI -E, de 2:J , 

• :.!f>, 21! c :J I de 111:1 rço; 7 .UO!) c 7 .!110, 
til' 21 de abril de t!Jn, aberto s pa-
ra suppril· a dcfici e11 cia de crcdilos 
r!l'\,'antelltarios c despesas auctol'i -
:r. ada s . 

Art. il. o A J't•ce it a c recurso do 
mencionado exerci cio de t U:.!ií, fixa-
dos em 2t! U.O!J(i:Dií 2$77 1, siio reco-
llhccitlos c conl'iJ'Illadas, co mpr·c-
hcnd clld o: 

a) A renda O)'(lin nria ai'J'ccatia-
da , co nform e os JHII'allraphos da lei 
11. !HI2 , de 15 de setembro de 1 !125, 
11a importancia de 111 .11i>8:0!Jfi$2H2 
L' a extraord i na ri a, a J'J'ecadatln , de 
att'llt'do co m os parag raph os da 
Jm·snw lei, na importancia de .. .. 
:.!:.! . !JUO ::J 1:J .' 512; 

h) Os depos it as em dinheiro, co-
lhidCJs dt•: 

Caixas Ecu nom ica s, :uí.IO :ti:J4$887 . 
Ben s de ausentt•s, fi2 :11Hú$GOil. 
Cau~ões, !ll\3:!1t!J$H!J. 
Fianças, 1 fi 1 :fi!J2$f>00 . 

Depos it as diversos, 1.G?IJ:528$!l!ll. 

l'rCYidcncia dos Scrvidon•s do Es-
tado 

cl de co nt rihui ções, 034:028$437. 
cl de cmpJ·eslimos, 114 :G82$5 G2 . 
L' de seguros, 1120 .''878. 
c de seguros, il29*878. 
Somma, 1.2G5:26181GO. 

Caixa llcncfic!'ntc da Força Publica 
cl de contribuições, H10:204~ <lü3 . 
c predial , 1 :452· 000. 
Som ma , 311 :GGG$4G3. 

Cancellam cnto de crcditos 
fiança s c cauções anti gas, ..... . 

2. i!HI :5il1 $62 l. 
Dcpos itos diversos, 1.400:105$482 . 
Som ma, iJ. 781 :727$103 . 
Total , 11.77ií:206;·45G. 
c) Os Res tos a Pagar escl'ipl,ura-

dus no exerci cio, send o : 
de I !J2!i, H . GOii : S ,~ 8~H07. 
prcsc J'ipl.us, B: 1 2 fi ~ 7S0. 
Summa, H . lill!l :!J7 5 ~.,l77 . 
d) Opcra~til'S de credito nu lotai 

de 1 li . R:J:J :7!í0 ~08S, culnpJ'chendcn-
du: 

Banco do Brasil cl 1\êel c Sui-Mi-
neir:t , 2 . GOO :000.'000 . 

Cnmaras Municip:H•s, 49R:02fi$!ll1. 
Co mpanhia el e Elrctl'icieladc c 

\ ' in çiio Urbana, 2.000:000 ~000. 
Ca mhiacs, 11. 83!í :72:3$177. 
c) Hecli fi cação da cl el e suppri-

mentos do cxcrcicio de 1925, no va-
lor de 208:071$586; 

f) O I iqu ido dos su p(ll' imcntos 
rcechidos elo cxCJ'cicio de 1 U27, no 
mont nnt e de 21.15tl:15i>$2i!G; 

g) Diversa s co nla s a snhcr: 

Contas correntes 
Co ntas corrent es, 11 :419." 17<1 . 
ExacloJ·es, 111:101$055. 
Dh·cJ·sos rcs ponsnve is, $009. 
Som ma , 122:520$238. 
h) Os saldos de 1025 em poder: 
Bn ncos c cOJ'I'Csponclentes, 

77. H·lil :!18:1$060. 
Ex:tCIOJ'es, \J .1.117 :885$0\!8. 
Diversos rl:spo11savci s, ......... . 

:1.781 :O!Jr> ~ 7:J8. 
Som ma, !JO. !H2 :UG1J ."'806 . 
Art . <L " Fica approvado o halali-

Çt• elo act iro c pa ss ivo que revelo a 
l'stimaç:io de valores componentes 
do patrimoniu do Estado c as res-
poHsahilidades ao mesmo vincula-
das, constantes das seguintes par .. 
celta s : · 

DO ACTIVO 

Propri os do Estado, .. . ........ . 
2fi7.122:110$110 . 

Divida activa , 7ii.078:!i\l8 ."' 1811. 
V a I ores do Estado, . . . . . . . ..... 

17 .008:002$1911. . 
Municipa I idades, 27.587 :G68$52G. 

Previdl•ncia dos Servidores do E~
tado 

cl predi a l, 2. 533:1911$367. 
Cai:ra Benefi cente da Força Publica 

cl ]Wedial , 2!ífi:512$882. 
Bn ncos no Paiz c no cxtra11geiro, 

211.7:1 1:202$168. 
Exactores, 7. 0:11 :141 ~110. 
Dive1·sos rcs ponsaveis, ..... . . , .. 

· ií.700:!ll6 ''7 U7. 
no tola! el e 419:148 :435, 637. 

no passivo 
Divida interna fundada , .. , .... . 

57.00 I :li00$000. 
Oh· ida flu ctuante, Hl :894 :0:16$140. 
Emprcstimus municipacs, . . .... . 

1 . :Hi I :SI X$ ·l ·~X. 
Excrcicio de 1027, .......... . 

:! 1.1 ri ti : I ií!í $2:1ti . 
Banco do Br:isil cl.t(:tt'anlia da Hê-

dc Sul-~lineira, 2.GU0:000$001l. 
no total de 11 ii.!JiiJ:(i09$Hit:l,' 

co m a diffcrença a fav or do pall'i -
moni o el e :tOfi. 2H ,l:82!í$804 . 

Art. !í 'n Hcvol-(a lll -SC ns di sposi-
ções cnt co ntrario. 

Snla dn s sessões da Cn mnrn cl·JS 
fkpulacl os, 18 de a ~oslo de 1 !!27. ·-
0 Pres idente, Pedro MaJ'fJUCs de Al-
meida. -O 1. o Scc:·clario, J oií•'J !I e-

' .... 
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raldo . - O:.! ." Secretal'io , Wa :;Jt .. Art. 2." Allingidu o pra zo legul 
ingtu n l'ires . 11>111'11 II!HlSl'Jltadoria co m todos os 

., Vl'nCi nJ r nlos, de\'l' l'(l ser CSt i1 COnCC-
Sohi.'C a mcsa Jl!tra 11 onll' m d o~ cticln , co mput nml o-se. o tempo desta 

lrahalh us. . . _ . li ccn\.'a especial só mcntc pam esse 
Entra c1n 1. " tli scussau c c appru- fim . 

va du sem dchat c: 

PHOJECTO N. :I, UO SE~ A DO, DE 
1927 

Mausoléu no tumnlu do senador 
l)iogo d.c Vasconcell os 

O Co ngresso Lcg islaliru do Esta -
du de i\llinas Geracs decreta: 

A1t . 1. ° Fica o governo do Esta-
do nuclurizad u a mandar el'i giJ·, nu 
Cemilel'io el e Bomfim, nesta Ca pi -
tal, um 1n ausoléo ao st• nad or Diogo 
Luiz l'crci m de Almeida Va sco nce l-
los. 

Art. 2. " A esco lha el o prujcclo 
dessa ohra ser:'! feit a mediante con-
COJ'I'CHCia publi ca, nOJlll'ancJ O-SC Ulll :l 
connnissão de pessoas co mpr tcnlcs 
JHIJ'a es tudar as proposta s c opin ar 
pela mai s acccilavcl. 

AI'!'. il. o Para a cxccut;üo da prc-
scntc lei podcrú o gove rno despe u-
dcJ' alé a som n1a de 20 :OOU$000 
(v inte conlos de réis) , ahl'inclo o 
cJ·cdilo neccssa l'io. 

Sala das scssôes, Senado fllinci-
ro, em 23 de agosto de 1U27. - Al-
l't·cdo Sú. - .lofín Pio . - Luiz Li s-
boa . - Lcvindo Coe lho. - Enéas 
CamcJ'a. - Vac ú coJnJnissiiu de Fi-
nan~a s . 

Enlra em 2. n dhcu ssiio, por arti-
)jos, se ndo approvadu sem debate o 
segui nlc : 

I'HOJECTO N. 2, DO SENADO, DE 
1027 

Hcgula a di spo ni hilidadc dos fnn -
ccionarios affcc!ados de lct>ra 

O Cu ng1·cssu Le!(islalivu elo Esla-
du de ~ lina s Gcraes dccrela: 

Art. 1." Ao funecionario puhli cu 
du Estado, sej a funcciunario do 
quadro, conl racladu, nJensal ista ou 
diari sta , que [ÔJ' cleclaradu affccla -
do el e lepra , sc r:'t poslo em disJlO-
nihilidadc por tempo indetermina-
do, com lodos os vencimentos. 

l'ar:q.(J'apho uni co. Os que forem 
co nsicl r rad os npr na s snspcit.os de lc-
lll'n gosarii o da mes nw vantn gc m at(: 
que a juizo da nuctol'idnclc sa nita-
ria seja confirmado o caso ou le-
vantada n suspeição. 

P:n·agJ·nplto uni co . 1\enhum indi-
ri clu o podcr:'t ~c r nomca cl n ou dcs i-
gnncl o para qu alquer func~:io pu-
bli ca SC IIl apresentai' provas ele <JII C 
não soffrc el e doe nça conta t( ic,s.t, 
eom r xrpçfío dos doe nt es que Jli'Cs-
lnm serviços nos lrp rosa ri os ou 
lwspi ta es el e iso lamen to, aos qu .1t s 
n ~ o lr rú ap pli caçiio a tH't•senlc ki. 

Al't . 3. • Hcrogam-sc as di sposi-
~ ~ic s L'lll conl J' a ri o. 

Sa la das sessões, 20 de al-(ust11 de 
l\J:.!7. - Passos Mnia. - i\ lorl'ira da 
1\ocha . - i\Iodcslino Go n\a l\'cs . 

Os arli t(os 1. 0 c 2 .• sfío appruva-
dos se m deh:t te. 

Em i.li scussfío o art. 3 . '' . 

O SIL J.lo:V I;"o/ DO COEI.IIO - Sr . 
presidenl l', o pro.i eclo so bre a lcpr:1 
attl'nd e a u1na in t(c nlt• ncccss id:Hk 
do nosso meio soc ial . Ellc n:io vi -
sa unta :il>st ra ct;:io crcada pela phan-
lasia do ll' J.( is laduJ', ma s nnt t'a c l :~ 
re:d c palpitant e CJUe alarn1:1 c im-
pressio na ao ohservaduJ' mai s i li -
cauto. 

Tal pro.it'cl.o, porém, tend u t•Jn nli -
ra :1 1-(t• nera lid:Hic el o caso, n:io l'ix:• 
:1 hypol hcse n:i u apenas t'a cli ve l nta ' 
t'rt•qu t• nt emcnt e co lhida du lepros11 
delittctuent c. Entretant o, é es te Ulll 
:tsstnnplu qu e merece se r ene:trad <> 
l'<Jnt interesse c bom :tnimo. 

(_Ju t·n1 co nhrcc .o gc ni o irnscive l 
c nn sin do do leproso facilm ente d e ~
eo hrc a sua infl'liz Lencl encia pnra 
o nime . 

A solid :io em qu e vive esse ente 
Jni scr:t \' cl incul ca -lhe no doentio c:;-
pirit o mil idéas de revolta . O cri-
nl c apraz-lhe ú co nsc icncia cu m" 
uma id(·a de vint(ança muv id n c1 •n · 
tra a sociedade qu e ellc, mal apcr-
cchiclu ele seu prupl'i u t•s lndo, ru t'u -
!( ir hol'J'U J'izada :'i sua prescnt;a . 

'l'ocl us s:dJenHJS que os lcpJ'usu ~ 
que cuJnprL'III pena nas nossas l'a-
dcias aca hanr-. qua si sempre ohleJJdd 
fu f.(a , l:d vcz com a pi edosa eo nni · 
\'l' Jt cia da s auctoridaclcs, i si o porqu e 
n:io se 1 ~ 111 enco ntrad o outro nt cio 
ele allil'ial-o da lor tura nl c cl csg rn-
\a que lh r pesa c tambcm para sal-
va i' os demais reclusos da co nln -
mi nat;:io do t c r !'i rei JnoJ·bus . 

E sa bemos cgualmente da cliffi -
culdmlc de ser mantida uma scpam-



ç:iu cl'ricienle na s no ssas pi'Í slk:;, 
ll lld l' a IJI 'O inÍScui cJad c é il l'l!t( r:l C 
o iso liiiiiCIItu unta eXl'L'P\:iio qu as i 
pril·ill'!-(iosn . 

() llll'ill de JH'UVe rln OS O lnCII II\'e-
ll it•lil e ;q)()n lnd u é a uclor izar mos u 
1-(•J YCrn, , si n:io a ct·car lep t·osarios 
deslin:u los unican1e n le :1os leproso:; 
dc linqucn lcs, no rnenos pavilhões an-
ncx"s aos lcprusa rius c111 cons lru-
C\:<"Iu ou c111 pro.ieclu para ond e ~c 
n •tncll cr:io os cr i111ino sos portado-
re s do 111 :JI de ll a nscn , 

(l\luilo ht•m! Muito hem!). 
Vae (J 1\ lcsa, é lida e eutra l'l)n -

_junclalncnte e 111 di scussiio a seg uin -
te: 

Eme nd a 

Ao pro.i eclo 11 . 2, du Senado, ae-
rrt· ~cc ntc-~c ond e co 11Yi c r : 
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A ri . :t." Fka o l:(oVCI'n o nuclori -
zndtJ a dl•spt•11de1· cn1 lorlas us es-
lam·i: ls IIIÍil c rm·s c ha ln ca 1·ius etn 
ohr:1s de llll' lh or:ll ll t' lllos locnes, ns 
l' l' IHia s pr11VCIIÍenles dos balnen t•ius, 
nrl' l'I Hianlt'ntus c rxp lornç:io de aguus 
da s respt•t· lil·as esla ncias. 

:\r l , -1." Fira o govct·no anelot·i-
zndo a despe nd c1· n imporln11 eia de 

' l . lll lO:OOO$lHIO (mil con tos de réb) 
l'lll ohras de c:1 pla \:io c mclhnra -
111enlos na cs lancia hydru- t11in ct·al 
dt• l'almdni o, para o que ahi'Ít 'Ít o 
lll'Cl'SS: II ' io cretlil o. 

Art. r1. " l\,·vo!-(a11t-sc as di spos l-
\:ties t'lll co 11i.t ':1 rio . 

Sa l:1 das Sl'ssiies da Cama rn du :; 
lh·pul :ld os, Jlrllu llori zo nlc, 1:1 de 
:1!-(os lo dt• 1!!:27 . - !'ed ro Tl'la l·qucs 
dl' :\ l111l'id:1, prcs id cnlt•. - \Vashiu-
~ !n11 F. Pires, 1. " sccrclal'iu. 
C;lio Ne lson , 2." st• t·rclario . 

J~m cnda 
J\rl. .. Fica o !-(•JH' rn o aul'iorizad'l 

a rre:l l' t'nl qu:dquer d o~ lcprosa -
ri"s do E~ lad o un1 parilh;"111 cs pcc i:il 
:1tl11pl:1d" aus il'pro ~os ![IH' liv t' ITill N11 :11·1. -1. ", cl cpui s lla p:davl'il 
de CIIIIIJlrir pc11a por (! rrci to de CUII- - ('a[ I'IJCi lli o - :Jl't'rCSCC II( C-Se : C 
dt' IIII I:I\:ÜII .i udi ci: d .)! ! 1 1:1~ runl es radio-: lclir:IS de Santa 

S I I 
_ ') r. I I l Lu zia . , :1 a I :IS ~l'SSUes , '-'' I e / l f:o~ [o I I! , 

I !1:17. - L c vi ud o c,c)hll. - P:I SS I I" i (~:_da ela s ~t· s~líc_~. 2-1 de a!-(ostu de 
~ lai a . - Xari t'l ' Tiolilll. - Alrrcd•J 1;1 ~1_. - ~J,dcsltno, Gllll\,":il v:_s. 
S:'l. Xal'll' l' 1\o lnu . - All redo Calnu . 

N:io harclulu tn ai s ot·ad11res, e n-
ce rra-se :1 di~c u ssií o. Prl)l'l'dcndo-st• 
ú \ ' llt ; I~Úu, s:io :lpp l·ovados o :11'1 . 
ll. " c respectiva Cllll' tHi a. 

\'11 1l a 11 prn,ieclu COIIl il l'nl c tHI :J Ú I 
C11 n1n1Í s~:in de Saude l'uhlic:1. 

Elil r;lln succcssiva nlcntt• e lll :t." 
tli ~C II SS :ÍIJ , l'llnl eii\C lld il, S!' ndo iiJI-
1'1'11\'illlDs st·1n dehate, us seg uint es : 

I'IW.JEC'I'O N. 1. DA C;\~ 1:\I L\, D l~ 
1!127 

Melhoramento em cstancias hnlnea-
rias 

O \.o11!-(resso Lcgislalil'o do Es ta-
do ele i\lin ns Geraes decreta: 

Arl. 1 ." Fica appt'OI'ado o credi-
(11 ex lr~ o rdin:1rio de :i.000:000$000 
(c illl'" mil l'lln los el e réis), ahc rt •J 
pelo llt'l'l'l'l o 11 . 7. !í~1S, de 2i de ma 1' -
'" do co rre11l c :1n 11 n, pa r:1 co nsll'll-
q:i o e i n ~ la ll :1ç:lo de 11 01':1s l hcr-
m:l s c mais ohra s 11 ccessari as :'t 
111 iiÍtJI' c rri eic11cia da es la 11 cia halnca-
ria de Jlo ~·os de C:Jltl ;is . 

,\rt . 2. o Fica o go\'e i'110 nuclo ri -
z:Hlo a mnndn1' cons truir c• installn1' 
tHll'n s ttu•t'n>:t s c m:Jis nhms ne-
rc•ssarins :'i ma ior rfl' icac in dn es lan -
t•i a h:d11raria de Araxft, pode nd o 
ahrír, para isso, os ncccssa rios cre-
dit as . 

1'1\0JECTO :-1. 12, 1>:\ CA~lA II A, 
I li ~ I !J:.!7 

ApJ!roYa dil'ersus decretos do 
EXl'C IIlii'O 

O Co ll !-(rt•sso Lt•!-( is lal iru do Esla-
du de ~ li na s (ll'raes dec reta: 

1\1'1. 1." Fieant appr<JI':tdus os 
dees . ns. 7 . .J-:Iü, de :!1 1le dczcmht·u 
dc 1 !):!li; 7. 4:!7, da mes ma da la; 
7.J71 , de :ti de janeiro de l!l27; 
7 .í>7ií, de 1:1 de abril do llwsnw nn-
no; 7.712, de 16 de junh o dcslc 
1n rs n1 o a nn o, c 7. 6~0, de il de ju-
nh o do corre nt e annn , subsli luin-
do, porém, a lahella d~ ,-r nci mcn-
los que acompanh a a es lc ullimô 
pl'la seg uint e: 

'l'ahel!a de vencim entos 

Escola "A irrcdo Pinlu" 

)) i I' CC ( o 1', ll : -l!I0$000. 
Eeo nrmw, fi: I!JII ~OOO. 
l't·al ica nlt• , B :fi00$000 . 
Pot,lc iro, :l:7fi0*000. 
ProfessO I' pri mario, :l :000 ~ 0011 . 
l'roft·sso l' ele mu sicn, :l :000~000. 
Inspec lnt·, 2:lli0$000. 
Mcslt·e de ofl'ic io, :l :600$000. 
i\leslt·c de eullnrn, 2:1fi0~000. 
Cluarda, 1:-140$000. 
Set·venl r, l :440$000. 
Co nlinu o-co11rc io, 1:200$000. 
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Ins lllulo S. Rnllhacl 

Di reei 01·, H: -11111 -.01111. 
E·onotno, !i: I!JII ." OIIO. 
J>ro l'essur pr i tn nl'io, li : 1100 ~ 0011. 
:l in spccloi'IIS de a llllllll ii S, a ... . 

2 :-1 o o.-, " :l)oo:·ooo. 
In spccl ut· de a lnlntw s, :.!: - 100 ~ 1100 . 
l'ot1teiro, 2 :7nn:·noo . 
Servente, l :440-;·ooo. 

Ins titu tos d1• Mcnon•s 

( i\ ht'i go de i\lt•tHJI'I' S) 
DircoiOI', (i :1100 ~ 0011 . 
1\ledicn do .lni m de i\ lt' IHJI't·s, . .. 

!J :liOO-' tHHl . 
Den·l i si a , :J :G00$000. 
Escripturario-a ln wxarirl' , . 

:l : -HJO~OOO. 

Guarda diur-no, 1:1)0080011 . 
Guarda noclu rno, :!:0011$111111 . 
Zcl:II IUI':I diurn :l, ( :Hil0$01111. 
Zc l:,dora nocl ll l'na , :! :111108111111. 
I' orlei r o, I : HOII ~ IHJO. 

Esco la para ~le ii O I'l'S Pern·rl id os 
Di reei oi·, ll :-W0$1100. 
M t•! l i co, li : 000~11110. 
Econunno, 5:1!)()*11011. 
Ama nu ensc, :1 :flOO ~OIIO. 
Escri plura ri o-a ltll iJXa ri r e 

il :fiOII ~OOO. ' 
I>enli sla, :!:4110$000. 
1\les ll'e de officio, :! :-1011$0011. 
Mesl1·c dc cullu•t·a , :l :-100$000. 
Ch efe de disciplina , :1:0011$000. 
Tn speolo1' vigi la nt e, 2 : -1 00 ~000. 
Pt·ofessor pri t'nario, :l :'W0$000. 
Po ri. c i l'o, 1 : 1!00 ~000 . 
Scrvc nlc, 1 :440$000. 

Art. 2." Fiea o !:(U I'Ct' II O do E si a-
do nnclo!'izado a ent rar em :lceor-
do co m as C:l!nat·ns ~[nHicipac s, 
afi111 de set· ct·ea'Cia a Guarda Civi l 
c•tn eada mun ic ipi o, ca-hrndo a csl c 
COI!COUTCI' para a lll :t llll( CilÇ:ÍO tiO 
s<• rviço co m um I erço da 1l es pesa. 

A1'l. il. o Fiea o govern o a uclori-
zadu a a brir os crerlilo s m•eessa-
rios ú t•xecuç:io do s scrl' iços cons-
tanlcs dos rcg ul a nH'n los a qu e se 
l'td\;re a pt·cscnl c lei , na pari r em 
qu e hou ve1' iiU !:( Illl'lllo de el t·spt'Sil. 

Arl. -L" Esla !t-i ellll'il i'Ú em vi-
1;111' desd l' a dala da sua puhli ca-
ç:ifJ. 
· Ad. !í." 1\CI'O!-(il lll -SC a s id sposi-
(,'Úes Cl11 eO IIII'ill 'iO . 

Sala dns srssiies dn Cmnar:t dos 
Dcpulados, em ll ell o ll nriznnl e, l!l 
el e ngns lo de 1!127. - O prl's itlt•n-
tc, Pe:d1·o 1\lnrques de Almcid:1. -
O 1 ." seCI'cluri o, .Joiio Bern ld o. -
O 2. o sccrclal'io, Co imbra da Luz. 

Bmclldn 

At'-CI'l'M'l'nlv -se, dl'p11i s do arl. 1.": 
l':~r a !-( rapltn u-nit'IJ . Os c:ll'!-(us crc-

;H ius pelo lh·gul :l llll' lll tJ a qu e se 
n·ren· 11 til- c. 11. 7 .liHII, dl' :1 de .iu -
niiiJ de 1!1:!7, e 11iio co nl l' III Jl lados na 
l' t•sp t·clil·a 1:11ic lla de \'cneitnelllus, 
Sl' r:i•J pror ido s por co nlr:Jclo, ú mc-
d ida ela s llt'ct•ss idacl t•s do Sl'rviçu . 

Sa la da s st• ss(Íl' S, 2:2 de aguslu el e 
l!l:l7. - :\lrredo Sú . 

Viío a t'llll lllli ss:io d·.! 1\l·da cç:iu . 
i\:11 la 111 :1Ís havcnd,J a lr al:ll' - ~1', 

"sr. l're ~ idvn l e cle si!-( lla para :w du 
COI'I'C ill e il Sl'/-(U illl C: 

OllDE~! DO DI A 

Prim eira parte 

.\1(· ns 1-1- hora s : 
l.cilul'a da acl:1 , cxpedit· ldl' , a l>re -

st'l ll :lçi'H> dt· pnrcee rcs, pro.icl'ln s, 
inciÍI.'ól ~ ill' S, lliOÇiJl' S e I'L'![ Ul'r int l' ll -
1 os. 

St• g- uiHia parte 

AI(· :1s 17 !t o ra s: 
:t.• eli scus sii o do prn.it-cl" 11 . !1 , 

ela Ca lll :lra, fi xa 11el o a F11rça l' u!Ji i-
t':l do Es.lado para o vindouro l' Xl'l' -
cicio . 

1. " di scussiín do de 11 . -1, dn Se-
nado , ere:11HI O dua s l' enilclleiaria s 
n•J Estado. 

1 ." cl iseuss:io el o de 11. :í, do Se-
11 :1elo, cl o:t nd n :'1 m ull ieipa liel adc de 
~Jill' ele J-lC SJHl nha O prcdi o l'lll ![ll e 
rll ll l'Cill ll OU a lli O /-('rUJlll l' Sl'Uiar 
" Eslt·v;io l'inl o " . 

]. " di sc uss:io do de n. li, l :11n !J cm 
do St11l aclo, a uel ori za nd o o fitll'l' l'll tl 
:1 co ll so lid ar r m um uni co rcl-(ula-
mcll lo loelas ns le is c rc!(ul nmcn los 
cxi slcnl rs sohrc co ncessões de es-
lrarla s ele ferro es lnduacs. 

1." discussiio do pro.iecl o 11 . 7, 
do Senado, ampliando a l'fl lllJIC(l' n-
cia do s Co nselh os Delibernlil·os tio s 
>nunicipios qlll' foi'Cill s(·dcs de l'rc-
feilu l'as c co nt end o oull'a s di spusi-
~õcs. 

1 ." di scussiin dn de n. 14, ela C:n -
lllal'a, npp i'O I' HI Ill o di ve l' sns l'egula -
mcntns expedidos pelo go rel'no. 

1." di scussão el o el e n . l fi, ela Ca-
lll:tl'a , co nl nnd o lompn ú pl'ofC' sso-
t·a el a en el eit·a de cnslu t·ns e ll'a ha -
lh os m:lllll acs da Esco la No1·mnl 
~lodclo ela Cnpiln l, c! . AIC'xan cll'inn 
San la Cecilia . 

Levanta-se a sessão. 
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:!0.' Sl·:ss;w 01\IJIN/\1.11:\ , AOS :!li 
IJE :\GU~TO DE 1!!:!7 

l'rc:; iclcnt'ia elo sr , Wbciro de Oli-
veira 

Secrclarios, os ·srs. Olympio ;\luu-
rão c Gabriel Sa ntos 

S l ) l~l:\1\10 - Acla. - Expcdic:n -
1 l '. ·- J>rojcct os ns. li, I S c :12, d:t 
C:tl n:tl ·a. - Di scurso do st· . • ln_j,, 
l'in, 11111:1 rcspnsla ao " Oiario da 
~ ( nnhit " . l'ai'<.!CCI'CS de CUllllllÍS· 
scies . - Hcdaçucs fin:te s . - Dis-
curso c pt·o.icclu do sr. Alfredo 
Sú. - l'ro.icctu 11 . H, da Carnar:1. 
J>ro.il'elos ns. ·1, ;,, li c 7, do Se· 
nnclu. - Ordt' lll c[o din 

.\ ' ltnra regilnt•!tl:tl , fcil:t a ch:ll;la-
d:t, ach:tlll -sc prese ntes os HS. lli -
hl'iro de Olil'eir:l, Olyltlpio J\ lour:in. 
fia ltril:l S:111l os, Le1·indo Coelho, J uit•l 
l'io, Xal'iet· Hn lint , Pa ssos !\laia, Al -
fredo S:'t, \ ':d ladat·es llihei ro, Alfrc~ . 
elo llaeln, En(·:ts C:amcra, Alfredo C:t-
1:'•,, Mndeslill•l (iutl~:tl\'cs, Luiz Lis-
ltna e C:1111illo Ch:11·cs, ' fallalld•> c •t!ll 
rausa parlieip:tda, os sr~. Ol c; ~ar in 
J\l:tt•iel, l't·t·kirs de J\ll'ndcnl~a , Al\'l'~. 
de Lt'tltns c Si'tn:io da Cu11ha , c sc tll 
c ll:t os demai s sc nhtH'cs. 

. \ln·e-se a sessão. 
E' lida c appru1·:Hia a ac.la da :111 -

ll'rt'dcllle. 

O SI\. 1. " SI~C:IIET ,\1\10 pruccdt~ 
:'t il'itur:1 do seguinte 

EXPEDIE:-IT.I~ 

Offidos 
(), 1.0 see rclai'Ío do Congresso do 

Es l:tdo do M:tl':tllh:itl, al(mdcccndo a 
eotlllllllllira~:io da clei~:in da l\lcsa 
d" Seii:Hio. - l11lcirado . 

Do 1." sce rc I :li' i o da C a ma r a diJS 
lkputados, cn\'iandu o seguinte 

1' 1\0J ECTO N. li , DA C:\MAI\A, OE 
1 !J:l7 

l{l'urg· aniza~:io dos ~ l·rviços sanita-
. rios do Eslado 

O C1111!(1'es s" Legi sl a I i\'o du Esta-
do de ~li t1:1 s Gcracs decreta: 

.\ri . 1." - Fica o go \'ertw :lllelo-
riz:Jdo a rcl'o t'lllar ns serviços sa lll-
lai'Íos do Estndo, ex pedindo parn 
isso ·o rcspcelh·o rcg-ulnmc nlo, de 
aeenrdo co m as ha ses dcl'inidas n:.~ 
prrse 11l c lei. 

A ri. :2.0 A actual Dircctoria de 
lly !( icm• passa a denominar-se Dit·c-

clor ia de S:IUdc l'uhlica - l'ica nc!u 
su hordi11ada ú Sccrclaria dn Set-:U· 
ralll,":l c :\ s:;is lcncia Puhlica. 

:\ri . ;1." A' Oirccloria de Saudc 
l'uhli i:a wmpetc: 

a ) - es tudo clio log ico c cpidemio· 
log ico de todas as doença s transmis-
si\'C IS, cxcculamlo os serviços de 
propl!y lax ia l(cr:il ou cspceifica; 

h ! - oricnlaç:iu lcchnica de qun cs-
qucr pcsqui sns sc icnliri cas que in-
l.e rc ss_!.! m ú sn udc collccliva; 

CJ - policia sanilaria dos domicí-
lio s c lo!( l'a doti!'OS puhlicns c in spc-
r~· :io ela s e:1sas de hahilaç:io collecli-
\':1, c~ r:illl ' IL· c inwnlos commcl·ciaes, 
falli'Icas, of fi cina s, hos pilacs, qum·-
tcis , lll L' ITados, etc . 

d ) - Ji sr:diza ç:Ío dos !(CnCI'OS ali · 
nH•IIIiri os consunlidos n11 Estad o c 
dos clt.•st i11ados ú cx portal,':ill, in spe-
ec illll:l IHIII -IIS nos cnt repus los que 
fn 1·ent creadus de accurdo com o ar-
tigo fi; 

r ) - ot' lcnlal,':io lcdt11ica dos sel'-
,·iços de Jll 'opa !(allda c ed ucação sa-
ni la ri:lj 

I') - di s ll'ilwi~·:io de \': lcc illa s, •;u-
l'n s c outros produclos hilllol(icos 
p:tra n ro 111halc ús epidemias; 

g) - orga11 1zação de lodos os scl'-
l'i~·" s qu e \' lst' lll lltclhorar as culldi -
~cic·s de sa lubridade puhlica c im-
pt·dit· ou di111inuir a propa!(açiio de 
dol'tu;a s I ran s111issil'e is ou evilavcis; 

h) ... .. l'iscnliza~<io das phanna-
dns, dos produclos phat'lllaceutl .. 
eos, \'acci n:ls, sô ros c oui. I'OS. produ-
dos hitll og ieos fli 'C parados no Esta-
do, en1 l:ilHlratorios pal'liculai'CS; 

i) - · ris caliz:1~ãn do cxcreicio das 
prol'i ssi'1cs medica, ph:ll'l1H1Ceulh!11, 
dcnlal'ia c ohstct.rica c repressão do 
<'lii':IIHIC'irls ii! O j 

.i ) - oJ'I(nnizaçiio da esl.atisticn 
dt· nw!( rapho-sanilaria do Estado c n 
puhliea~:io dos rcspccli\'Os bolctiqs c 
a nnuarios. 

I;) - impcr~:io medi ca dos immi-
gr: tnl cs destinados ús eolunias mau-
1 icl:t s nu suh1·cncionadas pelo Esta-
cln c :tos cstaltc lcc imcnlos indu~
lt'Í:it's l' p:ll'l ic·ularcs; 

I) - l'i sc aliz : t ~·:iu do lralta lho opt~
r:ll·io na s f:Jin·ic-as c officinas, cmpl'e-
IH·tul,:nd" est tu los c i tH(Ut'I 'Í los snlm~ 
lty l( icne i11du sl ria! c profissional ; 

111 ) - 1\l' !(a niza ~i io de ecnll'os de 
es lud n c de propi1ylaxia especil'ica 
ela mal :11·ia, dn lcprn c da mnlcsl ia 
de C: h:I!.(HS; 

n) - in spccçfio dns cstnncins hy-
r!I'O-min cl':lt's e lhcrmncs.; 

Art . rLo I'm·n n rcnllzação dos ~cr
viços da Saudc Publica, será o Es-
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lndo dividid o em tanlcis tli st.riclos 
sa,lital'ios qunntos furem 
rit~s {t t·upidn c cfficienlc 
das V.I'OV itJ<on cias re lu li v as 
da s:uule coll ccllvn. 

ncccssn-
exccuG:in 
Ú dcf<'Sll 

l'antl( rapiJo unl co. O num ct·o, lo-
ca liz:I ·iio l' co 11 slitui ç:io dos tllslri· 
e l o~ sa 11itnl'ins se 1·:in fixados · p~ l o 
pres idente rio Est ad o por proposln 
dn ~CCI'Ciario da Scl(llt':liiÇn c Assi :: · 
1cncia Puh llca t~ nu\'ldo na par1c lc-
chnic:J o dircc l•n· da Sa ud c l'uhli ca. 
_Ar!'. f'1 ." Na st'•de de cada tli slrido 

sanit:0·i•> lwl'cr:'t tllll cen tro de Sall -
cle pcrfeilallll'lli<' :tl>jlal·clhado ' parn 
:t ti ClldC I' a~ II Cl' l'SS Íd:tdcs lll' l(l!Jt i rs 
dos Jrlllllicipi ns sob sua .iurisdi cç:in. 

Art. li." Os llllllli cipios que qui zc-
rcm cs tahclt·cct· postns JlCI'Illallctll es 
de hv !( iell~ para Pl'llVCI' {, ~ tl cccs ~ i
dmlc~ locac•s, dCI'CI':io nux i I in I' pcr·ll -
niarinmcnlt•, :'1s dt•spr sas r :H1 opl:ll ' in 
le!( l'uliuenlc a il' !( is la\Ú•l sn nit nr i: t 
cslaclu :II. 

]'al'a f:Pipho l!IIÍCO . ()>; l!llliiÍ C Íjl' ll ~, 
cuja al' t ' t.~ c:Hla ç :in :IIIIIU:il l'nr in fc ri ·ll' 
a ~00:000$ , co nii'Íhuiriln eom 2:í T 
das d c~ p cs: t s ltllaes dn posto; os 
cu.in :tt't 'ec• : ttla ~~n ann •wl l'tir infc .. 
l'iot• · a :100 :00!!~ co nl rihuiriio com .. . 
;1!) "I": os en.i:t art·t•c:Hia ção fl11· inl'e-
I'ÍOI' :; t)(IQ :00!!8, ·I :Í "1°; l' os el e a rl'l' -
cndnr;iio supt·riol' a 400:000$, GO "1° . 

Art.. 7." O Estndo c o municipin 
poclcrii o cs taheleccr accordos cnt n 
nssociaçéics philanlropicns qu e que i· 
rnm co llahorar na cxccuçiio de scr-
vi~os ele Saude Puhlicn , mediante 
elansulas estabelecidas em conll'n-
clos. 

i\1'1', 8.0 A Dircctorin '.Ie: Snuclc ~ ru-
J.l ict1 co mprchendc os scgu int r~ s or-
giios tcchnicos; 
' 1." - Srr·1·ctnrin: r.nm as sccrõcs 
rlc cnntnl.ilidndc, cxpctlicntc c alm ,,-
:-:nrifttdo; 

2.0 - Tn spcclol'in de DcnHII(~apilla 
c Educnç:io Sanilal'ia; 

:1 o - Tn sprc!mia dos Cenl ms de 
Sa'ucl c. Epidemiolol(ia c Prophy-
xia G(. ral , supcrin lpr,d cnd n .1 s ci !' IC-
e:tti:ts de sa ndr di slr icl:tes, o., c.c·n· 
;•·os de snuclc, os pn s l r.~ mnnki>1:1cs 
tir hy!(ienr, ns hnspitncs ck i:w!a-
mcn to; 

4. o - Inspccloria de Engenhnrin 
S:t ni!'arin . 

fi."- Tnspccloria de Fiscalização 
do exc 1·cicio el e mrd ici nn, pltarmn -
cia, n1·1 c dcnlarin, ohstetricin etc; 

li ." ...:... Lahot·nlorios hromalologi-
cos c de pesquisa s clinicns. 

At·t. !l . o No rcg ulnmcnto que ftJt· 
expedido, podct·i\ o governo commi-
nnr mullas de 50$000 n 2:000$000, 

pngavcis na s <:_o ll ccloria s no prazo 
de dez dia s, !'indo o qunl serão co-
hrnda s cxeculivamenlc. . 

Arl . 10 . No s casos de cpidcnua, 
o Estad o interl'idt nos muni cipi os, 
cob rando, nos que nã o tiverem sct·-
viços orga nizndos el e accordo co m 
o ar!. G. o, 25 ou 50 % ela s des pesas 
ef!'ccl uadn s, conforme a atTccada -
çiio for inft•riol' ou superior a .... 
~00:000~000. 

Pnragrnpho uni co. Os município~ 
qu e J.(ns lan•m pelos meno s !í. % de 
sun renda nnnun1 t• m st•rviÇ? t!<' 
S:tUclt• Publi ca deverão conlr thUII' 
npc na s co m 10 % das d es pesa~ no 
co mh:tl c no s surlos cpidem icos. 

Arl. 11. O go\'et·no fi sca liznrú os 
produclos alimt•nti cios dcstinndos :'t 
ex porlnçiio no s pontos el e l'mhat·qu c 
ou nos ' Iog-arcs de Jl! 'odu cçiio, cs la -
helect' IHl o t•nlrepostos ou co nccdl' n-
do fav ores aos qu e IJ UÍ ZCI'CIII se cn-
carre!(ar de ta cs ~ niJll't• s a s, qu e. fi -
carii o so h a in s pl' c~ãn da auclot'ld:t -
de snnilaria. 

At·t. 12. Durant e a \'i ~e n c ia dos con-
ll':l clos realiz:tdos ou a l' it 'C III a ser 
rl'alizados com a Uni ão, os sen· i ~os 
a cargo dos postos ele sa ucnme11l0 
I'Ut'nl sc1·iio cxcculadns, de accordtt 
com a orientnção technicn <' aclmi -
ni slrnliva do Deparlamcnto Nncio -
ual de Saudc Publicn . 

Paral(raph o U11ico. Cessado o ac-
cordo, esses serl'iços passa 1·i'to a ser 
superint cnclidos pela Directoria de 
Sauclc Publica , qu e podcrú ou nit n 
aproveitar os fun cc ionnrios existen-
tes, nom en clos em commissão pela 
auctoriclnclc sn nit nria federal . 

Arl . 1:1. Os serviços de hygienc 
da Cnpi tnl pnssarão n ser executa-
do s pela Dil'cclori a ele Saudc l'u-
hlicn. 

Arl. l4. As cons1rucçôcs c rcco n-
:l trucçôcs de prcclios nn Cnpilal t• 
nos centros urban os, ntl'acs, ond e 
houver sc r\'i ços ele Snudc Puhlica , 
se r:io fi scnlizados pl' los represen-
tantes dn Dircclorin de Saudc Pu-
hli cn e ohcdcccri'io ús cx igc ncin s 
prcvi stns no rcgulnm cuto sem qual -
quer nnus para os rcspcct i vos elo-
nos. 

Art . 15. A Direcloria ele Saudl' 
l'uhli ca lcrú os seguintes wnccio-
nnrios lcchn icos : dirccl.nt• i(C-
ral, inspcclol·cs, delcgnrlos distri -
d ars, chefes de postos, mcdicos nu -
xi liarcs, clircc lot·t•s de lnhoratOl'ins, 
nss istenl cs c chimieos de lnhorntn-
l'ios, t·nfcrmcirns-visitadnrns c vc-
tcrinnrios. 

At·l. lH. O dit·cctor de Snuclc Pu .. 
hllca scJ•h ele immcdintn confinnço 
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c el e livre nomeação do Presidente 
do Estado. 

i\rt. 17 . Serão cargos de Jll'OIII O· 
ção c providos pu r dcet·ct o presiden-
cial: 

a ) - os in spectorcs; 
h) - os delegados districtacs; 
c) - os chefes de posto s . 
l'aragraph o uni co. Na or!(aui za-

çfto dos serviços, Jla ra os Jogares de 
delegados d istrictacs devem ser de 
pJ·cfcrcJwia nomeados os medi cas 
qu e tenham curso hygicnc c sa udc 
Jluhli cns. 

Arl. 18. As promoções na ordem 
cslabclccida no arti go autcrior, se-
rão feitas, dos terços por mereci-
mento c um terço pot• ·nntiguidadc, 
111cdiantc proposta do dit·ccloJ' de 
Sa ud c Publica, ao Secretario da Sc-
l-(urança c AssistcJicia Publica. 

Arl. l!l . Os cargos de medicas 
auxiliares, assistentes c chimicos de 
laboral ori os serão prov idos median-
te co ncurso de provas publicas, de 
acco rdo co m as instrucçõcs ap(li'O-
vn das pelo Secretari o da Segurança 
c Ass istcncia Publica, que cxpc •. JJ'Ú 
o respectivo titulo de nomeação. 

Art. 20 . Os dircctores de lahora-
tori os c os de h ospitacs serão no-
meados pelo Presidente do Estado 
por proposta do director ao Secreta-
ri o da Segurança c Assislcncia Pu-
blica. 

A ri. 21. O Sccretnri o da Dirccto-
rin de Saudc Publica, de immcsl ia-
ln co nfiança do dircdor geral, será 
Jt omcado em commi ssão pelo Sccrc-
la rin da Segurança c Assistcncia 
l'uhlica. 

Art. 22 . Os fun ccional'i os cncaJ'-
rrf(ad os do registro civil soiJ pena 
de multa de 20$000 c o dohro Jus 
rei 11cidcncias, serão obri gados a cn-
vinr ú repartição sanitnria mais 
prnx ima, uma relação scmnnnl dos 
obilns occorridos c uma oulrn men-
sa l rclativn nos casn mcn t. os c nns-
eim en lns registrados, de nceordo 
co m as in st rucçõcs que forem cx-
peclicln s. 

A ri . 2il. Os proj cctos ele nhasle-
cimelll os ~l'n gua c de cxgottos pn-
rn a Capital, cidades c villas do in -
lcl'iot· só serão execut ados depoi s 
de approvados pela Dircctoria de 
Snud e Publica, sem q uai <!UCr onu s 
p:tra os mtinicipios . 

Art. 24. Fi ca o govC J'II O nuctor i-
zncln a ahl'ir os crcdilos 11 eccssnrios 
pat·a a rcllindclação dos se rvi ços sa-
ttil a rios <lo Estado, podendo crcnr 
rnrl(os novos c fixar-lh es os venci -
mentos. _: · .. 

Art. 25. Os acluacs fu nccionarios 
cffccl i vos c contract:Hios cl rt Dirc-
d ol'i n de Hyg ienc sc t·iio aprovcitn-
dns na rcorgn niznção dos sct·viços 
sanilarios, podendo-lhes ser nllrl· 
I.Juid os outra s l'uncçõcs que i1ão as 
até e11l ão exercidas. 

Ari . 2G. No regul amento que fôr 
expedido, pod crú o governo pro ... -
hir nos mcd ieos da Dircctoria da 
Snudc Publi ca o seJ·viço de clinica 
t•rmunr t·ndn , sempre que nssim o 
exigir n co11vcni cncia do serviço. 

Art .. 27 . n cvoga m-sc as di sposi-
ções em co ntrnt'io. 

Sa la das sessões da Cnmn ra dos 
Deputados de l\linas Gcracs, Bcllo 
Hol'i zo nt c, 25 de agosto de 1!127 . -
O Pres idente, Pedro Marques de Al-
meid a. - O 1 . • Secretario, J oão 
Berald o. ~ O 2 . • Secretar io, Annl-
hal Ássumpção. - A imprimir. 

1'1\0.JECTO N. 1H, DA CAMA HA, DE 
1 !!27 

Divisas de disl rictos 
O Cn nl-(rt•ssn Lcl-( islaliro do Esta-

do de ~ li na s Gc ra cs d<•cJ·cta: 
Art . 1. o Ficn approv:ulo o lautl•l 

arbitral r miltid n pelo juiz de di-
reit o dt• Ouro PJ·eto, rclativnmcnt c 
ao di slricto de " 1\Jcllo Vianna ". 

Arl. 2. " As divi sas da nova en· ' 
!idade achninislraliva se rã o as ' sc-
l-( uinl es : - Do ponto em qu e se 
enco ntmm ns di visns de Antoni o 
Dias, Ferros c Mesquit a (art. 21 
dn le i H~i! , de 7-TX-1 !123) nn serra 
de Cocaes seg ue por es pi gões, prn-
cUJ':tnd o o " di vo rtium aquarum" 
dos ribeirões Jpancma c Caladão, 
a té enc•Hllral' o prim ciJ 'O des tes (o 
lpa ncma) pnuco ncimn da co nflu cn· 
ci:1 do Cn J'J '!'t(n No\'0 c ell'sse poni.o 
pelo r ibei rão fpam•ma abaixo até sun 
co nflu cneia no Hi o Doce, pJ·cval c-
ce nd o, em rcln çãn ús outra s linhn s, 
o IJ ·a~·:u l n das anti gas di visas mu· 
Jli cip:I!'S. 

AI'! . :l." Tra nsfere-se para n .iu·· 
ri sdi cç:in de Ant oni o Dias, junt a-
mente com o povoado de Sa nlo An-
toni o de l'iracic:tha (a rl. fí ." 11 . 
LVllf, da !r i 11. S·l:l), o tcl'l'itol'io 
nnn rx o a es te, co ntpJ·ehc11dido n11 
per i melro i nd icndo, n qu n I faz paI'! c 
int c!-( ranl c el o· di stJ·icto de " Mello 
Vianna ". 

Art . 4." Os di slri clns judi r inl'i ns c 
administrativos de Tla l' lé c 1\aJ'J;:t 
Ft•liz r sua s r rs pecti vns sNlcs, no 
mu11i cipio el e Sa11la Harhnrn, (Htssn llt 
a den ominar-se Barrn Frliz c BJ·u-
mndo, t·cspcclivnmentc . 

2~.7 

Art. 5. 0 Hcvo !(nm-sc us dispos i-
ções em co ntrario . 

Sala da s sessões da C:llnaJ'a do: 
Deputados el e ~ lin a s Ueracs, l'lll Bel· 
lo Hori zo11tc, :ws 26 de :q(os lo de 
1U27. - O pres ident e, Pedro ~ ! ar
ques de Almeida. - O I ." secreta- · 
ri o, J oíio I! era Id o. - O 2." src re-
tal'io, AJ\n ibnl Assunt(l\ÜO . 

A imprimi!·. 

PfiO.TECTO N. :12, DA CA~ I AHA , DE 
J!J:.!7 

Ab ertura de crrditos 

O Coll f( J'csso Lrg islnlivo do Esta· 
do de i\li na s Geracs decreta: 

Arl. 1 . o Fi ca o govcJ'IIO nuclorizn-
do a abr ir, no coJ'J'enlc cxe rcieio, os 
seguint es crcditos : 
. a ) de 120 :000$000 :'t ve rba :1; de 
UI0:000$000 :'t n•rha 1, A, 11 . 2 c 11 , 
11 s. :1 c 4; c dt~ 2110:000$000 ú verha 
8, ·ll, n . 1fí, lodos do nrl. 1 .", § 2.", I 
dn lei n. !J:Il , d!' 27 de sc temhJ'O de , 
1!l2H · o I 

h )
1

d c ' !i7:000~000 :'t verba 10, A, 
n. 2; c de G :700$000 ú mesma ver- I 
ba n . i!, do nrl. 1. ", § 1. ", dn cit a-
dn lei n . !)31, de 27 de se tembro dr: 
1!J2(i. 

Art. 2. o Fica lambem o gove rn o 
nuctnrizado n ahl'ir, no co rrent e ex-
CI'Cicio, O Cl'cdito de 22 :8:l8$0G!í , pat·a 
cumpl'imcnlo dn sent ença jucliciari:t 
em que o Es tado de Mina s foi crm-
dcmnado na acção judicinl qu e lhe 
moveu .Tos é Dal in. 

Art. 3." Os cmprc~ados contra-
clados dn Imprensa Official, qu e li-
veJ•cm mais de dez ann os de bons 
·se J·viços, sc1·ão titulad os na s ea tc-
gOJ·ias em qu e servirem c adquiri-
r:io direit o n co nta gem do tcmpn 
de scr\'i \,'o ant l' l'i or, para fin s da s 
l-( rn ti fi caç-õc•s :nld iciona cs c a posc n· 
tncl rl ria. 

Pa raÍ,: J·apho uni co . Aos nctu:t c' 
funccionarios titul ados ri o Estado 
SC J'Ú con!:tdo, para os mes mos fin s, 
o tempo do servi ço qu e tiverem co-
illn cont.J•ac t:td os na s Sce rl' tal'ias do 
Estado, nu s el o Conl-(l't'sso Lel-(is l:tl i-
vn c na lntpJ'cnsa Offi ci:t l. 

A1·t. 1L " Hevo~am-se as clisprjs i-
çiics en1 co ntrario . 

Sala da s St'ssões dn Ca m:tJ'n dos 
Depu lado s, 2(j el e a!-(osln de ·1 !127 . -
O prrs id cnle, !'edro 1\l:tJ'C)II CS de AI· 
mcicln . - O 1." sccJ'C iario, .João Bc-
J'aldn. - O 2." secretario, Annihal 
1'.ssumpçiio. 

A impl'imit·. 

HESPOST.\ AO '' DI AI\10 D\ ~I A· 
Nll ,\" 

O SI\ . ,I O ,\O 1'10 ( ' ) - Sr. pre-
sid ente, 'J rt·speitu c 11 co n s id e ra ~~·) 
qu e me lll l' l'l'Ce a imprensa, sc.ia 
qual for a ~aJ a ol'ie nt aç:io, me ohri -
l-(11111 ú cnt cnlar 11111 :t rl i ~o do " Dia -
ri o da ~l a nhü" , encimado do tilul• • 
" r\ ha.iulaç:i n nhn rl ou , o 

Pela leitura desse ar li !-(o, nu drss:t 
dl'ia, parece infel'ir-sc qu e o Se n:t-
do com n :11tinw ele li so n.il'nt· n sr . 
dr . Ant onio Ca l'l os, apl' (•sen lnu uma 
t' lli CII da mud ando 11 nOIII C do di slri -
c(O de BJ'UIIl ll dinho para " Anl oni11 
Ca l'l us", c que ta l proposi çi"tn depnis 
c:thiu , em virt ude de t•ncrgica inter-
vc nç:io de s. ex c. 

Scmelha Jt( l' viu·ia 11ão co nt em a 
verdad e, e, cerlamc ut c, dcver:í alll'i-
huir-sc :1 uma fal sa, ou del'i cicnl c in -
fn rm :t~üo, qu e um rcpnrl cr, um la nln 
li l-(e iro. I crú le,·adn úq ucll c .in rn:d . 

l'or isln, para hnnra do Senado, 
para os hons crcditos de se us ntL' Ill -
hros, jul t(o dever esc la recer ao JHI-
vo, i ~; t o é, úquclll' s qu e 11 0s enn-
stituiram li!J Ui se us re prc ~: c nl a nl c s, 
u qu e ha de I'C J'dade :1 respe it o. 

A emenda cn1 :q1 rcço foi a/.l)lror:tda 
pelo Se nado em pri meira c isc ussi"to, 
11~ 0 co m animo ha.iulator in ao s t· . 
dr . Antonio Ca rl os, ma s em defr-
rcncia ao auctoJ' da tm·snt:l , porque 
é praxe p11rlamen lar, assi m nrs l:1 
co mo 11a uut t'a Casa do Co Jt f( rcss. l, 
IIUnCa rcCUSll r-:;c, eJII primeira d is-
CUSS:io, uma pro posi~:io de lei , a n:in 
se r quando co ntenha ma lc ria l' \·i-
deut ctn r utc incons titucio nal, nu da-
ntn osa ao interesse publi co . 

Sc.ia qual JoJ' o pJ·ojecto, esteja-
mos ou niio de acconlo r•ll n as r. u:ts 
d i:i posiç·õcs, vot:un ol-o s(•Jnp l·e, cJn 
primeira di ~;c u ssft o, cut homena f(C' IIl 
ao seu auclllJ'. 

O sr. Al fredo Cabio - I' o r ou -
tro lado, o nosso cli sl i net o co llt•!-(:1, 
aucloJ' da emenda, n:io fez mais el o 
qu e int crpretllr a vo nt ade do povo 
ri o Jnuui cipi o que C'll e mais dircl'l a-
menl c represe nta . 

O sr . Va lladarcs llihcirn - E fa-
zia jus I iça tam hcm. 

O s r. Luiz Lishon - A mud:tn çn 
de IICIJIIC foi pedida por \lllla J'l' )li 'L'-
S!' III IIÇÜO da Ca maJ'a i\ lunirip:il dt.' 
Jlo ml'i m. 

O sr .. !não Pio - Co mo quer qu e 
st•.i n, o Seu:tdo vo i•HJ n Jll 'n.k cln t'nlll 
a C'ln end a porqu e o devia fazr J' L', 
aiJtda quando aca so cli ssc·nli ssc da 
t•nt cnda , approval-a -i:t l' JII 1." rJi s-
l'liSSão, !' 111 co nso nanl'i :t Cll lll a pr:t -
XC pal'l:tlliCniiiJ', C Clll :tll.l•n ç:in :l fl 

( •) Sem a rev isão do oradoJ'. 
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apresentante da medi1la , pnl':l depois 
dar um vo lo pcnsn do c mcditndo, 
l.! nl pos teri or 1li sc u ss~o. 

Logo, n~o se pode atira I' ao Se-
nado a eo im n de haj ul ado r, por l ~ 1 · 
vo tado a cn1 eml a em primeira di s-
cnss:in. 

Quand o o projccln t rnn sitnra na 
~: r,.: unda , o distint'lo Sl' n:Him· SI'. Al-
!'l·cdo Sú lr u um n cnr l:1 l'm qu e n SI', 
,:r. Ant on io C:nl'los, com muita no-
breza e di f: nidnd e, procedilll enl o qu e 
I o dos npprnr anHls, drc I i nnu dn h :~ 
nu' nal-(t'l n, ao Sl' ll II OmC, pOI' Um mo-
(Í\ ' Il de pr in cipi o, isto L', por ent en-
der qu e• preitos dnqu ell a natureza 
s~ dererinm Yi sar n pessoas f:dleci-
da s. 

Diri gir-se no Senado nrssc sr nli-
do era un1 dir r il o qu e lhe assis tia 
cnln n homem pari icnlnr, a fortiori 
se nd o s. cxc. o prr sid cn lc dn Es ta-
do. 

E, nnlc-st• hrm, s. cxc. se r nd crc-
t•n u ao Senado como u111 cid :ul:in par-
ti cular e n:io no carnc ler de prcsi -
rlcnlc do Estado, poi s, si assi m n:i o 
f1i1'a, leria coul nle ll id o uma falta 
dr cort rz in , impossircl no fin o ca-
va lhei ro, no pcrft•ilo l'id :d !-(n que ú 
o dr. Anl nn io Ca rl os. 

S. c•xc. sr diri !-( iu ao S!' nado, cn-
111 0 :11ni !-(o, por inl cl'lnrdi u de um 
dos srus mai s illuslrrs mr mbros, 
exp lic:!IHlo ns moi i vos qu e o le1·aram 
a dc•c liuar de ssa honH' IW!-( r m ú sun 
prsson ; n:i u houve da sua part e :1 
inl t·n~·i'io de impilr sua vontade :10 
Se nado. 

Quem ter!.! i nten•e n ç~ o no ca:;o 
foi uni c:1 c rxc lu siramcnt r, cu . Nã'1 
er:1 poss irc l deixar de allrndcr o 
JH•did n dn, tlr. An tonio C:arlos, fun -
dad o em 11n1:1 qu e:d~ o de princípios, 
r m scn lim r nl ns l ~o nohrrs. 

C:omo tndos deve m es tar lcmhra -
dns, quando da leitura da rcferi1h 
carta, apar teei que esse pcdi1l o pal'-
1 icn lar n:i o me fa zia . mud nr o meu 
1'0!11; co nsult ei drpn is a alf:uns cn l-
lrgas, cuja np ini :in cos tum o ouvir 
p:1rn minhn hon ori cnl aç:io, c resn h·i 
pt•dir qu e do pro,ircln fosse a r nu·n-
dn des laen d:1, afi m dr co nsl itui r pro-
posi(,' :i n di slincla. nlle ,.:n nd n, co m 
rnziio, um prc iln ú mcnwr in dr um 
eo ll r!-(:1 j :'i fnlll'cid o, qnc se inlcres-
súrn por uma d:1s medida s nellc CO II-
1 idn s. 

l'n1:1 \ 't' Z co ncedida a sc pa rn çfto. 
pc·di ri sln da t• nH'IHln , c; l e ndo - o~ 
fcil ol por prnzo indclel'n1Ín:1do, 11 :1 
fúl'll li! do al'l. 1·1-1, pnra!-( raph o uni-
CII, dn n• !-( im r nl o, im(Hll' la O adi:l -
ln(• !!ll l l't•.ic'il;:io da t' lnt' IHI:i . 

,\ ~s im procr di se m ouv ir o d r. 
:\nl n11Í11 Cnrlos, se m ha1·rr l'l' l'l'ilidn 

. dell c nenhuma insiliiHI"i'io. 

Niin procede, portant o, a balela a 
qu e dit curso aqucll c jornal , ,de que 
" a m~o pres id cnci :d leria agido com 
ccrln cnt·1·gia no caso, fazendo abor-
tar a l m.i ul : 1 ~:io." 

O s r . Alfr<•do Catão - A ini CI'-
,·c n ~:iu limitou-se á carta. 

O sr . Lu iz Lishoa- Ali ús, o ges-
to do SI' . dr. Ant oni o Ca rl os ú I'C-
pe l i ~·:io do seu nol11·e PI'Occdimenlo 
qunntl o, no nnno passado,· quizcrnm 
da r o sr u respeil nvc l nome a um dos 
Jllii'Í os dn navegação do rio Siio 
Frn ncisco . 

O sr . Vallndarcs Rih ciro - O sr. 
Pres id ent e do Esi:Hlo, em oppOI'lu-
nida!l es va ria s, r em dcnwnsll':lndo 
o sr u empenh o em que funccion cm 
com a maxima lilll'rdndc lodos 
pod~res do Es lmlo, por is to qu e, pcl:! 
Cons lilui ~·iio, s~n hal'lnoni cos, mns 
iudepcndcnl cs. 

O sr. Alfredo Sá - A pi'Oposi lo 
sr di ,.:n qu e n lin !-( ll:l !,(C' III dn arli W• 
nf111 est:'1 na all um dn menl:didnrl c c 
d:1 respr ilahilidnde dos home ns q u~ ~ 
compõrm o Se nado de ~fina s. (Mui -
to hem!). 

O sr . .João Pio - A v'e nl:ul c, SI'. 
presidrnlt·, L' a qu e ncahn de ex pú1· 
(:!J)()iadns), podend o, pois, dcclar:ll' 
110 rcdarl or do "Dilii'Íil dn Mnnhi'í", 
Cll,i:l :!lnizn dr e11lt i\·o, C( li C O SC U jOI'-
11 :1 1 n:io foi hem iuformndo quan do 
nllrih11iu o ne to dn Srnado, retiran-
do d11 tela do drhHIC n emenda em 
qHcsl:io, n lllll ges to forl c do SI' . dr . 
Ant onio C:~r l os . 

Os unicos moi i vn~ dclcrm innnlcs 
do nnsso v oi n fora 111 esses n que 
aeaho de me rcl'el'il' . 

O sr . Alfredo Sá- Ali :'1s mnnifcs'-
1 :~do s por v. ex c. ln,.:o de comcç·o, 
an( CS nH'S IIII I dos l'OmlllCnl:li'ÍOS do 
jornal. (Atwiaclos) · 

O sr . .João Pio - Era o qu e li-
nha :1 dizer. 

(Muito h em! Muito hem!). 

Pa ~:sa - sr ú 

Aprese ntação el e pareceres~ JHOjc-
ctos, ind il'açtics, moções c rc!Jue-
rim l' ntns 

I' ,\11ECE1\ES 

O SI\ . LEVl NDO COELHO, pela ; 
c·ommissôt•s de Finnnças, S:nul c l'u-
hli l'a t' Eslnli :;lica, offcrece os sc-
guillles : 

1 - Snhn• n prn.i ecto n . 3!), da 
Ca rnara 

A co mmi ss:io de Finança s, n que 
foi prc·sr!ll c n pl'll.i crto 11 . :1!1, da 
<:a mara dns SI'S, llt-pul ados, nucln-
ri znnd n n 1-(o \'t'l'no a adquirir a hi-
hli nlhecn que pcl'lcnccu ao rir . 
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1\aul Soa i'Cs, j{! approvado em I ." 
· di scussão, ú de parecei' que n !'C-

ferido Jll'o.icclo se.ia suhmellid o :'1 :.! . " 
di scuss:io c npprovado. 

Sala das sessôcs, 2ti de Hl-(os to de 
1927. - Lel'indo Coe lh o. - Enéas 
Camera. - .Jo:-io Pio. - Alfredo 
S:L Luiz Lb hoa. 

11 Sohrc o t>rojecto n. 2, do 
Senado 

/ 
A co mmissiio de Samlc Puhli cn n 

cujo exa me· foi pl'csc nl c o proje~ l o 
n: .2: do Scnadn, pondo em di spn-
mhilldadc com lodos os ve ncimcn-
~os ao funcc.ionai'Ío do Esl:~do qu e 
1 OI' dccla r a do a ffcclado de lep ra 
.iá approvadn em 2." di scuss:io, co n; 
uma . emend:!, é de parecer que u 
rcfcndo pi'O,JCC to c a emenda sejam 
submcllidos ú il." dbl:ussiio c ap-
Jli'Ovndos. 

Sala das sessões, :!li de agosto de 
192_7. - Lcvindo Coe lho. - Pa ssos 
Mnw . 

' TII - Sohrc o projcctn n . 11 , da 
Ca mara 

. ~ co mmi ss:io de Eslnlislica, a qu :~ 
l01 Jll 'esc nt c o projecln n . 11 , da 
Cama ra dos s1·s , Deputados, acmn-
panhad o de Ires emendas, a primei-
r:! sl~h1·e a desig naç:io das sédcs dos 
tllsi. I'Jet.os, a sc,.:undn so hre a 11111-
dunçn do nome do di slri cto de Sã,, 
.José do Pieu', no munici pio de ll a-
nhanrlu ', para S:io José do lla111 onl c 
c a terce ira sobre a dcnomin:q;:i" 
de "Fcrn ~o Dia s" cn1 r cz de " I' a c~ 
Leme", para o dislriclu de S:io l.ou-
'.'cnço n'o llllllli cipio de l!ra si li :1, pru-
.tcclo c emendas j:i approvados em 
~·".diSCIISS~O, é de pa reCC I' !(Ue O l'C-
Iel' ldO PI,'O.JCclo c emendas apresen-
tada s se.tam suhm cllidos ú lerce ÍI"l 
d i scu ss~o c npprovados. ' 

Sala da s sessões, 21i de a,.:os lo do 
1!!27. - Lrv indo Coe lh o. - PassPs 
Mn in . 

Disf>cnsadn .o i nl crsl i c in, I'C!-( imcn-
.tal , 11 l' l' !JIIel'lnl t' nt o do yclalor fi -
c~ 111 esses proj rc l os sohrc a ,;lesa 
pam n ordc•m dos trabalhos . 

O Sl1. LUIZ LI SBOA. pela co m-
mi~s:io de Finan~a s offercce n sr-
~nl nl c: 

l V Sohrc o Jlroj(•cto n. 3, do 
Senado 

A commi ss~o de Finançns é de 
fllll 'CCe l' qu e o pro,i eclo n. :1, do Se-
nado, uuclol'izando a consll'llcç~o de 
um mnuso léo no lumulo do scnado1· 
Diogo de Vasconcellos c j:'i appl'ova-
do em 1.• di scussão, seja suhmclli -
do :i 2." di scussão c n t~>rovado . 

A. S. ·-15 

Snla dn s co nuni ssões, 2G de agos-
to de 1!!27 . - Alfredo S:'i . - .lu:i 11 l'! o. - Lt•r indo Coe lho. - Lui-z 
L1 shoa. - Ent·as Cu nll'ra 

Fi ca so hrc a mcsu pu r a n ontem 
d.o~ lr:ll >:llh os, di spl• nsa d11 o inlcl'S-
II CIO rcgllncnlal a requcl'imcnlo do 
re lator. 

O sr. En éas Camcra , pela t•om -
mi.s s~o de Finanças, offei·ccc o se-
guint e : 

V - Sohre o prujccto n . 17, da 
Ca mara 

. ;\ eo mmi ss~o de Finan ~as, n qu e 
fm presente o prójcclo n . 17, do 
co rrente anuo, da Cnmara dos SI'S. 
Dt•pnl ados, auclol'iznndo o ~ovc 1· n o 
a ahrir dir r rsos crcdi tos cspec iaes 
c suppl rmc nlarcs, creando o ca l'l(o 
de chefe de secç:1o do Archiro Pu-
h.lico ~lincil·o c eq uiparando os ve n-
cllncnlos el os professo res de de se-
nh o c gy mn aslica dos Gymnasios 
de Bcllo Horizonte c Barbacena aos 
dos dcmnis professores de scicncin s 
c línguas dos mesmos cslnheleci -
mcnt.os, gosn nd o de idenli cns va n-
1 agens, .iú a pprovad o em 1. " !li scus-
s:io, é d_c p~reccr se,jn o proj cclo 
suhm cll 1tlo a 2." discussão e :.ppro-

vtH!o, co njuucta mente, éon~ a sc-
I( Ulnl c emcndn que nprcscnl n : 

Entenda 
Ao ar I . ·l. " do (lt'Ojccto n . 17, ac-

cresccnt c-se ú palavra- Barbacena 
-o seguinte: "c os dos Jli'Ofcsso rcs 
tle dese nho da Escoln Normal de 
Helio Horizonte." 

Snla ,da s sessões, 26 de n,.:oslo de 
1!!27. -Alfredo Sá. - .To:io Pio. 
- Luiz Li shoa. - LcYindo Coelho. 
- Enéas Camcra. 

Ficn sobre ~ mcsn pnra n o1·dcm 
dos lrnhalhos, di spcnsn do o intcrsti -
cio rcgimenlnl, a requ erim ent o do 
rclnl or . 
• O sr. Passos Maia , pela commi s-

sao de _Jn s lru c\~O Puhlica , offc1·ece 
O seguinte : 

VI - Sohrc o projccto n. 19, ela 
Ca mara 

;\ co mmi ss~ o. de I n s lrucç~o Pu-
l.>ll ca, a 1(11_9 fo1. suhmcll ido o pro-
,] ceio n . 1!), da C.n ma1·a dos s1·s . De-
pulados, errando a Univt'l'sidndc de 
Minas Gcl·acs, jú a pprovadn em 1." 
di scussão, é de opini:io qu e o mcs-
111 0 seja suhmt'llido ú 2 ." discussão 
c approvado, - razend o votos pa -
ra que venham ainda a se incorpo-
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rm· a essa grande Instituição as Es-
colas de Commcrcio c Agronomia 
da Capital. 

Sn la dos sessões, 27 de agosto de 
1!!27. - Passos Maia, Lcvindo Coe-
lho. 

Vnc ú co nnuls são de Finnnçn s, 
em virtude de anterior despacho . 

· "Uedncçõcs finnes 

O SH. X:\ VIER H OLI M, pela cnm-
mi ssãn de Hetlacção, nl'l'crccc ns sc-
~uint cs: 

- Snhrc a emenda 110 tHnjccto n. 
I, da Camara 

A co mm issão de l\ cdncçiío é de 
parece i' que se remctln ú Camnra dos 
~ r s. Depu tados a emenda, que o Se-
nado ol'l'erccc ao lll'ojccto n . 1, por 
e lia votado, assim redi gidn: 

Emenda 1111 llrojccto n. 1, da Ca-
mara 

No artigo 4. 0 -- depoi s da pala-
vra - Paii'Ocinio - accrcsccntc-sc 
-c nn s fontes rndinncli\'as de San-
ta Luzia. 

Saln da s co mmi ssõrs. 2(j tl c ngos-
to de 1!l27 . - Xavier flolim.-Vnl-
ladnrcs Hibciro . -Luiz Lisboa. 

li - Sohre a emenda suhstutiva do 
do tJrojccto n. 8, da Camara 

A com missão de rcdacção Jpi na 
que se rcmetta ú Cn mar a d?s ~rs. 
Deputados a emenda subst.Jtul1vn, 
111'fcrccidn pelo Senado, ao arU~-to 
1 ." do projccto n. H, ali i inicindo 
com n lllCsma rctlacçiio, a. saber. 
1-:mcnda ao projeclo 11. 8, da Camara 

Snhslilua-sc o arti go 1. o do pro-
jecto n. H, pelo seguinte: 

Artigo 1 . o Fica o governo do Es-
tad o auclnl'izndo a rcali za 1·, nesta 
Capital, no an no de 1!l2R, uma ex-
posição pccual'i n, podendo parn rstc 
fim "nbrir o nccessario c1·cdito. 

Sn la das sessões, 26 de agosl o de 
1!!27. -Xavier nolim . - Valla-
I'Cs nibeiro . - Lniz Lisboa. 

111 - Snhrc a emenda ao JHoj ecto 
n . 12, da Camara 

A' Cn mnrn dos srs. Depu I a dos, 
tlcvolya-sc n projrclo n. 12. com n 
emenda nccc ila c npprovada pelo 
Scnailn, com a rcilacçiío, que se se-
gue, tnl i· n pn1·rcer da commi ssiío de 
r edn c~;ã o. 

Ao projcclo n . 12, da Camnra. 

Emenda 

Addillc-sc no artigo 1 o· 

Parngrapho uni co. Os cm·gos crcn-
dos pelo decreto n . 7. 680, de 3 de 
junho de 1!l-27 c não co ntcmt~lado~ 
na res pecti va I abclln de vcncunen-
tos, serão providos por ·contracto, a 
nwditln das necess idades do servi-
ço. 

Sn la dn s commissücs, 26 de agos-
to de 1!l27 . - Xavi er l\olim . ...:.. 
Vnllndnrcs llibcii'O. - Luiz Lis-
boa. 

IV - Sohrc a emenda no projccto 
n . 111, da C11mnra 

A rommissíío de 1\cdncção é de 
parece r qu e se submetia ú Camarn 
dos srs. Deputados, com n seguintt~ 
I'C•dac\: ÜO a rmendn, que o Senado 
ol'fe1·ccc no prnj eclo n . 11, inicia-
lia naqucll c 1'a 1ilo do Pnder Lcgis-
lnlil'n de l\li nas Gcracs . 

Emendas ao Jll'oj ecto n . 111 , da Ca-
mara 

Accrrsc<.'nle-sc ao a ri igo I. o 

Pnragrnpho unico . Os limites de-
finidos no nccOI'do c appl·ovados pc-
lo Congresso l\lincil·o siío os seguin-
tes: 

Tomando-se po1· ponto de parti-
da o Hibcirão da Maltn , entre o al-
to do Cnpão Grnndc e o alto de um 
grande ro('h cdo qu e se acha em 
frent e, desce-se pelo dito llibcirií o, 
nté n foz do nihcirfio que desce da 
Fazenda dos Pilões; dahi sobe-se 
pelo Hibeirfio dos Pilões at é a· foz 
dos cnrrcgos que descem dos dois 
('O I'I'cgos, sendo um que desce da 
Fnzenda dos Neves c o outro da Fa-
zendn dos Carijós; subi ndo-se neste 
ponto prlo cotTcl(o que desce da Fn-
zt•nda dos Cnrijós nté n bnl'l'a de 
1!111 conegozi nho que desce dn Fazcn-
dn do Campinho; desta bal'l'a sobe-
se pela linha das vcrtcn)cs, a es-
querda, parn o referido concgozi-
nho at é o cstligão, onde se cncontam 
ns \'CI'I cnt cs pa1·n a Fazenda dos 
Cnrijós; sobe-se dahi, pelo cspigfin, 
rm linha de vertentes pa1·a a Fazcn-
dn do Cnmpinho, até o nll o na s di -
visas do Sitio; conl i nu a-se pelo e ~
pigão, em linha de verte nt es para o 
Sitio nlé o alio do Sitio. · 

Snla dns comm issõcs, 2fi de ngo~
to de 1!!27.- Xavier Rnlim. - · 
Valladnrcs Ribeiro . -Luiz Li sboa. 
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V - Sobre o projeclo 11. 87-A, da 
Camara 

Como encontrasse, nu p1·ojcclo n. 
87, da Camara dos srs . Dcputndos 
c approvndo pelo Senado, d isposi-
çõcs que n:i o I inham •·clução entre 
si, a co mmi ssiio de rcdncçüo, em 
obcdicncin ao Hcgiment o Intcl'no 
desta Cnsa, jull(ou que ns devia re-
di gir em projcctos separad os, pura, 
npprovadas em rcdncção final , subi -
rem ú sancção. Em co nscqucncia 
ofl'erccc ao Sc n n L~ O a redncçüo n: 
nnl do lli 'Oj cclo 11. 87-A. 

O Co ngresso Legislativo do Esta-
do de Minas Gcracs dcc1·etn: 

Art. 1. o A linha di viso rin entre 
os municípios de Arcado c Alfenas 
tem ]Írincipio no rio i\luznmho 
quando passa pela fazenda de Au-
I'C liano Thomaz, justamente no pon-
to onde comcçnm ns divisas do mu-
nicipio do Arcado co m o municí -
pio de Muzambinho. Partindo-se 
do referid o ponto, vnc-sc pelo l'i o 
Muznmbo nhaixo até a co nfluencia 
co ~n o c01:rego do Pacheco; por este 
nc1m n ate sua cahcccirn , dondo se 
segue parn o ponto cu lminante do 
Morro do Pitn; dahi continua-se pc-
lo espigão do café de .José Hodl'igucs 
dn Costa até o COITcgo do Cnpclin-
ga ou Mattn -Cach orro ; JlOI' es te ac i-
ma nté sua cabeceira; depo is vac-
sc por um vallo nté apnnhar o es-
pigão; vo lvendo n direi! a, por este 
mesmo espigão alé upnnhn•· um es-
pigão mais nllo ; por cslc ncima até 
uma covn nnl iga em terrenos pcl'-
1 cnccntcs hoje n Vicente José llo-
drigucs; dcst n covn, volvendo-se ú 
csqucrdn, segue-se em direcçn o n 
um olho .d'agun em uma !(rota; po1· 
esta uhn1xo, em rumo ao éorrcgo 
dn Capoeira; por este co r1·ego aba i-
xo até a hnt-ra de um corrcgozi nho 
em tcncno do .mesmo Vicente .Josí: 
Rodl'igucs; desta hnrra segue-se pc-
las di visa s de ,João Hodrigues dn 
Costa c .Tonquim Tl'i stno dos San-
tos até npnnhar o espi gfio da csll'a-
dn do Arcado, onde existem dua~ 
cruzes; dnhi, á esquerda , pela cstra -
dn, até a ponte sohrc o l'i o Cabo 
Verd e c situndo em lrl'l'cno de .Toiio 
n.nstos; desta ponte, segue-se pelo 
r1n Cabo Verde ncima al é panhm· as 
divisas do muni cípio do Arcado 
com o município de Cabo Verde, 

Deste modo a estação de A rend o 
pa ssn á pt>l'lcncer no município de 
Arcado c n Fazenda das Esteiras 
passa a pertencei' no município de 
Alfenas, como determinn o nrt. 3!l, 
da lei n. 843, de 7 de setembro de 

1!l23 . As fnzcnda s das Palmeiras 
c de nn gunry continuam n perten -
cer no municípi o de Alfc nns porqUL' 
ass im o determin ou n lei n . 2.405, 
de !i de setembro de 1877. 

Arl. 2 ." Ht!I'Ogam- sl! as di stJOs i-
çtíes em co nt l'a l·io . 

Snla dn s co mmi ssõrs, 2fi de ngos-
1 o de 1 !l27 . - Xavi er H oi im, rt>la -
lnl' . - Valladarrs Hibeiro. - Luiz 
Li sboa. 

A rcqur1·imcnto dn rrlnlor, todn s 
rssas rcdncç•ies cnlra m imlll etli ntn -
mr nt c <'111 di scussão c são nppro ;rn-
dn s sep1 dehntc. 
. O SH. ALfo'HEOO SA' - Sr. Jli'C'-

s!d t> nlt• , 11 leg isla çiío do Es tado rcl:1-
'!"a a limit rs int r rmuni ci p: ~t• s '\ 
:1 11111 : ~ . cspars:1 c incomplt>la, chrin 
de dd l'iculdadcs c la c un :~s, qur urge 
sc1·cm rc111 ovidas, para que qu cs tõr:> 
de 1:~1 m:~gnitude, comn rs la, pns-
~: alll sr r rcsoll'idas de• modn llllli ~; 
fa c i I c r a pido. 

A lei de divi são ndministrnliYn de 
1!!2:.1, cs tahclcccu ce rta s reg ra s Jlr\ 1':1 
snlu~~:io da ~ contrntlas inl cl'lnunlci -
pacs, Ol'itmdas de duvidns c di\•('1'-
l(t' l ~cias referent es n limites. 

Depois, uma lei do aniH1 pa ss:ul n, 
sn nccionada ainda no 1-(0 I'<'I'no do sr. 
dr . i\! c li o Vinnnn, bu scou t>sc larcccr 
t:~mbc 111 ns di sposições ·d:~ lei anl ('· 
l'i or, f:~zcn do rrferencin ao Cndigo 
el o Proces~o r, co 111 o que I encami -
nhand o para n juizo arbitral toda:; 
:1 s . pc nd l! n ci:~s, a r e~pe il o surgidas . 

Cond ensando, st·. pres ident e os 
di splls ilivos dessa l cg i s la ~~i o c;pnr-
sa, c introduzindo dispos ições no-
,·as n11 tocante ú part e que cum-
pria ser regulada , fol'lnulci um 
projerto sobre o assumpl n, que, 
penso sa ti sfaz er a esse ohj cctim de 
imprimir m:lio1· facilidarl e c rapid rz 
ú solução de qucs tôes dcss11 nature-
za . 

Ainda agora , SI' . pres idcnl c, pcl .1' 
duns ca sas do Congresso l\!inci r•1 
transitam projectns referentes n di -
Yisa s inter-Blllnicipa cs, c 11111 dr ll c·; 
que ainda se acha nn tela da di s~ 
cus são, Yi nd o da r. a nwra dos Df. · 
pulados, parece de t>vidcntc inco n-
st.itucin nalidadc, porqu e conclue Lra · 
çando limil rs cnll' c dois muni ci pin ~. 
m:1Leria qu e, na minha opini:io, só 
pude se r di scutida c Yolada dcpoh 
de ll'a nsco l'l'iclo o dcce nnio consli-
tucional. (AJHJiados) . 

<.: umpre, portanto, a0 poder l c~-t i s-
1:111\'0 clabomr c vo i:Jr leis qu e es-
clareça m, interpret em c clu<:idcm 
pontos obscuros nn locação dos mu-
nicípios. 

Fni co llimnndo essa finnlidad c, vi-
sando fa cililn1' a snluç:io desses di s-
sídios inter-municipaes, ús vezes tã0 
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irrilnnlcH, qu e chegam a ap11ixonnr 
os moradores da H 1 ·c~iõcs inlcres. 
s11 dn s no liti J.(i o c, principalnwnlc, as 
sua s ela~; ses dircctora s, crea ndo n:i n 

' mro, um ambiente el e cl csco nfianç:t, 
odios c rancores entre ellcs, que fo!' · 
11111i ei o pro.iccto a cuja leitura vou 
procl·der c que em seguid a pa ssn l't•i 
ús m:ios de v. exe. , so licitando dcs· 
de jú, di spensa das fnl'llwlidaclcs re-
J.( imentncs, afim de que cllc fi J.( ure 
na ordcnt do dia da prnxi ma scs-
siin. 

E' o scJ.(uint e: ( lê) 
(Muitu hem! Muito bem!). 
V:H! :'t ll!csa, é lido c mandad o n 

imwimil· o sc!Juinlc: 

l'HO.JECTO N. R, DO SENADO, Df. 
1!l27 

Di sJl Õe sobre o modo de dirimir du· 
, ida H c div(•rgencias sobre limites 
entre municillios 
O Con~: rcsso Lc~: i s latiYo do Estado 

de fllinas (ie r:tcs dec reta: 
Art. 1." As duyida s e direr~c ncias 

entre os 1nunicipios, sobre limit e~ 
de seus respcct i vos terl'it ol'ins, p•t-
dcniu se r dil'imidas pn1· accOI'd o ou 
em juim 11rhitra l instituido na for-
ma .da lei n. SilO, de 7 de sctemhrél 
de 1!12'2 (Codi go do Processo Civil 
do Estado). 

Para ~: rnph o uni co . Para n nccol'-
do como par11 o juizo arhitl'al prc-
ecdcrit auctol'iznç:i o da s Ca mat·as 
lllunicipacs ao se u presidente, c os 
respectivos termos ou laudos, ~:6 
t erão validade depois de approvados 
por rlles, em lei es pecial. 

Art. 2. o Qu11 ndo pela form a es ta· 
]JC lccida no a rli J.(o precedent e não 
ilUde rem ch r~:a I' a accordn c niio t'c-
sn lvel·em sua pend cncia, qualquer da s 
Ca mnras int ere ssada s so licitai'Ú a in-
tervenção do Pres ident e do Estado . 

§ 1 ." O Pres ide nt e (lo E:;tado 
tm nsmittirú :'t oull':l C:ama 1·a ns fun -
damentos da prctcnçiio da que hou-
\'el' Jli'O \'ocndo s11:1 inl<'l' \' enç:io e lhe 
marcnrú prazo dr tl'inta a noventa 
di as para rrspond r r e Yir ass ignar 
t l' l'lllO de cnmpi'OJlti SSO, de :tCl'OI'dO 
com os al'li!(os dois a oit n da lei n. 
R:JO, de 7 de setembro de 1!)22. Es~c 
prazo se ('ontnr:'t da dat :t da puhli· 
eaçfio rlo actn do l'residt•nt c do Es -
tndo no Ol' ~iio orl'icial. 

~ 2.° Findo o Jll'azo, s i a Camn-
ra {t qual l'ôra assi!(narlo n:i o ti ver 
res pondido c pl'ovidcncindo nn for· 
ma do pnl':t~t·n ph o prcccd<•nt c" o 
President e do Estadn dcc ret:n·ú pro-
cedent e n pl'l' lcnç:ão da Cn mara que 
Jll'O \'OCO U 11 dt•(·is:io C ln fl ll{)at~ Ob SC!'
\'H r us lilliHIS limitrophes I'Cc lnmadas 

JlCia mes ma , suhmcltcndo seu neto 
a a ppl·ovn~ão do Con~resso do Es-
tado, se m l'ffcito suspensivo. 

§ il." O arhilro qu e tiver sido nu· 
meado profl'l'irú sua se nten ça dentro 
do pr:tzo de nove nta dia s, sub pena 
de perder a competcncia, f11 zendo-sc, 
ent ão, novn nomeaçiío, pela mes m 1 
fn1·mn . O P1·csidcnle do Estado sub" 
mett erú esse laud o ú appt•ovnçiio do 
Co nJ.( I'csso. 

Art. :1. • A Cn mam Municipal qu e 
ti I' c r i nlcrcsse IHI dcc isiio elo I it igio 
dcpositarú os cnwlmncnt os qn e pcln 
!'res id ent e do Estmlu forem arbitl'll· 
dos e, s i for Ycn ccelora, fi cal'- lhe·:'t 
nsscgur:HI:t a acç:io executiva a que 
se refere o art . fiil2, da lei n. 8iJtl, 
el e 7 de sdemhro de 1922, co m direi -
to el e penhorar bens ou rcnd11 s pam 
se u reembolso. 

Art. 4. 0 As divi s11s tmÇI1(lns 11ela 
lei n . R-13, de 7 de setembro de 192:1, 
niío podem sr l' a It erada s ou mo(li -
ficl1das antes de dccorl'ido o dcccn-
nio, dewndo n decisão se limitar :1 
csc larccr r c l'eso lvcr ns diffi culda· 
drs existen tes na lncaçiio d11s linha~ 
divi so l'ia s c cxccuçilcs daqu cll a lei·. 

Art. fl." Hevo ga m-sc as di sposi-
çôes em co ntra ri o. 

Sa la da s scss(ies, 2H de agos to ,Jc 
Hl27 . -Alfredo S:'t. - Enéas Cn-
mcrn. -Alfredo Calão. 

Di spe nsndo o int rrsticio rc!Ji men-
tal, a rcqucl'imcnto do auctor, en-
trai'ÍI na rmlem do dia de amanhã. 

Pa ssa-se Íl 

2 . • PAHTE DA OHDEl\1 DO DIA 
Entra r m :!. o di scussão, com 1111111 

emenda , se ndo approvado se m dchn-
tc, o scJ.(uinte : 

i'HO.lECTO N. 9, DA CAMAHA, DE 
1927 

For<:l1 Puhlica 
O CnnJ.(I'(•sso Leg islai ivo dn Esta-

do de W na s Ge rn cs dec l·etn: 
A 1'1. 1. o A Fnt'\:t Puhli cn do Estu-

do dr lllinas Geracs, para o exe rci-
cio de I !l2ll, CO III por-se-ú de •L ono. 
hom ens, :tss im di scl'i1nin ndos : 

Dcpart:nnrnt o Administl·nti Yo; 
Cinco llatalluics de lnl'antnria; 
lJ 111 C:nrpn-Es('oln ; 
ll m C:orpo de Cnvallal'in ; 
Uma Compnnhin de Sapadorcs 

JlnllliH'li'OS; 
C i ncn Pelo! 1ics de Mel m 1 hadoras; 
Sc rvi ~o Auxiliar; ' 
Sc1·viço de Saudc. 
Al'l. 2." !'ara ntanut cnção da Fo i'· 

1:11 Puhli ca, l'i ca o Poder Executi -
vo au ctnl'izadn a despend er nn re-
l'c rid o cxc rcicio n importa ncia de 
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14 .6~0 : 1 92 .' 800, d e accord u cu nt :1 
tabcll :t ltn nt·xa 11 . I . 

Arl. :! ." A Clliii P•• s i\,':"to do lk p:tt -
ta i11 CIII t1 .\d1nini s trati\'ll, d:1s unid :t-
dcs dl' tropa c do Sl'l'\'i\:u de Saudt·, 
nhcdct:l' l'{t aos quadro s :tnlt l'Xos. 

Arl.. •1." Em caso de nl'cessid ade, 
poder:• o ~llVCI' I Ill elt:rar o l'fl cd ivu 
~a Fnl'\.':t . da!·- lh c PIWtniza\,':io qur! 
,Jlii i{Hl' CO II\'Clll l' nlc , :: hrind n para is 
~ · • 11 IH'l'Cssal'iu t'r(•ditu . 

_.'\ rt. !i ." ll cro~:nn-se as di spnsi -
I,'OCS t' lll con trario. 

S:da d:t s sesstll'S da C: a 111:1 l':t do s 
]~(' iJI I t 11 d os, fl l in as (it·,·:H s, Bel lo lt .i-
n zo ntc, aos 1ll de a ~ustq de l!l:.!í 
- O. Pl'l'S id ente, !'edro ~ ) arques d ~· 
AIIII CIII :t. - O 1." Sl'l'l'etarin, ,Jo:"tll 
!Jc rald o .. -- .o~ ." ~ l ' l'l'elar io , 1.\'a sh-
mgtun I·. P1n·~ . 

( ~i d e os IIUadros (' ta hl'llas já il ll -
hh cadus em acta antcril}r). 

Emt·rHla 
No qu.adro "SC' n ·iço auxiliar " , un-

de ~c. d1 z ( Pessoal l'lltprcJ::: td u) , 11111 
cap1t au, punha -se: - '2 capit:i es. 
. ~ala d:ts S\' sslics, :.!~ de a~usto de 

1!.127. - Alfred o S{t . 
y:i ~l O Jll'o.il'do C ent t•rula :'t l'tlm-

llll SSao de r cda!' ~:io. 
, . Entr:t lll Clll I ." di s~u s s:io , sut·n• s-

~ l wtm e nt c, c s:io a pp ro nHios Sl' lll 
debat e, ut; seguintes. 

PfiOJECTO N. ·1. DO SEN ADO, DE 
1n27 

Penitenciarias 
O Co ngresso Lcgislali\'o du Esta-

do de l\linas (i crat•s dec reta: 
Arl. 1." Fira :lllcl•ll'izado o !(o · 

vcrn o a Cl'l'al', cnt proprios do Es-
tad l_! ou no que adquirir, para cxc-
c u ~ao des ta lei, dua s Penit enciarias, 
sc!Hiu uma :q,; ri cola c oulra imlus-
ti'Jal. 
. f\rl. 2. " Pa1·a c llns scrfw Lran s -

l c rldo ~ condem nadns que, jú tendo 
Clllllprldo ]JC !o III CIIOS Unl:l quarl:t 
part e do. tl'I!IJlo de pris:i o qu e lhe:; 
huUVC r Sid o IIIIJlOSta , o rcqU CI'C I'C m C 
u mercccn·1n pela sua co nducta car-
t:,l'ral'ia , . Prcl'crind o,-sc, em identida -
I•C de ClrCIIIII S!aiiCI:tS, OS CJUC ant c-
riorlllent c ú pris:"to, se dedi e::va m li 
occupa,:io af:l ri co la ou industrial 

A.l'l. il." O ll'almlho do det~ nto 
S~ l'l! remUII CI':Hin. Seu sn lai'ÍO se di-
~ · all ra em t1·c:; pa rtt•s: - uma, de 
;)() "/", sc1•:'1 esc l'iptul':lda co nw rccr i-
ta do Estado; outra , de 10 "/", sc1·ú 
r nlrcguc, semanalmente, ao dctcn-
t. J, c a terce ira , de 40 "/ 0 , sc1·ú t l'i-
mestralmenlc depositada na Ca ixa 

Et·unontka do Estudo e cscriptUI'·1-
da 1'111 t• adcrn cta nornin:di ra, qu e .tn 
se nt e 11~· i:Hiu sc r:'1 l'ltt reg ue depois :I •! 
culnpnd :t a Jll' n:t 1111 qll :tndu ohlc· 
nlta indulltt uu li l' r:t llll' llt o co ndi -
cional . · 

A1·l . 4. " C:ada 11111 :1 das l'cnit cncia -
ria s st·r:'t ad111ini st r:• da pur 11111 di · 
rcclo r Cll lll os \'l' ll c illl l' lltos a nllll:tcs 
de I R :0110$000, por 11111 secreta l'i o cn111 
IIS Vl' ncilltl'III IIS de 7 :'.! 011.;-i l!ltl l! 11 111 
l'C:Il iiOIIIIl -allllllXarifc l'O III OS Vl' n!' i-
llll' lltus de 7 :'.!tlti.;OOtl, fi l' andu li vre 
:111 guvcrnn CO IItr:Jl'lar ll Jll' SSOa) 11(!-
I'CSSa ri o p:tra os sc ni ~·os dos cs ta-
hclc!'illlcntos. 

Jla ra !( l' ll) lhll 1111 ko . 0 din'\'lur SCI'.'t 
de tine notll caç:io du l'rcs id cnt c d'l 
Esl:tcl o e os dent ai s l'llnt•c it•narios 
~.(·r:i " 1111111 e: Ht os u11 contractados pclu 
Se('l'l' l:trio da Se~ura n l,'a c Ass is tt•ll -
cia P11h li ca. 

A ri. & . " O ~oyer 11 o, no ref: ula III Ci t-
111 qu e ex pedir para exet' II \~U des ta 
lei, di sc rimi11 :1 r:'t as t'une(,'lics dos cnt -
prcgados de cada Penitenciaria e 
Jl.l'll\Tr:'t :tos easus de su:1 substitui -
\~ ~· · dt•tt•rlllina r:'t '' rcl(i men di sci -
plln,: tl' qu e nl' lla s \'i gn ra1·:'t c pt 'CSC I'e· 
n·ra o pt·ucesso de trans t'crcucia 
dos cu lldc11111ados Jl:l l'a os cs lahelcc i-
n,t cnt os pcnitcru: i:tri os, I'UIII audit·n-
cr:t d11 ~ lini s t e rio Publi co c ('O lll in -
t c rl'cn~·:iu dos jui Zl'S da exccuç:i'l 
Jl e!l:t I c . daqm•lle s em cu.i :t jurisd i-
c~·au es tii'Cr o preso cumprindo sell -
t c n ~a. 

.Arl .. H: " Para in s tall açiío das Pc-
nlt t' lll'lal'l as podcr:'t o ~urc rn u des-
pend er ~ ~ f)ll:tnlia ueccssa riu, a brin -
t!u crcdtl~l s a té o maxi11w de . ... 
h .OOO :000:;>000, l'nt doi s <·xercicios, 
('OI,tt . :~ co nst ru cç:in de prcdius, ac-
qur ~ l ça o de nwchina s c t'ct' l': tll tent :ts 
a~r1cola s: sc111rnlcs c Lu do 111:1 is qu e 
foi' Jll'l'CJso para o bom f'ull ccioua -
mcnto das Penilcnciarias. 

Art. 7." Esta lei cntrar:'1 em YÍ -
!(01' com a puhli caç:io do rcgulanten· 
to que a cumplctar:'t. 

_A rt. R." ncm~a m -sc as d is pusi-
\OCS ('111 co ntra l'io . 

Sala da s s~ssúcs, e111 :!-1 de agusto 
d.c l!l27. - ,\ll'rt•do S:'t . - Ené:1s 
C:IIIICI':I. - Xari cr 1\olint. - Lc-
l' lndo Coe lho . 

V:t c :'ts co lllllli ssücs 
Finan~:ts c .Justiça. 

reu nidas rl c 

I'HO.TEc:TO N. !i, DO SENADO DE 
1 !127 ' 

Doa~ií o de 11rcdio 
O Congresso Leg islativo do Esta-

do de Minas GCJ'HCS decreta: 
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A'rl. 1. " Fi ca o Poder Executi vo 
au ctorizad o a don t• {t Ca nta m l\111 -
ni cip:tl de Mat• de Jl es panhn o pt·r.-
d i o ond e fun cc ionou o ~ rupo esco-
lar " Estevão Pinto ". 

Art . 2." nr ,· o~am-sc ltS di spns i-
\,'Õrs em conlra l'i o. 

Sala dns s('ssõcs, 21 de n~os to de 
1!)2í . - Enéas Cn mcra . - Alfredo 
C: ti ão . - Cn 111 i ll o Chn \' CS. 

Vne :'t commi s~ão de Finanças . 

PHO.TECTO N. H, DO SENADO, DE 
1 !)27 

ltcgulu 11 concessão cl r Jlrivil rg ios 
sobre estrndas dr fl'rro 

O Co ngresso Lrg islath·o do Esta-
do de l\linas Ge t·acs dec reta: 

":\ r l. 1." Ficn o ~ovc rn o do Esta· 
do au ctorizado a co nsolida r em utn 
uni co re~ lll :t iii C ill O todns as leis t• 
re~ul : une nt c.s ex istent es so bre c.:o n-
cessões de cst mdas dl' fet't'o cs\a -
dtt:t l'S, obsc r\'a nd o a~ cli spos ic;ões qu e 
n:io fure 111 co nt ra ri as :'t prese nt e lei. 

Arl. 2." Com os pri vi l c~ i os de 
t r a fc~o c ou tros jú refe rid os na lei 
tt . IH!, de 21 de julho de IR!l5, po-
dcrú o !itJ \'C t'no co nceder os sc!iuin-
t..; s fa vores :'t s cmpt·rsas fcr rov in-
ri as: 

a ) ,\ durn çiio do pri vil eg io sNÚ 
nu 111aximo de UO :unt os ; 

h) Uma sulJ,·cnção ldl omct t•icn atl· 
50 co nt os de r ~is por ldl ometro de 
cs t r a da cnt reg ue :to trafego; 

t:) r\ isenção de lodos os irnp tr>-
los cs tadu acs c nnntici pacs que in -
cidircth sobre a es trada, suas depcn-
dcncias, maleria cs c . mae hini smos. 

d ) A utili zn\;:itt de :tcco rd n co m ,, 
1\(•g ulam cnl o da s quedas d ' a ~ u a, da 
potencia hydraulka di spnni ve l c m•-
ccssa l'i n, nos r ios cs tadu lH' S, pa ra 
mover as ofl'i ci nas c trens ferrovi:J -
ri os. 

,\rt. :! ." Sobre a diffe r c n ~a ·entr e: 
o cap ital rea lm ent e d ispc nd idn nr1 
apparclhatncnl o da estrad a c as suh-
Ycnções kil omct l'icas pagas, pod e r:'~ 
tl ~0 \ ' Crtlll , CIIHtU:Jnttt O t r:t fe go fOI' 
dcfi cilari o, co nse ntir qu e a empresa 
se credite um juro annu a l, no ma-· 
xinw de 10 "1", sohre ta l diffcrenc;a . 
Es tes juros se rlio creditados ctn eu n-
ta es pecia l, qu e sc rú sa ldada medi-
ante a co hran \;a de uma lnxa addi -
c ionnl de 10 "i" so hre os fretes da s 
tal'ifa s qu e o nwsn1 n gove rn o appro-
Ya t' pat·a a 1·e fcrida cst mda. 

Pnr:l!.(t'n phn uni co. Estn co nta dc-
pr nd crú de a ppi'O\"açiío do governo . 

:\ 1·t. 4. o As cst t':Hlas qu e !.(os:J-
rem des tes fav ores, f icanio suhm ct-
lidas a tomada de contas semestral-

ment e, da rece ita c despesa; dcvc riio 
suhmctt ct· n apJli'O\'a\ÜO do gnvc t·no 
do Estado o quadt·o de seu pPssoa l 
c n ~o pmlerlio co nst ruir sem qu e o 
III CS III O !(0\'Ct'nO a ppl'OVC pi'C'V ill lll l.' ll -
t c ns projrr tos c orça mentos rcs pc-
ct i \'Os. 

Art. í1." As tarifns dns r.s lradns 
de ferro, no primeiro quittctucnni t) 
de t 1'11 fcgo, serão hnscadns sobre II S 
dn s cs t mdas mai s prox im ns, com 
um accrcsc imo de 20 "I". 

Paral-(ra pho un ico. No prazo pos-
lr ri or ao mencionado acima, ns la-
t•ifa s, medi ante appt·o,·açlio }>revia 
do !,.(0 \'Ct' no, sc rlio rc~ ul a dns c mo-
difi cada:: de :1 em 3 annos, so bre 
n hasc medi a do tn oYim cntn de lra-
fc~o nesse p(l l'i odo, de forma que o 
res pce ti\'o rendimcnt o · liqu idtJ nun-
ca seja infet'io r a 10 "I" do cap ital 
des pendid o c t'l'Cn nh rc ido pelo go-
vr t·no. 

Ar t . li . " As rs t rada s de fct'I'O qu r. 
gos:t l'l' ll l de fa\'orcs pccuninl'ios pol' 
part e do Es tado, find o o prazo d• 
pt·i vi lcg io, rcvcrt l'r:io ao govern o. in-
dcpcndt• ntr de qua lquer indcmniza-
c,:li o, co m. t odn s as suas depcnd cncias, 
ot'f icin ns, nt ac ltni smos c mal·ct'ial ro-
dant e . 

l'nt'll!,l t'a pho uni w . Si dent ro do 
prazo marcad o pelo ~overno no actu 
da co ncessão c mio excedente de 30 
ann os, a empresa rcs tituit• ao Tlw-
sout·o o montant e dos auxi lios pccu-
nia r ios t·cccbidos, a estrada passarit 
a co nstitui r propl'i ednde perpetua da 
lti ('S tna t•mp r(•Sa, 

Art . 7." As empt·esas de estradas 
de fet'l'o de co ncessão es tadu al não 
podcr:in d islrihnit· divid endo supc·-
l'i nr a 12 "I" ao ann o. O excesso de 
t'c ndimcnt o qu e se verificar sohrc 
rs ta porcr nllq.(c nt sc r:'1 applicado n<> 
lll l' llw r:ll m'n to das linhas, co nslru-
c.,::io de ran ta cs c rcnppnrclhamcn-
tos do mate r ial rodante. 

Art . H." Em qualquer tempo, por 
ut ilid :td e ou necess idade publi ca:;, 
as es trnda s podt•t':itl ·se t' t•cs~atadas 
pelo 1-(o \'Ct'no, n)edia Jtt c condiçÕ l~S 
cs tahelecidas ·no s cu ntraclos . 

,\rt . n." As despesas CO III a fi sca -
li z a ~ :i o Ct ll ' t'l' t':io por co nta da s em-
resas l't·tTov iaria s, qu e sc t·fl o u!Jt·i ~: l 
das a co nceder tll(la s as fa cilidades 
nos fi scncs. . 

Art . 10. Hcvo!ia m-sc ns di sposi -
~~ics 0 111 cont m ri o. 

Sn la da s srss1ics, 2:í de a!.(os to de 
1!)27 . - Cnmill n Chaves. - Alfre-
do Ca tlio. 

Va c ú conunissliu de Ol)l'ns Publi-
cas c Viação, 
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PI10:JEC'1'0 N. 7. DO SEN:\DO, UE 
1ll2í 

Ucgula a com pclcncia dos Con selhos 
Dclibcruti vns dos mnni ci pios 

O Co n grc~so Leg islati vo do Esta-
do de Mitws Ge r:t cs cl cc rcta: 

Ar t. 1." Co 111pctc particularment e 
nos Conse lhos Dclihet·ativos elo s mu -
ni cipios, que forem sédes ele l'rcfei-
tura sJ al ém das alll'ilnti ~:ões defini -
da s cin leis espcc ia cs c obse rvada a 
l cg i ~ la çlio estadual, dclihct·a t' sohrc : 

I) impostos municipacs; 
11 ) fixa ç:io dos cmoluntentos c ta -

xas tlc se rvi ços; 
III ) orçatucnto de receit a c cl es}IC-

sa propl'in s elo municip io ; 
IV) urga nizac;lio da s sua s scc rctn-

ria s . 
Para graph o uni co. Inculllhe- liH·s 

tambcni delibera r : 
1) suhre insii'UC\:to puhlil' a tnn, 

nicipa l; 
11 ) so bre empt'l•s tim os munici-

pa c!i ; 
111 ) su hrc concessiío de llltl nt to ria 

da diYid n nctiva ; 
IV) sohrc dcsapropriac;õcs, Jlor nt•-

ec~ s id a de uu utilidade publica, pa ra 
uhras ~ ~ se t'l'i \OS ela sua cumpclcn-
cin; 

V) sohrc :tli cnaç:io, t t'ol'a c loca-
ç-:"tu dos hws pa ll'inwniacs el o lllll· 
ni cipio; 

VI ) soht·e co ncessão el e privil c-
gios e cc lchraçiio de co nt ra clos, re-
ferent es a obra s c serviços da sua 
a tl ri hui \;:Ío ; 

VII ) solH'C ohra s publi cas c ser-. 
viços custeados pelas renela s muni-
c:i-pa es ; 

VIII ) sohrc :1s postura s munki-
pacs cl ct.cr·minada s na lei n . 2, arti -
go 31!, ~~ 1, 2, 4, (i, 8, (), 111, 11 , 
12, 1:1, H , 15, Hi, 17, 18, 1!1, 21 c 22. 

Art. 2. " As fum·çôes executi vas :lu 
~uvc rn o loc.:al dos municipios, qu e 
forem sécl cs el e l'rcfldt lll'a s, co nti-
nuarão a se r cxc rcid :1s pl!los prefei-
tos, clt ~ tto tm•aç:io du l'rcsiel ente do 
Estad u, (I quem colllpCie sua elit·ccçlÍ(I. 
adminbtTa ç:io c rcgulamenta c;iio, 
dos dentais st•t'\'i \;os não espec ifi-
cados no nrlil(o antcl'i or, es pecial-
mente ela s seguint es : 

I) orgn nlzação ela Prefeitura c es-
tatutos dos se us fun cc ional'itlS; 

li ) sct·vi ço de aguas e cxgo t tos e, 
em gemi, nquellcs cujo vult o cxcc-
clc its poss ibilidades cconomicas do 
IIIUUi ciplo ; 

111 ) nt: t t ad t•u rns c a.;o u1: ucs; 
IV) puli cia !oral ; 
\' ) fttrll t'Cil lll' lll O de gaz C cnel'-

::ia elect riea; 
\'I ) tclcph uncs c \'ia \:io urbana; 
Vlll co n s truc~ôcs urban as, hygie-

lll' tnunicip:tl c sa ud c publi ca, satwa· 
mcnt o C C lllh c lh~za lll e nto; 

VIII ) dcsa t>ropt'iaç:io, pl'i vil cg ios c 
co nt rÍtclus referent es nos ser vi\us de 
sna a ttl'ihui ~·iiu ; 

IX ) o commc t·cio de gencros de 
primeira necess idade, o tt·ahalhu OIH'-
rari•J c o fun cc ionamcnto das in-
du st l'ias, no qu e ús tnunicipal idades 
t•o tnpctc regul :1r . 

Art. :J." Os co nse lhos n:iu poderiiu 
nl·gar, no ort;amento, a \'Crha ncccs-
sa ri:t :10 cnsleio dos sc rvi c;os regul a-
dos pelo !'res ident e du Es tado, scm.lo 
lil'it u ans prefeit os abrir crcditos 
cx trn ordinari us, dr ntro de outras ver-
IJ:Js, caso isso ncontc\a. 

Arl . ·l."' O velo nppos to pelos pt·c-
fl'it os, nus tern ws da lei 7ii:J, de 5 de 
outubro de 1!JI !!, ús n~soluçõc s dos 
Cnn sc llws qu e furem co ntrari as :'ts 
leis ou aos intercsSl!S do C:s tado ou 
d•1 municipio, pnderú ser parcia l, 
oh::e rl'adn o p1'Cct•ito da lei n . 10, de 
1,1 de ~c l cmbru de ID::!O, addi cional :'t 
Co nstitui r :i u . 

:\rl. 5." Quando os Co nsc llws uãu 
vo tarem, na occasi;io oppurtuna, o 
tl l'~amcnl •J da receita c d c~ pc·sa para 
u :tnno sl~ g uint c, cntcnd ct·-sc-ú pro-
r" t!ado o orçnmenlu yi go mnlc !lO 
(11111 0 CO I'I'CIItC. 

i\ rt . fi .• ~as ncc,;õcs executi vas para 
eohran ça el e mult a por ini'racç:in de 
pos tura s municipacs, além da dc fc~a 
permitticla pelos ar ts. lill.t c 61 8, do 
Cocli,_;o do Processo Civil , pode o réu 
npp(Jt: qu alquer outra que lenha pot· 
fim illiclit· n ('Uipa . 

Art. 7." HcYoi;a m-sc as cli spos l~õcs 
em co nlmrio. 

Sala da s cnlllllli ssôcs, :111 de agosto 
el e 1!1:!7. - Ca rnill u Cha ves. - Al-
ft·edo S:'i. - Valladarcs Jl ihciro . 

Va c :'t co mmi ssiío de .Justiça c Lc-
gisla çii o . 

Suspend e-se a scssiio pot· 15 minu -
tos. 

ll cn hcrta a scssiio, ve rifi ca-se n:i o 
lt nvc t· m:ds nulll r ro na Casn pa ra dc-
libcrat·, pelo que o sr . prc~. icl c nl e 
des igna para 27 do cor rente a se-
guinte 
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OIIDE~I 00 DIA 

!'rimei ra 11arle 

AI!· as J.J h11ra s : 
Ll'ilura da nela , cxpediculc, apr:!-

sc lila•::io de parcecres, pru.icclos, in -
dira ~· <ie s , 111o~:ií e ~ (! n •qu cri1ncnlos . 

Se~unda parte 

,\fé as 17 horn s : 
:1." discu ss:io do pro.icclo n . . J, 

da C:unar:1 , app1·ovando as eoula ~ 
c(,, cxcrcil'io pa ssado . 

1." di seuss:io do de n . J.J, d:1 Ca-
lnara , appi'OI ':IIHio din•rsos re:,:ula-
lllcnlus cxpcdid< JS pelo gurcrno. 

1. " di se uss:i o do de n . lli , da C:t -
nlara , conl:1nd" tempo ú professora 
da cadeira de t•os lnras e Li':1h:dlw:: 
ln :lnll:te s d:1 Escnl:1 Normal ~lodcl .-J 
da Capital , d . ,\l cxandrina Santa Cc-
eilia . 

1 ." di scuss:io do de n. ll , do Se-
nado, di s po111lo que :1 s duvid:1s c di-
r crgcnri:1S entre nHinicipios , sobre 
quesliio de linJiles, podcr:"1o ser di -
rimida s p11r accordo uu juizo arld -
tral. 

1 ." discuss:io do de n . . li, da Ca -
mar:l, rcfornJando os scn ·it;os sani-
larios do Es l:ulo . 

1 . " d iseuss:io do de n . 1 R, da Ca-
mar:l , appruvando o laudo arhilml 
rc lal i~ · :11ncnlc ao dislriclo "~lei lo 
Vianna " . 

1." discuss:io do de :12, da <:a 
11t:ll 'a, sobre ahcrlura de ereditus 
c eonlc11do outras disposi«;Ões . 

i!. " discu ssiio do de 11. 2, do Se-
nado, pondo em di sponibilidade '' 
funcci onario estadual quando affc-
clad u de lepra. 

il. " discu ss:iu du dt• n. 11 , da Cn-
marn, mudando a dt•nou1ina t;iio de 
di s triclus . 

~. " di scu ss:io du de n . :I!J, da C:a-
mnra , auclorizandu u gui'CI'no a ad-
quirir a bihliulhcca que pertenceu 
ao dr . Haul Suares . 

2. " discuss:io do de n. 17, da Ca-
IH:Ira , :lllclo1·izand ,, a abcrlu1·a de 
ral'ios credil os . 

2. " di seu ss:io do de 11 . :1, do Se-
nado, sobre conslruc(,':"1 o de un1 mau-
sol,•o no lumulo do senador Diogn 
de Vasconcellos. 

Lcv:mta-sc a sess:i u . 

:.!1. " SESSMl OIIJ>IN,\HIA, AOS '27 
IJE M;<lSTO DE 1!127 

Prt•s id e1wia, do s r. EilH•iro r/c lJlí-
rc ir•J - :sc crl' t.. t r! r: ~: , os H~ . Ul.rw-
lli :. l\lourii o c Galiricl SantN; 

Sl l ~I ~I,\IUO: - i\cla. - Commu-
lli cações . - Parccci'CS de commi s-
siJcs . - I'!'O.i cclns 11s. 7 c 1~, do 
Senad o ; 112, da C:1111a ra ; 5 c 6 do 
Seuado. - l'rojcctos ns. 4, 14, Hi, 

·li, lll, :12, 11 c iHJ , da Cama1'n . -
l'!'O.iccl os us . ll c 2, do Scuado . 
- l'ro.icdo 11 . 17, da Callllll'a, -· 
Di scurso c cmcnda do SI'. Alfredo 
Sú . - Di scurso c cn1c1ulas do SI' . 
Lcvi mio Coclho. - L.liscui'SO u 
l' llll'IHia do s t·. Ent'·as Camcra . -
l'rojeclu 11. :1, do Sc11:ulo . - Di s· 
curso ,. L'llJ CIHia do sr . En Gas C:a-
mcra. - Ord c111 do di:). 
;\ ' hor:1 l'l' !~ i111 c 11lal, fe ita a chama-

d:l , al'IJ <111l -Sl' prc se11l cs os s1·s. Hi-
heim de Oliyeira , Oly mpio ~louriiu ,. 
(i;1hri e l S:1nlos, l.c rindo Coelho, Xa -
vier 1\olim, Alfredo S:'l , Mod cs lin o 
G o11~·alve s, Alfredo 13aela , Alfredo 
C:tl:io, l~n l: as Camcra, l'as sos ~laia , 
Vallad:1rcs 1\ibdl'o, Lui s Lisboa c 
C:unillo Chan·s, !'aliando com cau-
s:t participada os s rs. Olcgario Ma-
ciel , Simiio da Cunha, J>cricl cs de 
~lc11donça c ,\ ll'cs de Lemos, c sem 
clla , os 1na is se11ht11'L'S, 

,\bn•-sc a scss:i o . 
E' lida c approvada a ada da an-

lcriur . 
S•1brc a llll'Sa n:iu ha expediente . 

Communicaçõt•s 

O SH . LEVI NDO COELHO, uhlcn· 
do :1 p:dal'l'a , comutunica que o sr . 
~ligu e i Lanna, por nwliro de mole s-
tia lcm fallado c fallnr:\ , ainda :1 
al gunw s sessões . -- Inlcirado . 

O SI\ . LUIZ LISBOA, ublcndo a 
palavra, communica que o SI' .• João 
l'io, JH!I' se achar ligeiramente cn-
ft•rlno, nii o colnpal'ccct·ú ú sessão d !:l 
ho.ie . - Jnlcirado . 

!'assa -se ú 
Aprt•scnlu~ão de pareceres, Jlrujc· 

ctus, indicações, muçiíes c rctJUe-
rimcnlos 

1'AI\I·:< :EI\ES 

O SI\. CAM1LI.O CHAVES, pela 
comntiss:io de .lusl iça c Legislaç:io, 
ofl'c1'('('C o sr :,:uiule: 

1 - Sohrc o projecto n . 7, do 
Senado 

A commi ss:io de Lcgislnçiio c .Jus-
i iça, a que fui prcs~ nlc u pru,icclo 
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n. 7, do Senado, t': dt• parecei' qll l' 
(I lll cS nto seja appi'OI':tdo l' lll St•gun · 
d:1 d ise u ~:s ii o , lnl e•nno 11 c ll c se co11 .. 
l t; lll . 

Sala das sess<i t•s 
ilciro, '27 de a f.(os lo 
millo Chal'l'S. 
Valludarcs 1\ibeiro . 

d•> S\' 11:1dn, ~li · 
de 11127. - Ca-
Aifredo S:'1 . 

O SI\ . ENE' AS C :\~IEI\A , pela s 
comnti ssões I'L•unida s de Fin:1nças c 
Lcgi s la~iio c .lusl içu , ol'f'crecc os S '~ 
g uiulc~: 

li - SOIII\E O I'IW.IECTO ~ . . 1, 
DO SENADO 

A colllllli ss:iu dc Finan,as, :1 que 
foi Jli 'CS,L'nll• o pro.il'clo · n. .[, ,1,, 
currcnl c :1n1w, do Senado, :luclori -
zand u o gol't' rlliJ a l:t'l'al' dua s peni -
lcuciari as, 11111a , ug1·icolu, c CJUl.1'~ 1 , 
indus trial , depoi s de cx:tmin:d-o C<HI-
vcnicnlcmt•nlc, t'· de parcct' l' sl'.ia o 
w csmo d:~do :'! p1·imcira discu ss:io 
c appror :ulo . 

Sala da s I'Oillllli sscics, '2 7 dc al(os-
Ln de 1!127 . - Alfredo S:'t . - l.uiz 
Lishoa . - Lc vindo C:o <' lho. - Enéas 
C:lllll' l'a . 

.lu s ti ~·u c l.el(i s la~:io: 
De aecordo com o parct:c l' supra. 
27-8- 1!)27 . - Alfredo Sú. Ca -

millo Chan•s . 

l1l -- SOl IH E O 1'1\0.J ECTO N. 112, 
IH C:\~l,\1\:\ 

:\ com1niss:·w de Fi11anças, :t que 
fo1 prese nte n lll'o.i cc lll' 11. 11:!, li>~ 
:1111111 proxinw rind o, da C:11nara dos 
s1·s . Dcpulalios, auclori zando a pa-
gar ao SI' . . José Bcrnanles de l'aul.1 
,\rocira , cx-chcfc da cxlincla sccçü., 
de Fisealizaçiio da s n cud ns Tul crn :1S 
do Estado, as diuria s qu e dl'ixon de 
r eceber 110 desempenho de varia s 
commis sões naqncll l' car:,:o, eujo nu-
mero c imporlancia l'oi 'C ill . ,·el'ifi ca-
das na rc parl.i~ :io colllPL' lc nlc, c :1 
ahi'ir o ncccssal'io (' l'cdil.o, L'X:IIni-
JH11Hio as leis rcfcl'l' lll cs ao caso <! 
os docnincnlo s juntos do pt·ocesso, 
r c l'il'ieon o se~ninl c : qu e u allu-
dido l'nn cc io1t:1rio foi nomeado l'i :; .. 
cal ambulanlc das rendas inl cr11:1 ·; 
do Eslado a :i de lll:JI'ÇII dc 1 H!l fl (l's 
l !í 1'.) c dc:;ignado piu·a u lugar de 
ehcl'c, a ll do mesmo mcz (l's. I li ); 
que, pelo decreto !11"1, de 11!!lli, fo-
ram estabelec id os os dL'I'CI'cs c alll'i · 
hui ç·<ics do chefe dos fiscaes amhu-
lant cs, culrc os qnars, <'IJJ vit·ind·~ 
do arl. !í . ", ~ il. ", se inclue, o .. 11· 
sn hi1· parn qunlqlll'l' onli'O ponl o do 
Estado ou l'ôm dc ll c,- em co1nllli ss:io 
especial, desde qu e fosse convenien-
te aus int eresses da l'i scalizaç:io . 

Fi,·ou, uss itn , " rl'i'l' r ido fun cc io-
nnrio c•nnprcl!l•lulido t•nlre os e111 .. 
PI'L'f.(ado s da Scl'l'elnria da s Fin:1nt;;1 •; 
c sujeito :1 11 arl . :l i. do dec . !l·l:l, 
de l fl!lli, c a rl . ;, , .. , ~ :~ . " , d o dcc. 
!li I, do mesmo anuo, L'Oill direito :b 
l'anla gt•ns do arli f.( •J 2!1, do dl'crclo 
1:1:\, de l ll!Hl, l'L'I·igur:ulo pc i< J arl . 
10·1, do tl ccrclo :,ll!l, de 11l!l:l; c arl 
12·1. do dcerl'lo !l-12, de IR!Hi. 

De :Jl'l'tmlo con1 la cs pn•ce ilos le-
gaes, o Esl:ulo concedeu ao fun ccio-
llario rderido, como :ul ea nlam cnlr:, 
para m·coi'I'Cr ús dcs pcsas de ria gcm, 
de 11l!Hi a 1!lO:í , quando t·nJ colnnd s-
s:·lll dc sen·iço puhlko, raria s par-
relia s 1111 liJlal de li :!1 : !11~111111 , qu•: , 
depoi s, por mú inlcrprcla t;:iiJ dos 
]ll'l'('l'ilo s it> ;.(: lt'S , descolliou do l'ull -
erioiJari o t' ln quota s nt cns:1 cs, 11 :1 
prl! porçüu da :í ." pa rt e dos seus l'l' ll -
l'inJL'nlo:;, ( fl s. 1:.! , 1'. ) . 

Si lae s adcanlam c11l us foram feitos 
pa ra des pesas de 1·ia gen s, prt·sullll'-
~ L' qu e la es ,·iaf.(c ll s abso n ·c riam a 
i1nporl :1nt·ia dos adeunta1n cnlos, al e 
pro1·a L'ln conlr:1rio, que con1pd e ú 
Sen cl:1ria da s Finanças , produzir, 
I'L' I' ifi c:1 ndo pelo livro de ponln L' ou-
ll'lls doc umt•nlos, <;uanla s via :,:c 11s 
1'11ran1 fcil:1 s, em commi ssüo pclu 
func cionario, parn lhc paf.(:1r dns ... 
li: !l:I0$000 a p:1rl c qu e lcm direito 
c qu c :1 con11ni ss:i u n:io pndc pt·cc i-
sn r em 1·isl :1 das infnrl!t:I Çties del'i .. 
cicnl cs, do Scercla1·io d:1 s Fin :ln t;as. 

Cumpre sali entar que do rloeu-
mcnlo a fl s. 22, v. , re salla que d" 
direc lol ' da Fi sc:tliza,ün das Fenda s, 
l'U.i :IS :tifribUi\:Ôl'S SÚO as llleSI11:1 S do 
cx-chdc dos fi scacs : 11nbul:111l e~ . tem 
!ddo sempre abonada a diari H d(• 
~ ~: $000 , quundo e1n co mnti ss:i u fúra 
da Capil:d . 

Em vi sta dos nwlil'os acima c l'nl 
l': !cc da ccrl id:i o dc fl s . 11!, a co111 .. 
11 1iss:io G dc parecer qu e o pro.icclo 
.iú npprovado em p1·imcira di sc us s:i o, 
sc·.ia ap resentado em segunda c ap· 
fl l'o l'ado, co mo se ucha redi gido, n :-
1-i fic :1111l o o !(lli'CI'Ilo, pelos meios di.! 
que dispuze1· o "quunlu111 " a pa-
!(:11 ' ao a llud ido funccinna rio . 

Saiu da s commi ssti (• s, 27 dt: al(os-
ln dc 1!127. - Alfredo Sú. - Lui1. 
Lisboa. - - Lcrindo Coelho.- En!•a:; 
C a mera . 

PI'Ojccto a <illl' se refere o JHirt' l'l'r 
acima 

O Congresso Lcgislalii'O do Esta-
do de 1\liuns Gcraes decreta: 

A rl. I . " Fi ca o :,:nvci'IHI au clori -
Z:! rln a p: lf.(ar ao sr . . José 1! . de Puu-
la :\mcim, cx-chcfr dn cxlincla sc-
c~·:i o de Fi scaliza ~ :i o da s 1\cndas In-
lemas do Estado, us diarias que dei-
xou de receber nu desempenho du 



238 

vnrias cunJmi ss•ies naquell c C:JI'f(ll, 
cujo IIIIIII CI'II C Íllipll.l'lalll'Íil forem. \' C• 
rifkadns IHI rcpa rli~~o competent e, 
se nd o nhcrl u, p:1ra isso, o nccl!ssa -
ri u credito. 

Art. 2.'' 1'\ el'nf(nm-sc ns di spns i-
\,'(ks em cu nlrari o. 

S:Jih das sessões dn Cnn1:1 1'a do3 
Deputados , 2:1 de sl'lemhro de 1!l21i. 
-- O presidente, Encas C:n mcra . -
O 1. o sec retari o, Cn millo Cha\'CS. -
O :2. " scc rctal'io, V. A. i\lello Frnnco. 

O SH . I.EVI NOO C:OELHO, pela 
commissfin de Finnnças, nffercce ll 

Sl'f( lli nl c: 

lY - Sobre o projcctu n. 5, du 
Senado 

A ·conllniss:io de Financ;as, a Cf\I C 
foi presen te o Pl'o.icclo 11 . r,, do 
SeJJado, auctorizando o ~:o ,·c rno a 
doar ú Camnra municipa l de M:1r drj 
llespnnha o prcdio em qu e fun cc io-
nou alli o f( rupo L'Sctdal' ' ' Eslcvã'l 
l'inlo ", jú approvndo e1 n 1." di.;-
cnssii o, é de parecer qu e o mcsm'l 
projeclo sr.ia submctlido a 2." di s-
cuss:io l' n pprovado. 

Sala das scssôes, 27 de nfiosto de 
l!l:l7. - Alfredo Sú. - Enéa s Ca, 
IIH'I'n. - Luiz Li sboa . - Lc\'Ín(h 
Cuelho . 

O SH .. \LFHI~DO IIAETA, pela 
collJIIIÍ ssfío de Obras Publicas c Via-
\::io, offcrecc o sc~uinl c : 

V - Sobre o projectu n , 6, do 
Senado 

A com1niss:io de Obras Publicas 
c Via~::io a que foi presente o prn-
jcclo n. G, do Senado, já aJllll'o v·.t-
do. em 1." di scussão, é de parece r 
s~·.1a o 1n rsmo dad o para 2." di scus-
sao c ollP(li 'OYndo . 

Sala dns co mmissôrs, 27 de a:,toslo 
de I !127 . - ,\I f' redu llacla. - Pas-
sos i\laia. - Alfredo Cn lfio. 

Todos esses projcclos fi cam so-
bre :1 mesa para a ord cn1 dos lm-
hallws, dispen sndo o interslicio I' C-
giJn enl :Ji a requerimento dos l'espc-
di\'us relatores. 

Redac<;ão fi nu I 

O Sll. X:\ VIEil HOLIM, pela cnm-
mi ss:io de Hedacçiio, ofl'crccc a rc-
da c\,'iio final do pi'o.icclo n , 87-.\ , 
des ta cado do de n . H7, dn Camarn 
e co nstituída do nrl. 2. " do mes mo 
Jll 'o.iecln. 

Vac a imJH'ÍillÍl', 

l'a ssn-se li 
:1 ." 1',\IITE DA OIIDEM DO DIA 

Enlrn em il." di scu ss~o c é ap-
prol'ado sem dchnle, i ndn ú eum-
mi ss:io de Hedacç~o, o set::uinte: 

1'1\0.JECTO N . 4, DA CAMA IIA, DE 
1U27 

Approvação de contas 
O Conf(J'esso Leg islativo do Esta-

do de W nns Gemes dccrcln: 
Arl , 1." S~o approvndas ns cles-

pesns do exe rcido de 1!J2fi, conslnn-
les dns cu nlas verificadas nn Sccr~
lnrin dns Finançns, dcfinilivamen-
1 c l'ixadns l'lll 28!!. !lnü :!152~77 1 , com-
prehcndendn: _ 

a ) Os dispendi os em razao dns 
lnhclln s dn lei n. !!02, de 1í1 de 
se tembro de 1!l2fl, e dos eredilos sup-
pleJnentares, cxtrnnrdinnrios e cspc-
cines ahcrtus na importaneia de . . . 
7:, . :mo ::!!l:2$7:í t : 

h) A resl.ituiçiio dos dcpos ilos na 
imporlancia de 1 f,.!lii5:G83~12G, a sn-
hcr: 

C:aixas Eeonomicns, ;,.:~:, .1 :i!:I4 .'!J0ij, 
Bens de ausentes, :.111 : • 1:27 ~028. 
Cauções, ii!Jf, : fi~S$ :2i! ·l , 
Fian ~as, 10!l : 17 f, ~fiil4. 
Em prcs li mos de orph:ios, . .. .. . 

Sli :l iH~ .'MiO. 
Fian~:1s c cau\,'Õcs anligns, 

:l. :IR:! :O i!2$H21 . 
Dcpusitus divcrsus 

1\es t ituidos no cxc rei eiu, 
.UI:í :S:!2$!l·l7 . 

Cance llamcnt o de dchilos, 
2:ít:17W>7il. 

Som ma , 4. 467 :UO!J$f,20 , 

Previdencia dos Servidores do Es-
tado 

Cl de co ntribui ções c peculios, . . . 
~ií f> :;t!J.J$.1(i2. (;I de emprcs lilllOS, 12: 000$000, 

C: predial, 1 .4iiG:!Il7 ~ 123. 
Son11na , 1. UO·I :311 $585. 

Caixa Beneficente da Força Publica 

r.l de eo nlriJ.ui\,'(il' s, ·llii! :4~7$ ·188. 
C predinl, 2.J2:1ii!l ~ri50. 
Som ma , 701i :0f>!l$0i!8. 
Tot:Ji, 15. !lil:í :(i8:!$125. 
c) Pngamc11tos rea lizados pela cl 

" 1\cstos n Pnf(ar ", na imporlancia 
de 207: tr,2$7RO; 

d) Opcrnçõrs de credito no t.olnl 
de fiR, 070 :!JUO$il711 , com prchcnd cn-
do: 

Ca marns Municipacs, .... . .. . . . . . 
Cl05 :U!lU$006. 
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Dcfcsn el o Café, 7, 7:1:! :21l ·l~ liflli. 
Liquidaç:io da divida cx lel' IJ:J , 

;m. 208: r,mJ~ooo . 
Depu rtnmcnlo de Eleel ri cidnde, . . . 

H . 5·17 :21 a:r,:!li . 
Acçi>cs do Banco de Credito 1\cu!, 

1. 1SH :420 ·ooo. 
Prcfcitum da Cap ital , . . . ... . ... . 

1 .3(i:l:171 $120. 
Hcde Vinç:in Sul -~ lin cirn , . . . . . . 

:!.724:il!JI ., 152. 
Snm nw, li8 . 070 :!l90$:l70. 
c) O liquid o dos supprim cnl os no 

exerci c in de 1 !125, no v:d or de . . .. 
2. i!71i : OOU$0.J~ ; 

f) Os sn ldos Clll poder de .Ban ::os 
c CurJ·cspomlcnlcs, Exaclorcs c Di-
ve rsos Hcspon savcis, no mnntan lo 
de .t U 72:21i0$07ií . 

Arl. 2. " Ficmn app1·uvados os erc-
di~o s suppl cmcn tarcs, exl raurdinn-
rios c cspcc iacs, co nstant es dos de-
cretos do poder cxec ut ivo de ns . 
li .577, de H de nhri1 de l!l:ll !i.8t l~ . 
de 28 de fcvCI'c iro de 1!12:',, fi .Sil7, dt•. 
28 de fcve rci r o de ! !l:l:i, G. ~2!1, de 1 ~~ 
de mnrço de 1!)2:í, li.SHII, de !l de 
maio de l!J2!i , G.8SH, de 1·1· de mai o 
de 1:J2lí, G.HIH, de 2!1 de maio de 
1:J2!í,· li.!1-ll , de l. " de :Jf(os iP ti ~ 
1 U2ií, li. UM, de 22 de se i cmbro de 
1 02J, 7. 002, de 8 de outubro <l'c 1 Q2r,, 
7 .05ií, de 11 -d e dezembro de 1 !J2ií, 
ns. 7.0!l0; c 7.09 1, de 21 de janeiro , 
11 s. 7. 10:.1, 7.1 2-l c 7.1-tl , rcspccliva-
lllcntc, de 5, . 12 c 2G de fcl'crciro: 
7. 167, de 12 de março; 7. 1!10, de !I 
de abril ; 7.228 r 7.:!Bli, de 18 c 2 ~l 
de maio, rcspcelivamcnle ; 7.281 
a h ri I; 7. 2:28 c 7. 2i!H, de 18 c 2!1 , dt• 
mai o, rcspcclinuncntc ; 7.281 , 7.2u:t, 
7.271, rcspcclivamcnte, de 17, 22 c· 
2ií de junho ; 7.27:! c 7.2!1!1, rrspc, 
etivamcnt e, de !1 e 2!J de julho· 
7. il2l e 7, ~!2 ;',, el e 2·1 l' 21i de a~oslo; 
7 ':J:í(i, 7' ii5!J, 7' :Jfi 1' 7' 3fi2 c 7' 3(ili. 
de li, 11 , 14, 17 c 2·1 de se tembro: 
7. 371, 7. i!72, 7. il7fi, 7. H78, 7. 37!!, 
7 .:J80, 7.381 , 7 .383, 7 .38·1, 7 .38r,, 7 .;t8ti, 
7 .387, 7 .H88, 7 .il8!l, 7 .il!JO, de 1 ." 
G, Hi, 1 !J , 20, 22 e 21i de ouluhro ; 
7. i!!lG, 7. 3!1D, 7..1111 , 7 . . 102, i.<!Ol 
7. ·1UG, 7.401i, 7. ·1117, 7.408, 7.4 10 
7. ·111 , <le 10, li, 18, 21i, 27 c :lO d c 
11 UVC I11hro ; 7.4lli, 7. -l.l(i-A , 7. -120. 
7. ·12il, 7. ·W, 7.'125, i. ·li!O, c 7.431 
de 2, a, 1 (i c 20 de dczenilll'l) d ~ 
1!121i ; 7. -lfiO , 7.·1f,2, . 7. ,Hir,, í .·llifi 
7 .tlli7, 7 .41iS, de S, 15, 25, 28 t' 
2!! de janei ro; 7 .fi27, de 21 de feve· 
reiro; 7.f,fi7, 7.:íf,!J, 7.5!i0, 7.fifi1 
7.!í!i1-A, 7.Mi1-B, 7.fl!ii-C, 7.fl(i1-D' 
7.:íli1-E, de 2il, 2:,, 28 c ill de mar~o: 
7.!i00 c 7.!i l0, de 21 de abl'il de 1U27. 
abertos p:11·a suppt·ir a drriciencb 
de ct·e<litos oJ·ç:nnrntarios c despe .. 
sas auctorizadas, 

Arl. :1. " ,\ reccila c J'L'Clll 'sus do 
n1encionndo cxereit-iu de I \1:2!i , fi xa· 
dos Clll 2H!I .!1!lli:!lfl2B77 1, s:io rl' CU-
nh l'c idos c co nfirmados, eon1prchcn· 
dl'IHin: 

a ) A renda urdinnria arrecadada, 
conforme os para !( J'nph os da lei n. 
!lO:!, de 1 r, de sctcmhro de I !l2:í, na 
imporlancia de 111 .i!r,S:O!lli-'282 e n 
cxlmnl'llinnrin arrecadada, de accol'-
do com os p:Jmf(raphos da llll'SIIl:l 
lei , 1111 impol'lancia de 22.!lDO::!Ia$512; 

h) Os dcpos itos em dinheiro, co· 
lhidos de : 

Caixa s Economicns, il.:í·IO :0:-1~ $1187. 
Bens de• nusc nt cs, li2 ::!Hf,$1!11:1. 
Cnll\,'(ic s, !IS:I :!11 !J ~ H!1 . 
finnçns, 1r,1 :li!l2$fl00 . 
Depos il os diversos, 1.678:52H$!J!JI, 

Prcddencia dos Servidnres do E~ 
tndn 

C de co nl ri hui ções, !J:I-1 :02H~ ·I : I7. 
C de empres limos, 11 ·1:1i8:l$flli2. 
C: predial , 21!i ::220S28il. 
C: dl' SC!( lii'OS, :!2!) ' 878 . 
So Jnn ~: 1 , 1 .21if, :261$Hi0 . 

Caixa Beneficent e da Força Publica 
(:1 de c~• ntribu! ç~es, :110 : 20 -l $~1i:l. 
(. pred1al , 1 :·la2~000. 
Somma, il l1 :fif,fi.' <lfiil. 

Canccllamcnto de creditos 
Finnças c ca uçôcs nnli f(as , .. . . . . 

2.i!81 :fl31 '(i21 ' 
Dcpositos dil'crsos, . . .... .. . . . ... 1 

1 . ~no : 1 !l ií $~82. 
Sommn, :l.7R I :727$103. 
Totn I, 11. 775 :201i. ·.ti)(i , 
c) Os 1\cstus a Pagnr, cscr iplll-

r:ulos no exerc ício, sendo: 
De 1 !l:!li, H . liOG :8-l8$(i!J7. 
l'rescri pl os, a: 1 2(i~780 ' 
Som ma , 14.HO!J :!! 75~477 . 
d) Ópera çõcs de credito no lotai 

de I li. 8il:J: 7f,0$088, compl·chcnd cndo: 
Uanl'O do Bmsil , cl Hêdc Sul-~1i

ncim, 2. 5011:000$000, 
C:11naras ~lunicipacs , ·1!18:026$!111, 
Compan hia de Elcctl'icidndc c Via -

\,':iu U rha na , 2. 0110 :000$0011. 
Camhiacs, li. 8:!ií :72il$17?. 
l') l\ cc1 i fi c:J\,'fll, dn e i de suppri -

menl os do cxcJ·dciu de 1 U2 r,, no v a lo li ' 
de 208 :!!71.;586; 

f) O liquido dos supprimcnlos rl' -
cehidos du eXCI'CÍCÍ O de 1 !J27 nu nlUn-
lant c <~ c 21.1 fi ti:1 55$2iW; . 

f( ) DIVl'l'sas contas, a sa be1·: 

Contas correntes 
Contas co rt·entc s, 11 :·11!1,'174. 

Diversos rcsponsnvcis, 80U!J, 
Exactorcs, 111:101$055. 
·Som ma , 122:520$238. 
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h) Os s:dd11 s de I !I:! f!, c111 podcr: 
Jla li CUS (' CIII'I'CSpOIHfc 111 CS, 

77. ~ . 1 : 1 :!JH:I ~ flfiO. 
E x a c l o rc~, !1 . :117 :IHI!í ~ O!l~. 
Di vl' rsos l'l'S JlUII Savch;, .. 

:1.711 1 :O!l5$7:lll. 
Sonlllla , !10. !J.I:! :!Hi:l$1l!lfi . 
Ar!. •l . u Fi ca appi'OV ~idu o balan-

ço .do aclil' o c pa ss ivo ·;tw rcn•la n 
e si i maçtio de valores comp oncnll'S 
do pati·imoni o do Estado c a ~ r~:, 
pctlt sahilidadl'S arJ 111esmo vincula-
da s., co nstant es da s scgninlí!3 par .. 
ct·ll:ts : · 

Do aclívo: 
l'rupl'i os do Estado, . ..... . .. . . 

~~.7. 1 :1:.!: 110~ 110 . 
Di I' id a activa , 7:1. 11 7R:ií!IR$ 11H . 

\':dctrt•s do Esladct, 17.0!11{ :O!J:l$·1!1:1. 
~lun il'i pai idadt·s, :0 .!i~7 :liliíi% :lli. 
~lun k ipalidade s, '27 .r1~7$(i!J $ :.:l!i. 

/'reuitlencia tlus Scru itlurcs do /is-
/ atlu 

l'/ predial, :l. !í:J:I:I!l:r·an7 . 

r:ai.m /lcnr•/irenlc da Furçrt Pu/Jiiru 
e/ predial , '25H: fd:l ''HS2. 
llancus no I':liz c 110 cxlraHgeiro , 

~t;. 7:11 :'2 0'2 $1 üH. 
Exadorcs, 7.0:J l:l ·! i,) J10 . 
Dil' crsos l'espo nsaveis, . ... . .. . . 

;, . 70!1 :!11 li ~ 7 !1 7. 
no lula! de · ll!J.J .H!:!;I(j :~ (i :J7. 

I lo passii'n: 
Divida inlt'l' lla l'undada , .. 

:i 7. 00 I :li00$000. 
Di,·ida fluclu anlc, . . , . . . 

:1 1 .X!I ·l:O:Hi$14!1. 
Empl'cslimos JllllniciJHtc~, .. .. , . 

I .:l lil :ll lll ."'Mil. 
Exerci cio de I !!27, :!1.15fi: 1 lifi~:J:IIi 
Banco do Brasil eJ gnrantia da 

J',(•dc Sui-Ivlincira, 2.500:000$000. 
no lotai de 119 .013:G09S899. 

co m a diffcren ça a favor do patri -
Jll OJiio eli.! :105.2:14:825.'804. 

Art . 5 . o Hevogam-sc as di spos i-
çút·s Clll co ntrari o . . 

Sala da s sessões ela C: ;tmar:t dos 
Deputados, 18 el e agosto de 1!!~7 .-
() l'r l•s icl enl e, Pedro lllnrqllcs ,·Je Al-
ml'icla. - O 1 ." Seerctal'i o, Jo:ío 
l-lera Id o, ·- O 2. v Secretario, Wash-
ington Pires . 

Enl r a em 1." ·di scussão, se ndo ap-
provacln se m cl cba I r, o srg u i nl c: 

I 

l'HO.TECTO N. 1'l, DA CAMAHA, 
DE 1!J27 

Approua diversos reoulam enlos 
O Co ng1·csso Leg islativo do Esla-

do de Minas Gcraes decreta: 

A ri . I . u I' i c a npprovado o Hc-
!l lll :llll elllu da Dirccloria de Vinc;:i o 
c Obra s l'ubli cas, etuc baixou com 
o dl'crl' IO 11 . 7 . !í •l·l, el e !! el e mar\,'o 
elt! I !J:l7, send o os vencimentos du 
ini L' JHi cnte t•quiparacl os aos elo in s-
pccluJ' el u expedi ente, c os de gu"iir-
da - li\'l'os da inl cnd cncia aos de pri -
meiro ol'l'icial. 

Ar t. ~. " Tambcm fica approvad u 
o !lel-(ulamentu baixado com u de-
creto n . 7.:111, ele ~~ de agosto de 
l!J~Ii , inlrocluziclas nellcs as allcra-
c;eies IJUC se seguem: 

I - O Scr\'iço de E si ali si ica Ge-
ral cu nlinuar:'t suborclinaclo dirccta -
lltL'nl c ao Secreta rio ela Agl'icultura, 
Sl' lll prl'juizo elo colllrôle que a sc-
rc;:io dc Cn11Labi I idade, crcada pelo 
el cc relo 11 . 7. 42 !!, el e 17 el e clczcm-
hro de l!l :l ti , J'i co u ÍllcUJJllJidn de 
l'Xl·rct'J' su hre a gestão finan ce ira 
dl! I o el os os urgãus da mes ma Se-
crl'laria. 

li - Ao al'lua I cargo de C/wfc~ 
e/o Seroi~·n, cahl'rÚ a des ignação de 
/Jirt•l'ior , conJpclinclo- lhc os vcnci -
Jll ent os c prerogativas dos Cat'I(US 
con!-(enercs na admiuisl raç:io do Es-
tado . 

111 - Fi ca cxliuclo o lugar de 
l' lll'fO!/I'IIJ!/l!J-ClJ eJ'r•, C lll eommissãu, 
pa ss:111clo 1J J'UilCCÍOilario CJU C O CXeJ'-
t:C a lt•t· a ea ll'f(OI'Ía c os vencimen-
tos de auxiliar tcchnieo efl'eclivo. 

IV - Fica crcaclo c faz endo par-
te do J'es pcd ivo quadro mais um . 
lugar el e apurador de 2.• classe. 
V- Os fullcci onarios ejue faziam 

parte elo Serviço, quando a cslc foi 
ei:Hla reg ulamclllação definitiva, fi -
cam di spensados para os cffcilos de 
promoção, elas provas exigidas pelo 
art. 19 do Hcgulamcnto em vigor, 
deve nd o apenas prevalecer, a seu 
res peit o, o crilcrio do exe rcício na 
cn tcgo ri a anteri or, combinado com 
o ela ant.iguidaclc na classe c em 
l'!jualdade ele condiçiícs o el e anti-
guidad e na Ih• pari iç:io, coJnputaclns, 
para este J'im , as duas phascs por 
qu e a mesma pessoa passou alé sua 
rt•f(ul:llll l' J•t aç:i o . 

VI - O horario normal do cx-
pcclienlc elo Serviço sçr:'t o que vi-
go ra para os demais dcpal'!amcntos 
da Secretaria da Agricultura. 

VII - Todos os passes c L•·nns-
JlOrtcs c neccssa ri os ao Serviço, nos 
lerm os do se u J' el(ulamcnlo, scJ•fto 
rceJui sitacl os JWl o Dircctor, na con-
J'ormidaelc da s instrucçõcs appt·o-
vaclas pelo decreto n . 7. 438, de 29 

de dezembro de 1926. 
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VIII - A Conslituiçiío dos qua -
dros elos Agentes c Col'l'csponden-
cia de Eslnli stica c das Commi s-
siJCS Munil'Ípacs dl' Estai islica, :~ s -. 
sim co mo as respectivas a clividadl·~ , 
se regerão pelas inst ntcçõcs cxyedl -
das por pul'lal'ia s do Sccrclnrto da 
Agl'icultum. 

IX - Os \'cnci mcntos dos funccio-
rios nas \'lll'ias ea legorin s elo quad1·o 
geral eln Hcpnrt ição, serão os dns 
cnlégorias elo quadro ge ral da SecJ'C-
Lnl'iu da Agricul!lll'a, qu e lhl'S eor-
rcspondcrcm pela cquiYalr;ncia t!a 
fu ncção, ficand o esta cqu 1 va lcnc!a 
fixada pat·a os casos em qu e nao 
ha identidade de desi gnação da se-
guinte forma: - Auxiliar t cchnico 
c cartographnl correspondentes a 
chefe de secção, com !l :840."000 :ln-
nuacs; auxi lim· apurador, de 1 . • 
cla sse, a primeiro off icial , co m 
H :1 !J0$000 ; n uxiliar npurado1· ele 
2.• c el c~:l' nhi s ln, a sci(uncl o of'fi cial, 
co m G : 870~000; o almoxai'Ífe-hibli o-
l hccnl'i o-n rch i vi s! n, a nm:uJLt'n sc, 
co m 5:1!10.'000; servcnlc-co nlinuo, 
a co ntinu o, com 2 :fi85600" . 

Art . a.• Ficnm CI'Caelos na Sccrc-
tm·in ela Agri cultura seis Joga res de 
inspccloJ'CS para os servi ços qu e 
lhes s:io subordinadOs, com os ven-
cimentos annuncs de 15 :GOO.'OOO, 
fazend o o gover11o as rcspccth·as 
des ignações . 

Art. 4.° Fica o governo nuclori-
z:nlo a rcorgn nizai· os servi ços da s 
I>irectol'ias de Agl'icultura c lnclu s-
Lria uos moldes do Hcgul amcnt o 
nppt•o vado para a de Viaçiio.c Obras 
Publicas, crea nclo-sc o Scrv1 ço Gco-
logico que farú parte ela Direct oria 
de Incluslrin. 

Ar!. 5." Fica o governo auclol'i· 
zndn a reo rganizar os Serv iços elos 
TcJTcn os Diamantinos, tran sfor-
mando a Delcl(acin el e Diamantina 
e: m suh-in spcctoria, que sct•:'t cxt•t·-
cicla por engrnhciro. 

Art. r.. • Fica o governo auelol'i-
zado a ma nela t' registra J', nas J'Cflôll' -
t içiíes competcntrs os litul os de agJ·n-
nontos, v c! cri na rios c I opn!-(l':t ph ns, 
expedidos pela Escoln el e Agi'Oil<J-
mia c Vclcrinarin de 13 clln Hori-
zonte. 

Al'l. 7. o Fi ca o governo :tuctOJ'i -
zaclo a mandai' J'Ci(i slr:tl', nns rcparl i-
·c;õcs cn mpel cnle s ns litulos el e al(l'O-
iwmos, \'C icl'ina ri os c lopoi(J'aphos, 
pa1·a co nstitui ção ele seu . patl'imo-
ni c' c desenvolvimento d:i villa -

sede do lllUni cipio, lodos Oll algun s 
clns lolt•s urban os, \'ai(os da cxt in-
cla co lonia indii(Cita elaquell c nome, 
sob n ~ . 7, !1 , 12, 18, 1!! , 20, ~j, ~7, 
~ o . ~1. 45, 40, 5o, 5 ~, 51, !í5, 5li , 
57 Gl , n2 , n~ . 65, 60, G7, ou, 71, 
J:lil , J:I!J , l ·lll , 141, 142, l •l:J , 144, 
Wí, 146, 15!!, l llO, 11l!i, 2 l!J , 2H, 
250 251, 252, 25:1, 2ii8, 25 !1; 2G I. 
26:.!: 2ti:l, 2ô4, 2Gr1, 2GG m c 11. 

Art. 8. " Fi ca o i(O \'CI'tt o aurlol'i -
7.a dn a nbrir ns necr.ssa ri os cr e dit o ~; 
para oc~o rl·cr no nul(menl.o el e cl es-
pt•sas res ullant cs des ta lei. 

A d . 9. o Esta lei enl r:li'Ú e111 vi-
go r dn da la de sua publi caçúo. 

Art. 10. 1\cvoga m-se as di spos i-
ções e111 conl rario. 

Sala da s sessões, ela Ca mara el os 
Deput ados de Mi1~a s GC..ncs, em 
Bell u Hor izont e, aos 25 el e :.gosto 
de 1!l27. - O PJ·csicl cnt' '• J'cdrn 
Marques . - O 1. 0 Secretari o . .lni'to 
IJeraldo. -O 2. 0 Secretari o, Wn sh-
ingt on r. Pires. 

Vac :'t commissão ele Finanças. 
Enlrn em 1 .• di scussão c é ap-

provado se m cl ebat c, em cscJ'Uiini o 
~ cc r c to , por 2:1 votos, conlt·n 1, ri 

seg uint e: 

PHOJECTO N. 16. DA CA MA J1 ,\ , 
1927 

Cuntag·rm el e tempo 

O Co 11 gresso Leg islativo el o Esta-
elo el e Minas Gentes cl ccrcla: 1 

Ad. 1 . o Scr:io co ntados :'t prnfcs-
so l'a da cadeira el e costura e traba -
lhos manuacs ela Escola Normal ~lo 
cl elo ela Ca pital , d. Alt•x:11Hirin :1 dP 
Snnln Cecilia, ele accn1·do cnm ns 
lei s em vi!-(nl' c para o effcito el e ncl -
c!i cionacs, os l'xcrci eios de I !JOr, c 
I!IOfl , t'lll qu e prestou serviços na Es-
co la No rnwl ele .Juiz el e Fúra . 

Ar! . 2. • Hcvni(a m-sc as disposi -
c;<il'S em co nlral'io. 

Sala elas sessões da Cam nt·n el os 
Dcpulaclns elo Eslaelo el e i\!ina s Clt• -
r:n·s, BeiJo Horizont e, 2-l ele :ti(nsln 
ek 1027. - O l'rcs icl cnl.c, !'edro · 
Marques . - O 1. • Secretario, .Jofio 
Bt•J·alclo. - . 2. 0 Scci'Ciari o, \Vash -
in l-( lnn Pires. 

V:ll' :'t cnmmi ssfio el e Finan ~ns . 

Entt·nm succcss ivant enl e e lll 1.• 
di scus são c são appi'O\'ados sc lll ele-
bale os seguintes: 
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PHO.JECTO N. S, DO SENADO 
DE 1927 

Dispõe sobre n modo de diri mir du-. 
vi das c di vcrgc ncias sohre limite 
de muni ci tJios 
·O Co ng1·csso Lcgis latinJ do Esla-

do de l\1 i nn s Gcracs decrct n: 
Art . 1. • As du vi das c di vcrgc n-

t ins cnt1·c os muni ci tJios, sobre li -
mit es de seus respecti vos tel'l' it o-
rio s, poderão se r dirim idns por ac-
c:mdo ou em Juizo arbitral in sti -
tuid n na l'únnn rln lei n. 1):10, de 7 
dP sl'lcmhro de 1!!22 (Codi go do 
l'roccsso Civil do Estado). 

l'arngraph o uni co . Parn o ncCOI'-
do como para o juizo nrh ilral pre-
ccde rú auctol'izaçiio das Ca marns 
municipacs ao seu presidente, c os 
rcspcct i vos term os ou laudos só lc-
rii n validndc depois de appror ados 
por cll es, em lei es pecial. 

Ar t . 2. " Quand o pela fóm1n es-
tabelec id a no arli go precedente nii o 
pud erem chega r a ncconlo c uii o re-
so I vere m sua pcml cnci a, qua lqucr 
da s Ca mnr:1 s intercssnda s solicitarú 
a int ervenção do P1·esidentc do Es-
tado . 

~ 1 . o O President e do Est ndo 
trnnsmiltirú ú outra Cnmarn os 
fundament os da prctenç:io da qu e 
houver provocado sua intervenção 
e lh e marcnrú prazo de lrintn a no-
nnta d ias para responder c Yir as-
signar !.ermo de comprn_1_nisso, de 
accordo com os arligos dois a oilo 
da lei n . 830, de 7 de sclcmhro de 
1!1 22. Esse prazo se co ntará da dat :-~ 
da puhlicaçrio do nclo do Presiden-
te do Estado no orgfio offi cial. 

~ 2.° Findo o prazo, si a Camara 
:'1 qu n I ft11·a assignndo niio tiver rcs-
pondi(~O c providenciado nn fórm a 
dn para!(l'apho preceden te, o P resi-
dent e do Estado dccrctarú pl·oceden-
tr a prctençã o da C:a ma ra que pro-
voco u a decisão c mandnrú ohser-
rar ns linh as limitrophes reclnma-
das pe ln mesma , suhm ct tend o seu 
ar to a ap pi'O ra çiío do Congresso do 
Estado, se m cffeil.o suspensivo . 

§ i1. 0 O a rbitro que tiver sido no-
nH•a do profei'ÍI'Ú sua se ntença dentro 
do prazo de noventa dia s, soh pena 
de perd er a co mpclcnc ia , faz endo-
se, cnt iio, nova nomc:u;ão, pela mcs-
mn for n1a . O Plcs id ci1t c do Estado 
sn!Jm et terú esse laudo ú ap]li'Ovação 
do Co ngresso. 

Al'l . :1.• A Cnmnra Municipnl que 
tilw int e1·essc nn decisão do lili -
gin depositarú os cmoltuncJÜOS que 

tJclo Pres idente do Estado fo••cm at'-
hilrndos c, si for vencedora, ficnr-
lhe-it nsscgurada a ncçiio executiva 
n que se rcfc.rc o art. 632, da lei 
n . HiJO, de 7 de setembro de 1922, 
com dirci lo de penhorar bens ou 
ren da s pnra se u reembolso. 

AI'!. 4. 0 As di\'i sas tra çadns pela 
lei n . 84:1, de 7 de selemhi'O de 
1!)2:1, não podem ~cr a lt cr~d as ou 
mndiricnda s ant es (, C deconido o 
dece nni o, derentlo n dccisfio se li -
mitar a csclal·ecel' c reso lvei' as !li'f-
fi culd ndes existent es na locaçiio .dus 
linha s dil'i so l'in s c execuções ' dn-
qu clla lei. 

AI'! . ri." Hcvo~:am-sc as di spnsi-
~(,es em co ntrari o. 

Sn la dn s sessões, 21i de agosto de 
1!127. - Alfredo Sit.- Enéas C.n -
mcra. -Alfredo Ca tiio. 

Vae :'i co mmi ssiin de .Jusli ç :~ c Lc-
gislnçiio. 

1'1\0.TECTO N. fi, DA 
1!127 

Jlcon:·a n i za os St•rviçns 
do Estado 

CAl\IATIA, 

Sn nitarios 

O Co ngresso Legislativo do Esta-
do de l\1 i nns Gcraes decreta: 

Art . 1. " Fica o go,·crno auctori-
zado a rci'OI'Illnr os serviços sani ta-
ri os do Estad0, expedindo para isso 
o respcd. ivn regul ament o, de ,J ccm·-
do com as bases def inida s na pre-
se nt e lei . 

Art. 2. o A aclual Dircclorin de 
Hyg icnt c pnssa a denominnr-sc DI-
1\EGl'OniA DE SA UDE PUBLICA, 
- fi cando subordinada ú Sccrctnrin 
da Segurançn c Assistcncia Publica. 

Art. 3. 0 A' Dircclorin de Snudc 
Puhl ica compete: 

a) - estud o ctiolog ieo c cpidc-
mi omiologico de todas as doenças 
transmi ssivc is, execut and o os scl'-
Yi ços de JH'oph ylax ia gera l ou c·spc-
cifi ca; · 

h ) - OI'Í (' Idnçüo lcchnicn de 
qu rasqucr pcsqui sns scicntifi cas que 
int cre ssc n1 :'i saud e co ll cct iva; 

c) - policia sanitaria dos dnmi -
ei li os c lof( r:uloul·os puhlicos c ins-
prcção elas cas::s de habitação co l-
lrc liva , cs tahrl cc imcnl os co mm cl'-
cines, fabricas, offici nas, hospitncs, 
quarl eis, merendas etc. 

d) -fiscalização dos 1-(c nei'OS ali-
menl i cios co nsumidos no Estado c 
dos des tinados ú ex port nção, ins-
peccionando-os nos entrepostos 
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que for·cm crcndos de :tecordo co m 
o art. 11; 

c) - ol'icntn çiio tcc hni c;1 dos ser-
viços de [li'O]JHga n'da c cd ucaçito sa .. 
nitnria; 

f) - dist ribui ç:io de vncci nas, sú-
ros c outro~ productos hi ologicos 
JHll'n o comhnlc ús epidemia s; 

J5) - Ol'i(n ni znç:in de lodos os se r-
viços que vi~:cm melh oi':J I' as co ndi -
ções de snluhri(!:ldc publi ca c im-
pcdil· ou diminuir a pr. pn ganda de 
doenças tran smiss ircis ou cv itaveh:; 

h) - fi sca lizn ~;ãn dn s ph nl' ll l:l -
cins, dos prnducios pharnlact•ut i-
cns, vnccina s, st1ros e outros produ-
elos hi ologicos tH'cpnnnlos no Esta-
do, em lahoralori os parlicula1·cs i 

i) - fi sca li z:u;:io do cxc1·cic io da s 
prof issÕl'S medica, phal'ln nccut ic:1, 
dentada c ohstet ri ca c l'eJH'cssiin do 
CUI'aiHiciyi smo; 

j) -organiz:1~iin da estati slicn de-
moi(l'aphn-sa nit a l'in do Estado c a 
puhl icaç:io dns l' l'S P('C t i vos bólr li ns 
c nnnu ario si 

I( ) - inspccção medica dos im-
migl·nnt cs dcst i nad os ús co lonin s 
mnnt.idns ou subvencionnda s pr lo 
Est:~do c ans l• stahcl(•c imcnt os in-
du stl·ia cs p:n·ticulnrcs; 

I) - fiscalização do trabalho opc-
rnl'i o nns fahl'i cas e o!.jcinas, cm-
prchcrulcndo est ud os c · inqucr ilos 
sol)l'c hyg icnc indu stl'inl c profissio-
nal i 

m) - Ol'i(.lnização de cen tros de 
estudo c de Jll 'o phylaxi:~ especifi ca 
da mal nr ia , da Jcprn e da molcs tia 
d(• Chagas i 

n) - inspccção da s eslancias hy-
dro-mincrn es c thcnnacs . 

A1·t. 4. 0 Parn n rea lização dos 
serviços dn Saudc Publica,· se1·ú o 
Estnd n dividid o em tant os di stl'i-
ctns snnital'ios sc1·á fixad o pelo 
ccssnr ios ú rapidn c cffi cient c cxe-
cu ~;flo das Jll'ov idcnc in s relnt ivns á 
dr: fcsa da sa ud c co ll ect iva; 

Parngrapho unico. O numero lo-
ca liza~ií n c co n s titui ~ão dos di ~lr i 
ctos snnitm·ios scrú fixnd os Jlelo 
Prc~id c nt c .do Estado por p1·oposta 
do S.ccrctal·~o da Scgnrnnça c ·Ass is-
tPn cla Puhl1cn c ouvido na parte tc-
ehni ca o dil·rctor dn Saude Puhll -
cn. 

A1·t. ri ." Nn sédc de cndn di slr i-
cto snnitnl'io hnvei'Ú um ce ntro de 
Saudc pel'fl•itnmentc nppan•lharlo 
pta1· inte~-:nllment c a J c~: i s ln çfio sa-
l:? nt.es _dos lllUIIiCipios sob SUa ju-
rl sdi CÇ!IO. 

Art . 6. o Os municípios que quizc-
rem estabelecer postos pcrmnncn-

lcs de hygic nc parn t>rovc l' ús neces-
sidades Jocncs, dcrl' riio auxiliar pc-
cnninl'iamcntc ús des pesas c ad o-
ptnr int1·egalm ent c a leg islação sn-
nitu ria cstadun l. 
P rlr:q~1·npho unico. Os muni CI-

pios. cuj a HI'I'Ccnd :u;:io annnnl for 
infcl'i o1· a ~00 :000 .' 000 co ntl'ihni -
r fio co m 2:í % das des ;Jesas t nt ncs 
do posto i os cuj a nl'l'ecadn çflo an -
nu nl fo1· inferi o1· n :!00:1100.'000 cn n-
trihui çfio co m :l:í %; os cnjn arl·e-
I':Hin çfH, for inferio 1· n ·100 :01111$1Hlll. 
•I ri %; l' os de arrrca daçiio superior 
a 400:000$000, 50 r/r . · 

Ar! ~ 7." O Estndo ('o l\lunicipio 
podt• 1·an es t n hell'ccr :1 cco rdos com 
assoc i:1çtics philantmpicas que qu 1·i-
r:.l lll co ll nhn rnr na excc uçiin de s1•1·-
\'II; OS de Sa ud c Puhl iea, ln l•di aL!c 
clausul :1s cs tahe lceidas em contra -
el os. 

Art. 8. • A Dircctol'ia de Sa ud c 
l'ul ~l ica ('0111 prehend c os segui nt l 'S 
orgaos techni cos : 

1." - Scc1;c l a l'in: co m sccçties de 
c? nt ahilidade, ex pediente r a·lmox: 1-

r lfadn i 
~ ·" - Tn spcetoria de Demo!(l':l -

ph~tl c Euncaç:io Snnital'ia: 
3.•- Tn spcctnri n dos Ce ntros de 

Sau.dc. Epidcmio!ol(in c l'mphy-' 
lnxw . Cr era] , snpCI'In!end end o ns d(•-
lc'gaclas de sn url c di st rict aes, os 1 ce ntros de saudc, os pos tos muni ci-
pacs rl c hygicnc, os hospitacs de 
1snlam ento i 

4 . ."---;- In spectol'in de Engenharia 
S:llll t :11:1 a ; 

5 · 0 
- Tn spcctorin de Fisc:il izn -

çfio do Exercicio de :vlcd ici nn, Plwr-
macin , Arte dcnlal'i a, Ohstetl'i cia. 
etc. 

r.. o - Lahorn torio:; hro1n:1tolr·. 
gicos c de pesqui sas clinicas. 

A1·t: !J. o No reg ulamen to qu e fnr 
CX tll'd ulo, podcr:'1 o gn1·rrn o cn m-
minnr .multas de 5 0~ a 2 : 000~000 , 
pagavc1s, na s co ll rc tor ia s no Jll"lzn 
de dez din s, find o o qual' sc rflo ·c~
hradns cxccuth·amenle. 
, Art . 1~. No~ ~asos de ep id t' lni:l, o 

h st. ndo 1nt crvn·a nos municípi os, 
cobrando, nos que não lircrcm sr1·-
,·iços organizados de accOI'do ;.nm 
o art. G. 0

, 2ri ou 50 % da s desp(• -
sns cfft.! cluadns, conforme a nl'l'ecn -
(Jaçfio for infcrio1· ou superi o1· 'I 
200 :000~000. . 

Pnrag1·npho unico . Os municípios 
que gastnrcm pelo mr nos 5 % de 
sun rcndn ~nnual c~n sc 1·viço de 
Saudc Publrca dcvcl'ao con trihu il· 
apenas com 1 O % da s dcsj1csns fci-
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La s no cumhale aos surtos cpidemi -
~os. 

Ai't. 11 . O go \'l' i'II O fiscali:l:arú us 
produ clos aliim•nti cius desti nados ú 
l' . purtaç:iu uus pout os de r mlwr-
!JIIe ou uos luga res de producçilu, 
c ~ t n h e l cce ud u cnli'cpuslus ou co n-
cedendo favo i'cs aos que quir.crem 
Sl' enClli'I'Cga i' de tacs Clll]li'CSaS, CJU C 
fi l'a riío soh a inspccç:io da nuclol'i -
d:ulc sn . it:u·iu. 

Art. 12. Durante a vigcucia d ·J~ 
contractos rca lir.ndos ou n virem se r 
rc:ilir.ados com n Uni ão, os servi ços 
a cn i'!(o do·s postos de san ea mento 
i'Ural se rão c•xecutad ns, de ncco rd o 
co m a ori en ta ção lcchni cn c :ulmi -
ui ~: trn tiva do Dcpa rlam cnl o Nacio-
lJal de Sn ud c Publi ca. 

l'arag raph o uni co . Ccssad (l o ac-
co rdo, esses scrvi~os pa ssarão n ser 
supcl'in tc ndid os pela Directori a ck 
Saud c l'uhli ca, que poderú ou não 
:iJIJl i'O\'Citar OS fllll ~ ciUII:tl'i \)S CXIS-
tl'll(l' S, nOlli C':tdu ; Cnl CU lllllli SSÚO pc-
Li auctul'idadc f.anital'ia federal. 

A!'t. la. Os ~C' n-:~us de hyg icne 
dn Ca pi.tnl pnssn rão n ser executa-
dos pela Dircctol'ia de Sa ud c Pu-
blica. 

Art. 14. As co nsti·ucr;õcs c rcco n-
st rucçõcs ele Jlrcdios na Ca pital c 
nos ce ntros urbnnos, rura cs, onde 
IJoti\'l' i' se rvi ços de Sn udc P ubli ca, 
~ l:r:io fi sca lir.ados Jll'i os reprcscntan-
tl's da Dircctoi·ia de Saude l' .. hli ca 
c ohccl cccr fío ús cx igc ncia s prev is-
ta s 11 0 regulamento se m qualquer 
c. nu s Jl:ll':t os rcs pccliros donos. 

Art . 15 . A Dircct•Jr ia el e SDml c 
l ' uhlic:-~ lcrú os scgu!nie:; fun .::ck-
n:u·ios techni cos: dircctor r;.: ra l, 
in spcclorcs, dclcgadtJs cli str ici.:lf.'S, 
ciH•f'cs de pos tos, medi cas anxili -.1-
res, clircclo rcs de inhornt orio s, ns-
s islcnt cs c chimicos de lahor:-~t o
ri os, c nferm c ira s-v i s it a d o r:-~ s c vc-
t C' rin :u·ios. 

A ri . 1 (i. O dircctor de Saneie l'u -
hlica sc rú el e immcdi a ta co nfiança 
l' de lil'l'c IWill l'a\:io do Presidente 
do Estado. 

A ri. 17. Se rã o ca rgos de promo-
çfio c providos pOi' dccrc t o prcsi -
dl•ncial : 

a ) -os in spcclorcs ; 
h)- os delegados di sti·iclacs ; 
c) - os chefes de pos tos . 
l':ll':q.;rn ph o uni co . Na orga nir.a -

r;fio dos sC' r v i ~·os, parn os Joga re s de 
dl' il'gn dos di stl'iclat• s, cl c\'C' m ser de 
tll 'l'f'l'i'cncia nomc:ulos os me1licos 
qu e tt• nhalll CUrso dl' hyt( iL' IIC C S:t\1-
dc publi cas. 

Art . IH . As JlrOnl oçõcs na ordem 
l' ~ t nhelec idn no ar ligo nntcl'iOI', se-
rão J'cila s, dui:s Lerços por mcrcci-
iiiCnt o c um t c r~o por antiguidade, 
n1cdiant c proposta du dircclo l' de 
Sa utlc l'uhli ca, au Secretario da Se-
gurança c Ass istcncia l'ublica. 

A rt : 1 H. Os ca rgos de mcdicos 
auxi liare:;, nssis tcnles c chimicos 
de lahunilori os sc i·ão providos" mc-
dinnlc co ncurso de provas puhlicns, 
de nccord o co m as instrucçiíes np-
provatl as pelo Secrctal'i o da Segu. 
rançn c Assis tcncia l'uhli ca, que ex-
ill~ dírú o rcs pcctiY o titulo de nom ea-
ção. 

Art. 20. Os dircclO i'Cs de lahom-
tol'i os c os de h usp ilaes serão nu-
meados pelo l'rcs idcnlc do Estado 
por proposta do dircc tor ao Secrc-
tal'io da Segurança c Assis lcncia 
Publica. 

Art. 21. O Secre tari o da Dirccto-
ria lc Sa ud c l'uhli cn, de immedia-
ta co nfiança do dircctor geral, scr:'i 
no incado em commi ssão pelo Scci'C-
ta ri o da Seguran ça c Assistcncia 
Publica. 

Art. 22. Os funcci onarios encar-
regados do i'cg istro civil , soh pena 
de mnltn de .20 ~000 c o dohi'O nas 
r c i ncidcncins, ser fio obrigados a en-
via r :'i reparti ção san itnrin mais 
proxima, uma i'Ciaçfío semanal dos 
ohit os occorr idos c uma ouli'a men-
sal relatiYa aos ca samentos c nasci-
ment os rcg ist r a dos, de accordo co m 
a~ in stru cçõc:s que furem cxpcdid.ts . 

Art . 2:1 . Os proj ccl.os de abaste-
ci mento d' ngua c de cxgotlos para 
a Ca pital , cidades c villas do inte-
rior, só scdi o executados depois do 
nppi·ovmlos pela Dil·eclol'ia de Sau-
dc Puhlica, sem cJu:tlqucr onus para 
os municipios. 

Art . 24. Fica o gove rn o auctori -
r.a do a abrir os creditos nccessarins 
para a remodelação dos serviços 
sa nita !'i os do Esta do, podendo Ci'Ca r 
cn rgos noYos c fixar-lhes os venci · 
men t os. 

Art. 25 . Os aclnacs f'un cc ionnri ns 
l'ff'cctivos c contractados da Dirc· 
ctoria de Hyg icnc se rão nprovcita -
dos na rcorgnnização dos se rviços 
s:1nitarios, podendo-lhes ser nttl'i-
lnJida s out rns fun cc;<ies que não ns 
até l'nt:i o c•xcrcida s . 

Art. 2G . No rcgulnmcnlo que t'Õi' 
l'Xpcdido, podcrú o govei'llo prohi -
hir aos lli edi cos da Oirccl oria da 
Sa ud a Publica o serviço de clinica 
l'C illllnCI':lda , Sl' illpre !Jli C ass im O 
exig ir n cn uveniencia do se rvi ço . 
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Árt. 27. Rcvoga1i1-se as di sposi -

ções em contrario. PRO.JEC'J'O N. 32, DA CAMARA, 
DE 1927 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados de Minas Gci·acs JJello 
Horizonte, 25 de agos to de 1ll27. -
O Presidente, Pedro l\larques de Al-
meida. -O 1. 0 Secretario, João Be-
raldo . - O 2. o Secretario Annihal 
Assumpção . ' 

A' commissiío de Saude Publica. 

P ROJ ECTO N. 18, DA CAMA R A, 
.DE 1927 

Appro va um lauclo arhitral s(lhre 
li mites 

O Congresso Legislativo do Esla-
_do de Minas Gci'acs decreta: 

Ar L. 1, o Fica approvndo o laudo. 
arbitral emittido pelo juiz de direi-
to de Ouro Preto, relativame nte ao 
rli slricto de "Mello Vianna". 

Art. 2. o As divi sas da nova en-
tidade !ldmini strativa serão as se-
ll\lintes: - Do ponto em que se en-
contram as divi sas de Antonio Dias, 
Ferros c Mesquita (a rt. 21, da lei n. 
843, de 7-IX-1923) na serra de Co-
caes segue por espigões, PI'ocurando 
o diuortium aquarum dos ribeirões 
l}lanema e Caladão, até encontrar 
o primeiro deste (o I•1anema) pouco 
acima da conflucncia do Corrego 
Novo e desse ponto pelo ribeirão 
lpanema abaixo a té sua· confluen-
cia no Rio Doce, prevalecendo em 
relação ás outras linh as, o üa'çado 
das antigas di visas munici paes . 
. A~t. _ 3. 0 Transfere-se )Jara a ju-

rlsdJCçao de Antonio Dias, junta-
mente com o povoado de Santo An-
tonio de Piracicaba, (art. 5. 0 , n . 
LVIII, da lei n. 84il), o territorio 
annexo a este, comprchendido no 
pe~imetro indi cado, o qual faz par-
te mtegrantc do di stri cto de "Mello 
Vianna". 

Art. 4. " Os di strict.o s j udiciarios 
e administrativos de Itaeté c Bm·-
ra Feliz e suas respecti vas sédes no 
municipio de Santa Barbara, ~n s
sum n denominar-se Barra Feli z e 
Brumado, respectiva mente, 
• Art. 5 . 0 Hevogam-se as di sposi-

çoes em contrario . 

Abert ura de cr!'clitos 
O Congresso Leg islati vo do Esta-

do de Minas Gcrnes dcc i·cta: 
Art. 1. o Fica o govcrno auctori -

r.a do a abr ir, no corrente cxercici o, 
os seguintes credilos: 

n) de 120 :000$000, 6 verba 3; de 
130:000$000, á verba 1-A, n , 2 e B, 
ns. a c 4; e de 200 :ooo:ooo, Íl ver· 
ba 8-B, n . 15, todos do art. 1. 0 , 

!i 2. 0
, da lei n. 931, de 27 de sct<'m-

hro de 1926; 
b) de 67:000$000, ú vcrha 10-A, 

n . 2; e de 5:700$000, á mesma ver-
ba n . a, do art . 1. 0 , § 1. 0 , da cita-
da lei 11 . 93 1, d(· 27 de setembro de 
1fl2G. 

Art . 2. o Fica Lambem o governo 
a uC'lol'izado a abril·, no corrente 
cxercicio, o credito de 22:838$065, 
para cumprimento da sentença ju-
diciari a em que o Estado de Minas 
foi co ndemnado na ncção judicia l 
qu e lhe moveu José Dalia. 

Art. 3. o Os empregad os contracta-
ilos da Imprensa Official, que tive-
rem mai s de dez annos dt~ bons ser-
viços, serão titulados nas categorias 
em que servirem e adquirirão direi-
lo a contagem do tempo de serviço 
anterior, para fins das gratificações 
acldi cionaes c aposentadoria . 

Paragmpho uni co. Aos actuacs 
funccionarios titulados do Estado 
~erá contado, para os mesm6s fin s, 
n tempo do sei'viço que tiverem co-
mo conlractados nas Secretarias do 
Esta do, nas do Congresso Lcgisl ati -
r ns c na Imprensa Official . 

Art . 4. o Revogam-se as di sposi-
ções em COIÜi'::lrio. 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados, 26 de agosto de 1927 .-
0 Presidente, Pedro l\Iarques de Al-
meida . - O 1. o Secretario, João 
Beraldo. - O 2. 0 Secretario, Anni -
hal Assumpção. 

A' comm issão el e Finanças . 
Entra em 3. • d iscussiío, com 

emendu , send o npprovndo sem de -
hnle, o scl(uint c : 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados de Minas Geraes em 
Bello Horizonte; aos 26 de ~gosto 
de 1927. - O Presidente, Pedro 
Marques de Almeida . - O 1 . o Se-
cre tar io, .Toiío Bernldo . - O 2 ,0 Se-
cretario, Annibal Assumpção. 

PROJECTO N. 2, DO SENADO, DE 
1927 

A' commissão de Estati sticn. 
A. s.-16 

Rcgutu 11 di s ponibilidade dos fuu-
ccionarius aff!'c ta d ot~ de il' ltl'a 

O Congresso Legisla tivo do Estn -
do Minas Geraes decretn: 
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Árt. 1. 0 Ao flincciouario publico 
do Estado, seja funccionario do 
quadro, contractado, mensalista ou 
~iinristn cjuc for declarado affccta-
do de l~pra scrú posto cn1 di spou i-
hilidadc por tempo intcrminado, 
com todos os vencimentos . 

Paragrapho uni co. Os que forl'lll 
considerados apenas suspeitos de 
lepra gosarão da mesma vantagem 
até que a juizo da auctoridadc sani-
Laria sc.ia confirmado o caso ou le-
vantada a suspeição . 

Art. 2. o Alliugido o prazo legal 
para aposentadoria com todos os 
\'Cncimcntos, deverá ser esta conce-
dida, computando-a o tempo dcstn 
licença especial sómcnte para esse 
fim. 

Paragrapho uni co. Nenhum indi-
viduo poderá ser nomeado ou desi-
gnado para qualquer funcç·io pu-
blica sem apresentar provas de que 
não soffre de doença contagiosa, 
com excepção dos doentes que pres-
tam serviços nos leprosarios ou hos-
pitaes de isolamen to, aos quaes não 
tcrà applicação a Jll'cscntc lei. 

Art. 3. o Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões, 20 de agosto de 
1927. - Passos Maia. - Moreira 
da Rocha. - Moucstino Gonçalves. 

Emenda 
Ao projecto n . 2, do Senado, ac-

crcsccntc-sé onde convier: 
Artigo. Fica o governo auctori-

zado a crcar em qualquer dos lepro-
sarios do Estado um pavilhão espe-
cial adaptado aos leprosos que ti-
vei:em de cumprir pena JlOI' cffeilo 
de condemnnção ·juclicial. 

·-. 

Sala das sessões, 25 de agosto de 
1927. - Levindo Coelho. - Pns-
sos Mnia . - Xavier Rolim . -Al-
fredo Sâ. 

Vae o projecto com a memla :\ 
t~ommissão de Rcdacc;fí o . 

Entra em 3. • discussão c é ap-
provado sem dehatc, com emc.'ndas, 
o seguinte: • · 

PRO.JECTO N. 11, DA CAMARA, DE 
1927 

Muda a dl•nomiuação ele di strictos 

O Congresso Lcgislnlivo do Esta-
do de Minas Gcrnes decreta : 

Art. 1 . 0 O di stricto judicinrio c 
administrativo de São Lourenço, no 
município de Brasilia, passn a de-

nominnr-se Paes Leme c ~ de for• 
reão, no município de Juiz de Fóra, 
São José das Tres Ilhas . . . 

Art. 2. o Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados de Minas Ger~es, ,13 de 
agosto de 1927. - o. !residente~ 
Pedro Marques de Almeida. - ~ 1. 
Secretario Washington F. Pires. 
_ O 2. o Secretario, Caio Nelson. 

Emenda n . (retirada) 

N. 2 
Addile-se depois do art. 1. 0 : 

Artigo. Sempre que se mudar o 
nome de dislriclos, suas sédes pas-
sn rfío a ler a designação dos mes-
mos. 

Sa la das sessões, 24 de ngosl? de 
1927. - Xavier Holim . - Levmdo 
Coelho. - Alfredo Calão. 

N. 3 
Accreseenle-se onde convie.r :, 
O di stricto de S. José ~lo Picu, no 

município de !tnnha!ldu, passa n 
denominar-se Sao Jose do ltai?O~tc. 

Sala das sessões, Senado Mmell'O, 
2'l de agosto de 1927. - Alfredo 
Sá. 

N. 4 
No art. 1. o substitua-se n deno-

minação Paes Leme, por Fernão 
Dias 

SaIa das sessões, 24 d,e agosto de 
1927. - • .lfrcdo Sá. 

Vae o projccto com as emendas 
á com missão de Hcdncção. . 

Entra em 2.• discussão, por arti-
gos, sendo approvndo sem debate, 
o seguinte: 

PHO.JECTO N. i\9, DA CAMARt., DE 
1927 

Bibliothcca do dr. Raul Soares 
O Congresso Legislativo do Esln-

do de Minas Gerncs decreta: 
Art. 1. • Fica o gove_I'I~O do _Es~a

do auctorizado a adqUII'Ir a IJJbho-
theca que pertenceu ao dr. Raul 
Soares de Mou1'n, podendo despen-
der até a quantia de 50 :000$00~, 
abrindo, pnra esse fim , o necessal'lll 
credito. . 

Pnragrapho uni co. A hibhothecn 
de que trata este artigo, uma vez 
ndqui1·idn, scrít incorporada á ~ ·
hliothccn da Camnra dos Deputa-
elos de M i uns Gcraes. 

Art. 2. o Revogam-se ns ·disposi-
ções em contrario . 

Sala ·das sessões, da Ca m:u·a dos 
Deputados de Minas Geraes, em Brl-
lo Horizonte, aos 22 de agosto de 
1927. - Presidente, Pedro Mnrqucs 
de Almeida. - 1. • Secretario, João 
Beraldo. - 2. 0 Secretario, W ash-
ington F. Pires. 

Fica sobre a mesa para a ordem 
dos trabalhos, visto não ter soffri -
do alterações. 

Entra em 2. • discu ss~o, por arti-
gos, e com umn emenda, o seguinte : 

PROJECTO N. 17, DA CAJ\IARA, 
DE 1927 

Abertuars de creditoH 
O Congresso Legislativo do . Esta-

do Minas Gcracs decreta: 
Art. 1. o Fica o governo auctori-

zado a abrir o credito especial de 
6. 700 :000$000 11nra suppriJ· a in-
sufficiencia da consignação orça-
mentaria para estradas de rodngem 
c outros serviços realizados pela Se-
cretaria ·da Ag!'icultura, c mais o 
credito supplementar de 100 :000~ 
á 'verba do art. 1.•, § 4. 0 e 31, oa 
lei n. 931, de 27 de setembro de 
1926, relativa à mesma Secretaria. 

Art. 2. o Fica o governo auctori-
zado a abrir o credito especial de 
500:000$ para pagamento de cilvidas 
de exercícios já encerrndos. 

Art. 3. o Fica crendo, no Archi vo 
Publico 1\Iineiro, o cargo de chefe 
de secção, que serú provido medi-
ante promoção, na forma da legis-
lação em vi!!or. 

Art. 4. • Ficant equiparados os 
vencimentos dos p1·ofcssores de de-
senho 'C gymnas ticn dos Gymnasios 
de Bello Horizonte c Barhnccna aos 
dos demais professores ele sciencia s 
c lingu ns dos mesmos estabe leci-
mentos, gosnndo de itll'nlicas van-
tagens. 

Pnrngt•apho uuico. Fica o govCI'IIO 
auctorizacln a abri1· os creditas nc-
cessarios para fazCJ· cump1·ido o 
di.sposlo neslr nrtigo. 

Art. 5.• Revogam-se ns disposi -
ções cnt contrario. 

Sala elas sessões da Camara dos 
Oepulndos de Minas Geraes, em 
Bello Horizonte, aos 22 de agosto 
tlt' 1927. - O Presidente. Pedro 
Marques de Almeida. - O 1. o Sc-
erelnrio, João Be1·aldo. - O 2. o Se-
l'I'Ctnrio, Washington F. Pires. 

Émenda n . 1 
Ao _.{lrt. 4.0 doprojccton.17,nd· 

t'l'csc:e ntc-sc ú palavra-Barbacenn 
-o segui ut c : "c os dos professores 
de desenho da Esco ln Norma l rl c 
Bello Horizonte." 

Sala das sessões, 2fi de agosto do 
1927. -Alfredo Sá. -João Pio . 
- Luiz Li sboa. - Levindo Coelho. 
- Enéas Camera . 

Os artigos 1 a 3 são n pprovndo~ 
sem debate. , 

Em discussão o arl . 4. o 

O SR. ENE'AS CAMEHA - Pedi 
a palavra, sr . presidente, para mnn · 
dar :'t Mesa uma sulJC'mcnda :'1 c•men-
dn adcliliva ela commiss:io de Finan · 
çns, offerecida no n r ligo 4." do pro . 
jcclo em discuss:io. 

Es tú redigida nos seguintes lei'· 
mos : "Depois da palavra- desc·nhn 
- accrcsccnte-se: musicn e gymna~
licn." 

Essa emenda, sr. presitkntc, cn· 
cerra na simplicidade de sua reda · 
cç::io duns medida~ de alta ,iusliçu. 

Uma deltas resulta do proprio con-
texto do projecto, mandando eqnl· 
parar os vencimentos do professo!.' 
de gymnaslica do Gymnasio Minei -
I'O nos dos de scienc ins e lingua~ 
elo mesmo estabelecimento. Ora, ~ 
snhido que o traba lho exigido cl(l 
professo r Jllll'a ensinar gymnasticu, 
no Gym nasio, é o mesmo que rcc)a. 
ma o ela gymnast ica nas Escolas 
Nn!·macs. Hazüo, portnnto, não ha· 
yerin pnm se c.'quipnrnrem os venci. 
rnentos de um desses professores, 
sem esll' IHft•l· o mcsmo hcncl'iciu no 
outro. 

Quan to :'i professora dc mu slca, n 
cqniparaçito t11mhrm SP just i fic 11 pie· 
llfllll Clli C. 

Basta di zer, st· . presidente, qu e. 
de todos os docentes ela Escola Nor-
111:11 Mode lo, é n professora de mugj. 
·:n nc tunlmenfc o uni co qm• lcccion:t 
nos quntro an 11 os d .. curso. Ampli ::-
cla, C'omo !'oi. 11 l'ncfcil'n ele musiru 
claqurlfa Esl'o la pcln deerc fo n .... 
ru;;n' de 20 de IIHII'~'() de I 925. fi . 
<'n u st• u ensino por nssi m dizc1' dt•s-
\lohmdo em dois cursos i1 parte -
um, dt• !he01·ia musical, nos dois pri-
111 ei 1·os annos, e outro, ele canlo-cn. 
ml, especia lizado, no i!." l' no 4. ", 
co nl.inuanclo, entretanto, ambos a 
ca r!(o dn mesma pl'fll'cssora. :\h~n, 
1le oit o nulas pn1· se nHII Ill, tl'm ai[Ut'l· 
la professora uma aula cxl 1·aordi·· 
na ria todos os mc·zl's, dcs t i na ela :11> 
ensaio de can to, em co njuncto. 
dos nlumnos ele lodos os annus. E' 
clln olH·igndn tnm hem a prepnl'lli' o 
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nprcscnlat·, no fim de cada anno lc-
ctivo, duas bancas di slinclas de cxa, 
mcs- uma de musica, final, no 2 ." 
unno, c outra, de canto-coral , no 4. , 
anno. Estú ainda a cargo da profcs · 
sora de musicn o lrnhnlho de orga-· 
nizar, preparar c ensaiar os grupos 
de alumnos para as festividades es· 
colares e commcmorações civicas du · 
quelle estabelecimento . 

Nem se diga, sr . presidente, QUI;' 
o esforço exigido normalmente dos. 
professores de musica c gymnasli ca 
daquella Escola seja menor qu e o so-
licitado dos demai s professo res que 
nlli trabalham. A professora de mu-
sica, na cxplvnação theorica do scn 
progrnmma, como nas .dcmonst ra ções 
praticas, cstú adstricta no mcs tnil 
esforço intelleclual despendido pelos 
professores de sc iencius ou de I in· 
guns, c, ·nos cxcrcicios de canto-co-
ral, entrega-se ainda a !(randc C3-
forço physico, muita s vezes com 
sncrificio dos orgftos vocacs, mir1 
sendo menor o trabalho da profcs .. 
sora de gymnaslica neste sentido c 
em relação ú sua disciplina. 

Nessas concliçõcs, sr. presidente, 
offcrecendo ao projecto em discus-
são a sub-emenda, espero que clla 
mereça o assentimento do Senado. 

O sr. Valladares Ribeiro - Mui· 
to hem! Felicito v. exc. pela inicia-
tiva, que é muito justa. 

O sr. Enéas Camera - Devo ain-
da accrescentar, sr . presidente, que 
na sessão do nnno pnssado egual me-
dida foi aqui proposta pelo illuslre 
senador, sr. Vallndn res nibeiro, ten-
do sido acccita pelo Senado, mas in-
felizincnte prejudicada em terceiro 
turno, em razão de ter sido suppl'i-
mido do projeclo o artigo a que ella 
se referia. (Muito ·bem ! Muito bem!) 

Vae á Mesa, é lidn e entra con-
junctamente em discuss:io a seguin-
te: 

Emenda n. 2 

Sub-emenda á emenda n . 1 : 
Depois da palavra - dcsenno 

accrcsccnte-sc: "muska c gymnas-
ticn." 

Sala das sessões, 27 de agosto de 
1927. - Enéns Cnmern. - Alfredo 
Calão. - Valladarcs Ribeiro . 

O SR. ALFREDO SA'- Sr . presi-
dente, no projecto em debate e para 
serem collocadns no Joga r mais con-
veniente venho apresentar al gumas 
emendas, que, por Yersnrcm nssum-
ptos diversos, deverão depois ser 
destacadas, em ordem a constitui-
rem proporções distincln s, tal como 
u permiltc o regimento . 

. I 

A primeira é a seguinte! . 
"Art. . . E' crendo na Sccrctarill 

do Tribunal da Relação mnis \llll 
logar de offi clal, ficando suppl'llllt· 
do um de amanucnse. , 

Art. . . O serviço da Secrctnrin da 
Relação dividir-sc-ú por duns se-
cções, conforme determinar o regi-
mento interno. 

Art. . . Cada uma das secções t e r~ 
como chefe o official que · lhe for 
des ignado pelo presidente do Tri, 
bunnl ." 

Essa emenda, sr. P•·esidenle, vem 
sati sfaz er ns nccess idndes do servi-
ço interno dn Secretar in da H ela· 
çào, c sobre o nssumpto foi ouvjdo 
o Presidente do collcndo Tribunal , 
a cu.ia suggesliío é devida , c que. se 
manifesta em ca l'la da se~:uintc for · 
ma: - " Devolvo o pro.i cclo que 
lcvr a fineza ele pa ssar ús minhas 
mitos c cuja tran sformação em lei 
julgo de~ real nrccss idadc, para o 
bom andamento do serviço na Se-
cretaria do Tribunnl ." 

A scf(unda emenda prov idencia so· 
b•·c n elevação de vencimentos do ~· 
suh-officincs da Força Publica. 

Organizado o respectivo quadro 
era meu pensamento apresentar 11 
emenda ainda ao projecto da Força 
Publica; cntrclanto, como nfto foi 
poss ivcl concluil-o em tempo, venho 
dcsobriga~me d'Csse develt\ :rprc· 
sentando-o como emenda ao proje· 
cto ora em debate, para ser oppor· 
lunnmente separada c constituir 
proposiçáo di slinctn .. 

Justifica-se a medida porque os 
sub-officiaes, ou sargentos da For-
ça Publica não lograram em seus 
vencimentos um augmento propor .. 
cional ao que tiveram os officiae:; 
da nossa milicia . 

Ao pnsso que os segundos leneu .. 
tcs, qu e consliltJClll o posto im- . 
medialo ao dos primeiros snrgen · 
los, Lh·cram um augmcnlo ele 160$, 
por mcz, em seus vencimentos, os 
primeil·os, segundos c terceiros SUl'· 
gcntos, conscguimm apenas umn me· 
lhoria el e 54, fi1 c 4!!$000, respecli · 
vnmentc, qua si que a terça parte 
do nugmcnlo com que foram con-
templados os segund os tenentes da 
Força Publica. 

.Tul!(ando-sc ferid os pu•· essa iu · 
jus! iça, os sub-officiacs me procu· 
1·arnm c p1·omcll i atlcnder-Jhcs :1 
justa rcclamaçfto, pa1·a o que, sem 
sobrecarregar demai s n verba dfJ 
Força Publica, organizei um qua· 
dro em que os vencimentos delle ~ 
são elevados dn seguinte forma: 
"Sar!(ento n.iudantc . . 325$00n 
Pl'imeiro sa rgento . . . 300~000 
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Segundo sargento 28;}$00'1 
Tcrccii'O sa rgento 270$000 

E' umn emenda razoa vel, que vem 
corri,qir uma falha occorrida na l ·~i 
el e Força Publica, em que o sr nsl.' 
de p1·oporçíio, como di sse, não foi 
guardndo, ao se fix a rem os venci. 
mentos dos officia cs c suh-offi ciacs 
<'hl II OSS ll miJicin. 
~omo es tá n ver-se, entre os pl'i-

IIHHros sarge ntos c segundos-tenen-
tes ainda fica uma diffcrcnça mui · 
lo grande, porquanto ac[u clles pas-
sam 11 perceber aoo.,ooo, c o sargento 
ajudante, 325$000, cmquanlo que o~ 
segundos-tencnlt' s passa m a ganhar 
E5~8000. • 

.E' , cnlretnnlo, uma tal)l•lla de op-
portunidndc, que suhmctlo 11 con-
sideração do Senado, I cncl o a rcs-
peito ouYid o aucloridade superi or 
da Força Publica, que cslú de ae-
cordo com a medida I' ac ha rnzoa-
vel sua approvação. 

A outra emendn rli ~põl' " ~cgu i n -
tc: · 

"Fiea clen1da a qua tro co ntos de 
réis, por ldlomcl ro, a s uh\' C IJ ç~o con-
l!f:dida [leio Es tado pnm construcçiio 
de estradas de ruclagcrn, apropria-
das ao trafego de aulornoveis, int c;·-
municipacs, de acco rdo com as leis 
e regulamentos em Yigor ." 

E' : ·)!tido que a lei do Estarl u cO I I· 
cede•, :J cluaimente, por ldlum ~ l ,. 1 . 

um auxilio de dois contos de réi s. ' 
Não permitte a silunção fin ance il"' 

do Estado, no m01nento, em que ta1;. 
lo se accr0sccm as suns despesas, 
com elevação de venciment os do fun -
ccionalist~JO, serviços nossos, paga-
mentos d1vcrsos, c com n cri se mai s 
agora com a r etenção do impos to 
de exporla~ãu do principal produ-
elo do Esl a elo, que o govcmo possa 
dedicn1'-se, com actividadc mais in-
tensa, (t co nslrucçiio de estradas de 
rodagem, apropriadas ao trafego d" 
:•.11 tomovci s . 

Pai'H (JUC,_ pois, não tenha so lu ção 
de cont111mdadc esse moviment o, 
que se r em operando desde o govcr· 
no pussn do, no sentido dn consL•·u· 
cçfto de estradas de automoveh 
(li'O porcionand o ú lavoura, ao cun;: 
mcrcio c ús induslrias meios fac cb 
de exportação de seus producl us, vc · 
~th.o. c~m essa emenda, estimulai' a 
llliCI:tt1va particul:u', pel'mlillit· ús 
Ca mai'H s Municipncs, ús Clnprcsa ~: 
c aos. pn ri iculn rcs a const rucçiío de 
autovw s, fazc1· dcllns até cxpl om-
ç:io mercantil, r ecebendo do Es ~a d o 
pnra aquellc fim , um auxilio m:tior: 
e submettendo á approvn çfto do · go· 
,.e .. ·no as sun.s tabellas de fretes, np-
plJCando nss1m ao regimen rodoYin .. 

l'io c ctuc se pratica l' lll n•lnçãu ~s 
t'< ITO\'Ías. 

i\ :;:; im como, n:.s cslrnclns de fe r· 
ro, pagamos pn ssa)!cm, fretes, da :·; 
1ncl·cadol'ias, ela s cargas, dos rolumc·; 
que importam os ou cxp·•rln mos, nn 
co ndu1.im os co mn osco, do mrsn•o 
modo, nu s es tmcla s ele nutomovch, 
hnvcrú tnbcllas de laril'as c passa-
ge ns, appro,·adas pelo ~<•vc l'll o , ;ll'im 
de erila•· preços exccss1vus c outtm 
abusos, hem co mo hnvcr:t fi sc!diza-
~~n dn parl.c do Es tad o, (lOI' inlei'IIJC · 
di o ele seus cn!(cnhcil·n·;, de mud•.1 
rtur cs~a s es tradas •·cali :ocm o~ oh· 
jcctivus qll c collimam c possam cor· 
l'CS L'<l llil c: nos favores :·eecbidos cl rJ 
1-( urc rn u. para sun conr. ln1c~~ v . 

Penso que, na hora presente, em 
que no J: s·:1do mlo é Jl ' ' ·'~ ivcl CO •l · 
linuar a politica ruduviaria , que vi -
nha seguind o, essa é a soluçiio quf 
CTlíliS se arigurn adequada ao nvl-
nwni :J, porqu e, si ao Esln :lu !11í.O ó 
dndo lc•· a iniciath·a da conslrucç:'.o, 
se limitnr:i ú obrn, .i:i de si bcnemc-
riln, de auxiliar ;,quclles que 1·;io 
dar cumpriment o a esse pruvcilosu 
des iderato. 

A cn1cmla qu e, como disse, eleva 
de doi s para quatro co ulos de réis o 
auxilio ldlomctrico, determina qu·.~ 
ao mes mo lerão direito aquelles que 
l'cquercrem a concessi\o com privile-
gio de trafego, observando na con-
slrucç:io as di spos i ~ões das leis e re-
gulamentos do Estado, em vigor. 

A ultima emenda, que lenho a 
honra de nprcscntar vem consullar 
aos i ntcrcsscs de 111;1a grande zona 
du Estad o, que ainda não poudc 
:iga•·-sc 11 Capital, sinão po•· defei-
tuosos e até penosos mei os de co.m· 
nmnicaçfto. 

Como o Senado não ignora, · par:• 
o Nordeste de i\linns, ainda são mui-
to escassas ns communicaçõcs. 

F., como ú geralmente sabido, a 
porta de entrada do nordeste mi· 
neiro, o grande cmpol'i o commet·· 
cial e n!(r icola , por onde vfto pene· 
lrnndo o progresso, a civilização e 
a riqueza, é a cidade de Theophilo 
Otloni (muito bem) . 

O recenseamento de 1922 demon-
strou ser aqucllc municipio o mai ~ 
populoso de l\Iinas, pois verificou 
que a sua populaçfto era de cento 1! 
sessenta e sds mil habitantes, vin-
do, em segundo Jogar, Camtinga, e, 
em terceiro, Juiz de FÓI'a. 

Dcslnrl c, é Theophilo Ottoni em 
p~pul:i ção, o· primeiro municipi~ de 
M111a s. Em :'i•·en, é o segundo, occu-
pnncl n a primazia o extenso e eles .. 
povoado municipio de Pamcntu'. 

No tocante á riqueza agricoln, ex-
porta Theophilo OLtoni urri milhão 
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de nl'l'ohns de cafc, approximndn 
ment e. 

E' uma cidade dotada de illumin::-
çào l'icct J'icn, de agua potavcl, hon-
dcs, rêdc de cxgollo, que ora a lli se 
extendc; possue, t•m summn, todos 
os element os de conforto c com .. 
modidadc, que cunwtcriznm o adc-
antamcnto, o progresso, os requin-
tes da l'idn social, dos grandes ccn · 
ll'OS de Cil'iJizaçfio, de COJlllllCI'CiO ~ 
induslrin. 

Por Thcophilo Otl oni Sl' faz 
o CO III111l'rci o daquclla zona: Aras-
suahy, Jequitinhonha , Minas No-
l'as, Cupelllllha, Rio Pardo, Su linas 
c FoJ·Ialcza, lodos se servem de suas 
estradas para expo1·taç:io dos rcspe-
l'l i vos produdo s, ~~ muito s enl'iam 
:1 Theophil o Olloni n sua moc idade 
para alli l'ornwr' n t• spirilo pela in-
si rucç:io SL'cundaria , quaudo uão 
podom ma1alar os se us filho s, ]leia 
in sufl'it:i!!Hci a do mei o, para centros 
mais adc :Jnlados. COlliO BeiJo Hori-
zoule, .Juiz de Fóra, Uhá, Bnrhace-
un. São .João d'EI -Hey c alé Santa 
lli·la de Cassia . 

13nsla dizer que , :lclualmeniL·, são 
oi~ enta r I anlos os filh os do muni -
cipio de Thenphi lo Otloni que estu-
dam fora do Ioga r, por I' a lla de um 
estabeleci ment o melh or de instru-
~:ção secundaria naqudlc grande 
centro, cs tabeleri lll ent o cujo funda-
·ão a emenda YClll auct.orizar. 

Essas consid,erac;õcs parecem bas-
l.an te s ·para mostr'ar n ntzão de Sl'r 
ria medida, e afas-tar de mim a Cl' ll -
sura de esta r defendr nd o os i nl c-
rcs ses paJ·ticulaJ•es da zona da qual 

· ~o u filho, quando a Ycrdnde é que 
não d so tanto· sc'l'vir a minha ter-
ra natal, quanto deparar á juven-
tude daquelln região os ne.:ess:nios 
lll'eios pnra a fonnação do seu cspi-
t·H u, para a dcsenYoluç~o da sua in -
lclligcncia. 

O projcclo qU I.! :qm.!sento, ~~~~ l'ór-
JIIa de t' llH'IIda, c o seguinte: 

"Artigo ... Ficn o governo auelo-
rizadn :1 fundar t• insl.allnr na l'i -
rlndc• rll' Th~ophilo Oltoni um cxtc r-
mllo de i nst1·ucção sec unda ri a, f i-
liado ao Externato do Gym nasio 
i\lineiro, de Bcllo Horizonte, orgn-
n izado nos mold es c de acl'onlo 
com o pro~:p·n lllliHI deste. 

Arti go .. . Ess:e cstahclccimcnlu d~ 
e n ~ino tcrú a denominaçtlll de 
"Gymna sio Min eiro de Theo philo 
Olloni" c o pessoal, corpo docente, 
ga hinctc s, lnboratorios c installa-
(,'Ões nceessarias. 
· Artigo ... O provimento de todos 
os Jogares será feito de accordo 
com a l~gislação em vigor, podendo 

as p.rimeiras no1ncaçõc.s de (lrofes-
SO I'CS ser feitas li vremente pelo 
Presidente do Estado. 

:\ rl igo . . . Serú dada cxccuç!io {t 
prese nte lei depois que h ouve r sido 
posto ú di sposição do Estado, para 
séde e l'unccio namenlo desse Gy-
mnn sio, edifici o propl'io, co.m os re-
quisi t o~ necessa rio s c exigidos paru 
esse fim. " 

Tn I v-ez haja nessa emenda, sr. 
Pres idente. algum dispositivo que 
em 11." di sc ussão lerei de substituir 
pela sun im(ll'opriedadc, ou peln 
sua n:io conform id ade co m o Hegu.-
lalllento do Ensino . 

Desejo, porém, vidoriosa u idén, 
par a que possa se1· melhorado o 
prnjcdo L'lll te!·cri ra cli scussão. 

!'a sso ús 1n :tos de 1· . exc. as 
c•nwnda s. 

( ,l{Jlilo IH' /11; lllllilo bem/ ) 

\ ':"w :'t ~lesa , são lida s, apoiadas 
c t'lllrún couj uncta Jncntc· em dis· 
~II S SÜII ~ I S Sl'J.( Uinl l'S 

f : meneio: 

,'i. :t 
Ar ligo .. . E' creado ria Secretaria 

do Tribunal dn Hclação mais um 
1oga r de official, ficnndo supprim.í · 
do um de amanuensr. 

A r ligo .. . O se rviço ria Secretaria 
da Relnção dil'idir- se-ú yor ·dtta ' 
secções, co nforme dc• lt•rnJIIHtr o rc-
gim cnln interno. . 

A ri igo. . . Cnda uma das secçoes 
1 ~r :i co mo chefe o offki a.l que lhe 
for designnd o pelo presHlt·n1 e do 
TriiJunnl. 

N. 4 
Artigo. . . Os s~rgen~os da Fo~ça 

Publica do Estado lerao os sc.guJ~
tcs ve ncimenlos mensaes, a part1r 
de primeiro ele jn nciro de 1928: 

Sargento ajud:lll'lt•., :325$000 . 
Primeiro sarge nto, iJOO '000. 
Segund o sargento, 285 ·ooo. 
Tl' rcciro sa rge!lln, 270,;00(1. 
l'arag 1·ap ho uniro . ,\ ' J'e~ peclir:J 

v~rha fica n gr ll'l'I'IJo auct.orJzn.do u 
abrit• o c1·edito supplcmcntar !'.~ 
ce~sario :1 esse [Wgamcnlo, vcnl.t-
ca cla qu e seja sua defieien cin. 

~.!) 

Fica elc\'ada a quatro conto~ ~c 
réis, por Jdlometro, a subvençao 
concedida pelo Estado para constru-
cção de est radas de rodagem, apr_o-
prindas no trafego de automoVeJS, 
intcr-munidpnes, de accord.o com 
a'S leis e regulamentos em vigor. 
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N. fi 
Ar,ligo .. . Fica o gol'cr no aucto-

rizndo n funda1· c installar na cida-
·UC de Thcopl1ilo Otloni um cxlcr-
nnlo , de in slrucção secundaria, fi -
liado ao Extemato do Gymnn·sio 
Mineiro, de BeiJo Horizonte, oJ·ga-
nizado nos moldes e de accordo 
com o prog1·anm1a desic. 

A\~ligo... Est.:! cslnbelccimcnt.o 
de ensino lerá a dcnominaçlio de 
"Gymnasio l\•Jinciro de Thcophilo 
Ottoni" c o pe-ssoa,(, corpo docc nl c, 
gabinetes, lnboratorios e in slalla-
ções ncccssn r i as. 

A1·1.J go . . . O PI'O I' im chlo de lodos 
O $ loga1·cs serú l'·cilo de acc01·do co m 
a lcgis laç:1o em vigor, podendo as 
JlrÍin ciJ·as nmncações de professo-
n•s ser fcita·s lil'l'ement c pelo l're· 
~; i.d c nle do Eslado. 

Ar.tigo.. . SeJ'{J dada execução ú 
IH'escntc lei depois qu e houl'er sido 
posto it disposiç:io do Estado, para 
sédc c fun cc ionamcnlo des se gy-
rnnà sio, eclifi cio prowio, com os re-
qnisi.lo s nccessa rio s !' l'xigidos p.1ra 
l'S•SC fim . 

S. S. , 27 d!' ;q(os!n rlc- lll:l 7. -
Alfredo Sli. 

O SH . LEVINDU COELHO: -Sr. 
Presidente, ao projet'lo em di sc us-
são v eu h o a•prescnl a r uma emenda, 
cujo fim é al'l enrl cr a uma as,pira-
çã!Q muito ju sta ela população de 
uma da•s mais importantes zonas do 
Es-l:uln, fadlil•ando ao nwsmo tem-
po it mocidade cs ludiosa a i nslru -
cção secudari·a official, ai nda l:in 
cenlraliza·da que se lorna CJUIISI Jn -
accessivel aus filhos da.s classes Jno-
de ·;ta .;, da·s cJa.ss!'S humil,rl cs do po-
vo. 

Essn CllH'mla, sr . Prc~;idenlc, visa 
amplia i' a acção do Gymnasio Mi-
ne il·o, de modo mais efficientc, a 
unw g1·andc parte do E~tado, onde 
existem, ü \'erdadc, cstabclcci men-
los modlllnres do ensino, mas todos 
de inicial ivn parlicu lnr, exigindo, 
por isso, elevadas conlrihuiçõcs c 
pesada·s quotas d_c ex:'lmcs, qua.ndo 
essas despesas nao sao accrcsc1das 
ainda pela acquisição de ha.ncas ex-
aminadoras ou com as vwgcns n 
que são obrigados os alumnos des-
ses cstabclecimenlos para exames 
nos gymuasios officincs. Conseio de 
seus dcl'eres em relação ao enwo t-
ga.nle as sumpto tln ens ino, vc.mo~ o 
JlOder publico empenhado em pro-
mover a diffusão do ensino, enca-
rando com a maximn altcnção ~e 
grnnde carinho o problema de tno 
e'lcva<1o alcance. Assim é que, cour 

upp lausos gL•rnes, multiplicam-se n~ 
esco la s primarias por todos os rc-
cunlos de Minas (', por outro l.tdo, 
fncilita -sc· a mis s;io do p1·ofessor 
publico, allendcndo-sc ús nccc·ss i-
dndcs didacticns do ensino. Ainda 
h a poucos dia s ouvi mos a palavra 
pntri olica do p1·esidcn\ c Antonio 
Carlos, declarando que pl·cc isnmcn-
tc, na vulga1'ização do ensino se 
encontra a so lução do mogno pro-
blema da in slrucç:io popular que 
os povos dcl'rontn'm c isso sem des -
cuidar da educação profi ssio nal. 
Essas palavJ•as, dita s no momento 
em qu e a mocidad e da Capita l fcs-
lrjal'a co m enl hu sias mo a iniciati -
,.a do Presidente pela fundação da 
l1nivcrsidndc de i\linas Ge racs, dão 
nma cu mprehen são exacla da rcs-
poltsahi,lidadc dos poderes publicas 
em fac e da cruzada el o ensino c da 
educação do povo. 

Pois bem, sr·. Presidente, nestu 
hora de I a nl as demonstrações henc-
ficas em p1·ol do ensi no, quando to-
dos os esforços, loda·s as energias 
dos homens, nos quacs !•sl.ÍI confia-
do o cxcrcicio do poder, convergem 
para maior diffusão ,possh·el dn in -
si J'UC(,'iio popular . .. 

O 5r. Passos Maia: - A melhor 
solu\,'ão do problema eslú ju stameu -
h• nis so. 

O sr. J. cuinrlo Coelho: - Nesse 
JII Oincnto venho corporificm· em 
uma c·menda a idéa que foi acalen-
tada pelo inoll'idal'c! presidente 
1\anl Soares, qual a da crcaç:io de 
um esl:l'll clleci menlo de instrucção 
secundaria, cfe um gy mna sio offi -
t:ia I na cidnde de Uhú . 

n SI'. Alfredo -?á: - .• Justa .a~)~i 
raç:io que elle tcrw.reallz~clo SI IHJO 
li v·esse dcswpparecido ta o ceJo. 
(A poiados aeraes). 

U sr. Levinrlo Coellto: - Essa 
idt•a , consubstanciada na resolurão 
assentada no governo do saudoso c 
incsquccivc-1 1qineiro, não log!·ou 
ser convcrlida em realidade, snn-
plcsmcntc porqu e, como acaba ?c 
apartear o illu stre senador, velll 
dcsapparcccr tão prema I uramcntc 
aquell e illu ~lrc c pntnleado csta-
elista . 

Trata-se, SI'. Presidente, ele lll.n 
ce ntro, que c o mnnicipio d? Uba, 
de RO.OOO hnhilrtntcs, approxJmadn-
mcnte, li gado a SJ'a JHie numero .de 
\!idades •elo Estado, quer por ylfis 
ferrcns, movimcntadns po1· CfUillZC 
trens dia rios, quer pm amplas. c·s-
tntda s de r o-dagem. Cidade de cltmn 
sadio c amC'no, sa neada segundo os 
preceitos da hygiene moder~a, do-
tada de illuminnção electnca, de 
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serviço tclcphouico prestndio, de ~o
pogr:IJYhia nprnzivcl - Uhú l.em 
L:rc.scido dcs\'rtneccdot·amcnte, es-
for\ando -sc ]>at·a se lortHII' um for-
uwso Yiveit•o de in slrucção. Essa 
cidade se afasta do perigo rJUC o 
urbnni snto t•equinlado costuma tra-
zer ú con scicncia joren, como lnm-
ht•m não eomport:t o prcju izo dos 
meios nt slicos. O urbani smo t·c-
quinlado- dil-o o sociologo- in-
flu e no cspirilo do moço, pois, co-
mo allicia as sua s prcl'crencia·s, fa -
zendo esqucc·cr e rlc spt·czat· mesmo 
n rccanlo modesto rl e oudc pt·oreiu. 
l1 mc.io ru sl i co ag(' egualmcnle em 
se ntido rcgt•cssivo no cspirilo do 
jovcn que a par de rullura se enche 
lambem de mniot·t·s exigeul'ia s so-
ria cs. i\las Ubú é tllll meio lermo. 
Alli se enconlratll con slt·ucçôcs, fa -
bricas l' C111)ll'CSaS fJUl' CU111(lrO\':I'Ill 
11 s bcllos Clllpn·hendimt'lll os do pro-
gt·esso; ulli !Ja recantos provrios no 
repouso do espiril o que se afadig a 
nas luclas mcntaes, c ha dh·ersões . 
co mpensadoras que mantem sua 
popul ação numa a legria robmla . 
Se u co mmercio intensifica -se; sua 
industri :-. polymorpha j ú lh e garan-
te um movimento r eg ular de fortu-
na que se mobi li za; o l.rausportr P. 
aHi um problem a em solução . 

Collocada qur e si á numa w na 
populosa como ponto central. todas 
as concli\Ões ,.a ntaj osas, a cidade 
de Ub:i se recommendn co·m os re-
quisito s para merecer t!ll1 <'S l nb~ l c 
cimenlo des sa ordem . 

Xrs!as condiçôes suhmcllo :i alla 
consideração do Senado a t'tliCJHla 
que apresento, redigida nos srgu in-
lcs termos: '(lê ) 

(Alui/o bem; mui/o bem /) 

Vae á Mesa, é lida e cn~rn con-
junctameutc em discussão a se-
guinte: 

Emenda 

N. 7 

Accn' scenlc-se onde convier: 
Artigo. Fica o governo do Esta-

do auclorizado a ct·car na cidade de 
Ubú um inlcrunto e um -e xternato 
rio Gymnasio Mineii·o, nos lermos 
do arl. 268, dec . 16 . 782, de li! de 
jnnciro de 1925, abrindo os neces-
sarios CJ'editos para sua installa-
ção. 

Snla das ~t:ssões, 27 de agosto de 
1927 . - Levindo Coelho. - Enéas 
Camern. - Alfredo Sâ. 

Não lutvcndo mai s quem peça a 
palavra, cncetTa-sc a di scussão e, 
procedendo-se á votação, são appro-
dos o nrt . 4. c todas as emendas 
no mesmo offerccidas. 

O art. 5. • é approvado sem de-
bate. 

Vae o pro.iccto com us emendas á 
commissão de Finanças. 

Entra em 2.• rliscu ssão, por arli· 
!(os, o seguinte: 

PnO.TECTO N. 3. DO SENADO, DE 
]!)27 

Man ~ oléo no tumulu do ~enndor 
Diogo de Vasconcellos 

O Congresso Legislativo do Esta· 
dn de !\'finas Gentes decreta : 

Ar L. 1. o Fica o governo do Esta-
el o auctorizudo a mandar erigir, no 
Cemitcrio de Bomfim, nesta Capi-
tal, um mausoléo ao senador Diogo 
Luiz Pereira de Almeida Vasconcel-
los. 

Art. 2'. o A escolha do projecto 
dessa obra será feita mediante con-
co tTencia publica, nomeando-se um rt 
com mi ssão de pessoas competentes 
pa t·a estudar as proposta s r opinar 
pela mais acccitavel. 

Art. 3. o Para a execução da pre --
sente lei poderá o governo desnen-
der alé a somma de 20:000$000 
(vinte contos de réi s), abrindo o 
credito necessario. 

Sala das ~ e ssões, Senado Mineiro 
em 23 de a~osto de 1927. - A lfred~ 
Sá. -João Pio . -Luiz Lisboa.-
Levindo Coelho. - Enéns Comera . 

Os artigos 1. 0 c 2 . 0 sãn approva -
rlos sem deb ate. 

Em discussfio o art. 3." . 
O Sn. ENE'AS CAMERA - Venho 

:'t tribuna, sr. presidente, para apre-
scnlnr ao projcc to em discussão n 
segu inte cmendn :-

"Art. . . Fica o gove t·no do Esta -
do auclorizaclo n eontribuit• com a 
it llpo t·lallcia de a i(· 20 conto~ de 
réis para o monumento a erigir-s ': 
ao dr . . Juiio Luiz Alves." · 

'Sr. prc~i denle , a fi gma de des ta-
!1U C' no scL•na ri o da vida polilica c 
:ttlmiui st t·:ilira du Eslndo c da União 
qu e f" i .loii•; Luiz Alves, jus ti fie ; 
por s i só a emenda que acabo de 
ler . (Apoiados). 

Tnlcnl n de escol, lend o pn ssn do.> 
pela mn gistt·ntum oceupando o car-
f[O de juiz municipal en1 mais d1.· 
uma coma1·cu de nosso Estado, exer-
cendo depois a advocacia no Sul de 
Minas e ascendendo, por fim, at(~ 

I • 

\ 
•\ 
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· no Supremo Tribunal Federal , de qu e 
foi um dos mai s hrilhnnlt•s c cnnspi-
cuos membros; lt•nrlu ni mla cont-
mcnlaclu, com rara cultipelencia o 

'Codigo Civil, .T o:i o Luiz Alves rrv.::-
lou em todas css;~s manifc~; la ç il c 3 
de sua acti\'idad e, a par de uma in-
lrlli gcncin pcrcgrina, ~ rnnd c saber, 
devnção de vista s c honrs lidad l•. 
(Apoiados) . 

Como polilico c parlamentar, tu .. 
dos nós sabemos qunl foi a acluaçiio 
ele .João Luiz AIH·s, dcsdt• n sua pa ~~
sn{lem pela Ca n1 at':t l~s ladun l minei-
ra c ucc upaud u mai s tnrd c, t•nt \'a-
I'ÍHS leg islnlmn s, os manrlalos de do:! .. 
pulado ferl ern l e de sr nndor, il' ndr, 
no seio do Co n g rr ~ so Nacio nal fei -
to vn]C' l' se mpre n .in slu rennmr. d <~ 
grande parl:uncnlar qnl' era, d is-
cutindo e sugge rindo conslanlemcnlc 
medidas de nlt n int eresse nneiooal, 
dentre as quaes , rel eva sa lien lnt· ~ 
que risar a o prol rei ni s1n n dw; nos -
sas industria s . 

Pela lucidez du seu espirilo , pclt> 'i 
idéas alevantadas que sem pre re-
velou, emfim por lodo esse conj un -
cto de qualidades superiores, de .iu· 
rista, de homem publico, tlco adtli .. 
nistrador c de parlamcnlar, mereceu 
lambem esse nossn illu strr con tcr-
raneo a inveslidmn na pastn das Fi · 
nanças, no go ,·erno do ,,. . dr . A r .. 
thur Bernard es, quando prcs itlcn tc 
do Estado, e na de .lu s ti ç ;~ , no go. 
verno federal , cnrgos nos qua es apre-
sentou sa bia s c sa lulnres reforma ~ 
a quasi lodos os departamcntos du 
serviço publ ico, tanto do Estado, co-
mo da Uniiío, tornando-se, por iss 'l, 
um ~c:t·and e hciH'I'IH.' rilo do nosso pniz, 
(apoiados) pelo que dcr c mcrcn•t· 
a sua memoria o culto de lodos nó~ . 
(Muito hem!). 

Pur r ssr tn oliYo, sr . prcsidclil e, 
ll O nio de .Janeiro. \'fii'Í OS pol il iCO:i 
c :mli gos du dt· . ,loiio Luiz Aires r!!-
solvcrnm levantar-lhe, JH) Di st ri clo 
FcrlcJ'al ou em Mina s, por meio •.l e 
subscripção popular, unt monumen· 
lo. · A cssn h omenn~cm se têm as-
sociado \'ai'Ío s Est ados, l'nmo o Es-
pírito Santo, o .-\ll taZO II '>S c outro~; , 
l' n~o se ria justo. SI'. prcs identt•, 
que Mi nas , dt• oJ HIP cr:1 l' i!ho e quu 
ell c lnnlo honrou por se us Sl'I'I'Í\,!OS, 
dt• ixassc de CUIIl'tJ I'I'l' l' lambem pat' 'l 
l'SSC ju stiss imo prl'Í ll! :'t SU;I lllClllO· 
r in. 

.-\ ss im sendo, cíll·io :'1 ~l l's :t :t nti-
11 lw entenda c espe ro qu r o Senad ~1 
:t suft'ra gue com o Sl' ll l'n!o . (Muito 
hem! Muito bem !) 

Vne ú Mesa, é laia l! cnlt·a eo n-
junclltm rn te em discuss:io a seguin-
te: 

Em<'ndu 

Onde co nvier, accrcsccutc-sc : 
Artigo. Fi ca o goYcrno do Esta -

do auclorizado a contribuir com a 
importanc ia até 20 coHLos de réis 
para o monumento a erig ir-se ao 
dr. Joãu Luiz Alves. 

Sala das sessões, '27 de agosto de 
1927. - Enéas Camera. - Alfredo 
Cnlão. 

Não havendo llt :ti s quem peça a 
palavra, encena-se a discussão, c, 
procedendo-se ú votação, é appro -
va do o artigo <' , hem nssin> , a emen .. 
d a addil iva . 

Volla o projeclo com rt emcnd fl 
ú commi ssiio de Finanças . 

() SI\ . L\~llLLO CIIAVES, obt endo 
urgcncin , off cn•cc pela l'Omm!ssão 
dr Le1:isln ç;i" t' .lu sli çn " srgmntr: 

I'AIIECI·:f\ 

~o i; I' I ' o pru.il'do n. !' , dt> Senad o 

A commissão de Justiça e Legis -
lação a que foi presente o proj ecto 
11 .' s,' do Senado, di spondo que ~s 
duvidas e divergencins entre mum-
cipios, sobre limites, pod~r~o ser 
dirimidas por accordo ou JUIZO ar-
bitral, já approvado em 1. •, _é de 
parecer seja o mesmo submellido A 
2. • discu ssão e approvado. 

Sala elas comm issõcs, 27 de agos-
to de 1!)27. - Alfredo Sá.- Valia-
dares Ribeiro. - Camillo Chaves. 

Fica o projecto sohre a me~a pa-
ra a ordem dos traha lhos. dtspen-
sndo o interstido reg imcr.tal a re-
querimento do relator. 

Nada mais havendo a tratar-se, 
0 sr . Presidente designa para 29 do 
corrente a seguinte 

OHDEM DO DIA 

Primeira IHtrtl· 
Até as 1-l horas: 
Leitma da acta, expcdit.mte, apre-

sentação de pa1·eccres, projectos, in-
dicações, moções e requerimentos. 

Segu nda parte 
Até as 17 horas: 
2. • discussão do projecto n. 6, 

do Senado, auctorizaudo o governo 
a consolidar em um ul\,ico r egula-
mento todas as leis c rcguLmentos 
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cxislculcs sobre couccssõcs ferro-
darias. 

2. • di scussão do de n . 7, do Se-
nado, dispondo sobre competcnda 
dos Conselhos Deliberativos uos 
municípios, sédcs de Prefeituras, c 
co ntendo oulras disposições. 

millo Chaves, fallando com causa 
Justificada os srs. Olcgnrio Maciel, 
All'cs de Lemos, l'ericles de Mcndon. 
ça c Miguel Lanna, c sem clla, os 
demais senhores. 

A hrc-se a scss:io. 
E' lida c appruvada a acta tia 

a nteccdentc. 2. • di scussão do de n . 5, do Se-
nado, doando á Municipalidade de 
Mar de Hespnnha o predio em que O SH. 1. " SECHETAlUO procede 
fuuccionou alli o grupo escolar Es- ú kitura do scguinle 
I c vão Piulo. 

2. •. discussão do de n. 4, do Se-
nado, auctorizando o governo a 
t'l'e:11· dua s Pcnilcnciarias 11 0 Estado. 

:l ." di ~c us sful do dt: n . 8, do Se-
nado, (lispondo que as duvidn s c 
dil'~rgcncias cnlrt: municípios, sohl'l! 
!J1111!cs, pudcr:io ser dirimidas por 
;!t'l'r)l'(lo ou juizo arbitra l . 
. 2. n discussão. do de 11 . ll:l , da 

I .amara, auclnrJZIIJHio u /iUVCJ'IIIJ a 
P:l f(:l l' ao SI' . Josü n. de Paula Aro-
l'ÍI';I dinrin s que clcixou de receber, 
11 ~ desempenho dt: 1':1rias co nllnis-
snes do governo. 

i.(•l'a nla-sc a scss<i". 

2'.!." SESSÃO ORDINAH lA, AOS 29 
rm A<:osTo rm 1!127 

l'n•sidcnda, du sr. Ribeiro el e Oli-
veira- Sccretarios, os srs. Olym -
J>io Mouriio c Gnbriel Santos 

SllilnJAI\10: - Ada. -- Expedien-
lt>. - PruJectus ns. tJ5, :J(j c 4i, 
da Cnmnr:1. - l':li'CC('res <ll' L'o'hl -
mi ssões so bre us pru.kclos 11 s. 1-l, 
da \.amara l! Hi, da C:urwra; '1, 
do SL' IHHi o ; 19, 17, li, IX (' :J2, da 
Camara . - Hedacções fina cs do s 
prnjcctus JJS. !J, 11 c 1 O, c 2, do 
Senado . - ProJectu n. G, do Se · 
nado. - Hcqurrime11to do SI'. 
Passos Maia. - Projcclo n. 7, dn 
Scnndo. - Diseurso c emenda dn 
sr . Alfredo Sú . - ProJeclo n .• í . 
do Senado. - Discurso c emen-
da do sr. A I frcd o Sú. - Projcctn 
11 . 4, do Senado. - Discursos c 
<'lllCIHlas dos srs. Alfredo Sá c Val-
ladarcs Hiheirn . - l'roJeclo 11. S, 
d_o Senado. - 1'1·oJrcto n. 112, da 
!.amara. --Ordem do dia. 

A' hnm re!(imental, feit a a chn-
mada , acham-se prese ntes os s rs. 
l~bri1:o d~ OliYeira, Olympiu i\lon-
1 ao, (,abrJCI Santos, .T . Mo nl andon 
.loii? Pio, Levindo í.oelho, Xavic1: 
Hohm, Modestino Go nçalves, Alfrc-
d? Çatfw, Alfredo Sá, Alfredo Baeta , 
S1mao da Cunha, Lu i:r. Lisboa, Pns-
sos Main, VHlladarcs Ribeiro e Ca-

EXPEDIENTE 

O f fiei os 

Du I . '' scc rctal'io da Camam dos 
lkputad us, t:m·iando os seguintes: 

l'J\O.JECTO N. ·l!í, DA Ci\MAI\A, UE 
1U27 

Divisas entre l'rudos c Lagna Dou-
rada 

O Cuugrcssu Legislativo do Estado 
de Minns Geracs decreta: 

Al'l. 1 ." O arl. !). 0 11. 8, da lei 
n . 556, de 1911 uada modificou na 
linha divi saria culrc Prados e Lagoa 
Dourada , que era c co nt inúa a se:· 
a ~cgui11tc: cumcça 11 0 Capão elo So-
hmdo, na divi sa de l\czendc Costa, 
e desce pelo c~pig:io nlé o corrego 
da s rigueiras, por este abaixo e 
pelo pt•imciru vallu :'i esquerda, ga~ 
11ha o alto do Vac-Vcm, c segue pelo 
cspi~ão :!!~ uns vel'lcutcs, até u allo 
<In l'orleira Pesada , 110 Heliro elo 
Thi111olhcu; de sce put' um conego-
zinhu c vo lta :'i esquerda, por um 
va llo velho, ao Capão do Jatobá; 
corta o espigão, apanha as nnscentcs 
do corrcgo do Gnmbá, segue por es: 
te, pelo rio Carnndahy e pelo cor-
rego que vem da Lagoa Domada, alt-
a confluc11cia elo l'ibciro das llan .. 
dc il'inhas; conlinúa pot· este c por 
11111 aff'luenlc mcno1· que vem tlu 
açude, atravessa c~te c um hre.ião, 
c pelas suas cabcccmts vac ao alto <!a 
Feijoal ele Cima; da h i, pelas divisus 
rio Mc11danha. no rio Carandahy, até 
frontcar n foz do cOITcgo do Tijuco 
limite entre Pmdos c Carandahy. ' 

Art. 2. " Hevogam-sc as disposi-
ções em co ntrario. 

Sala das sessões da Cam:tl'n, dos 
Dt•tHIIndos de Minas Ge racs, em Bel-
In Horizonte, aos 29 de agosto de 
1 !l27. - O presidente, Pedro Mar-
ques ele Almeida . - O 1. o secre-
tario, .João lleraldo. -O 2. • secre-
tario, Washington F. Pires, 

I ' 

' 
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l'HOJECTO I 4G, DA CA~IAI\A , DE 
1 !!27 

Uisi>ÕC so bre o lcrrito ri n de Go· 
rutuba 

O Congn:sso Legi slativo do L::sla · 
do de Minas Gerncs dce rcl:1: 

Art. 1." O municipio de 13rcJ" da:; 
Alnut~, crcadu pelo al'l. 2. ", n . VI, 
da lei n, 843, de 7 de se lembro de 
1!)23, comprehcnde c ahmngc tam-
hem, de accurdo co m as divi sas c~eri
ptas, a parlc do trrritol'io do dis -
tl'ictu de Guruluha, nu município J r 
Gl'iíu Mogol, que lhr foi incorpo-
rada no a elo <la crcaç:"lO. 

Arl. :.! ." !ki'OI:(lllll-se as di sposi -
~tJL' S l' lll l'IJII!r:ll'io. 

Sala da s sessões da Canllll'll dus 
llepuladus, 2!J de al:(o~lu ele I U2i . -
O presidente. Pedro i\'! arques de A I· 
meida . - O I ." secretario, :luàu lk· 
raldo. - O :l." S<' l'l'l'!al'iu, Wn shin 
!(ton F . Pi r~s . 

PROJECTO N. ·li , DA C. \~I A IIA , DE 
1n1 

(';ratificação a juizes dt• <lircitn 
O Con gres~u Lcg isla li\'u dn Est a-

do de Mina s Ucrnr s del'rcla: 
Art . I . • Os j ui zes de direito tlc 

rumarca de mai s d(' Ulll termo, além 
dos se us vencimC'n los, tcriío n l(l'lJ-
tificaçiio lrimrstral de i!OU$000, a ti .. 
tufo de inclemnização de drsprsa s rl e 
vingc 111 par:1 prcs idl'lll!' <lo Jury no; 
termos anncxos, pcrrl(•mlo, cntrctan-
lo, a mel:idc des ta ~ra lificaç:i o, du -
rante o trimcsll'l' em q ue o jury 11:i" 
fun ccional' ou si an juiz mun ici pal 
do termo annrxn delrf(nrent 11 pre-
sidencia. 

Pa!'Hgrnphu unico. (iosar:io egual-
mcnte da vantagem deste artigo " 
Juiz de direito que for a outra co-
marca em suhst.il.ui ção na falta ou 
impedimento do rcspec l il·o juiz c o 
qut• tiver clt• se t1·anspl)rtar á Cn11i-
tnl do Estudo para l11111 ar assento 
t'on1o substitui" nn Tri bunal da Ti c-
la t,:~o. 

Al'l .. ·L o Hcvogu m-st· as dispo 5 i çõ c ~ 
l' lll contmrio. 

Saiu das sr ssúes da CanHII'a dur; 
Deputados de ~linas (jcl'lll'S, em Be l-
lo Jlllri w nle, nos 29 de a!lostb de 
1!)27. - O presidente, Pt•dro M:n·-
qucs dc Ahncidn. - O 1 . o secreta-
rio, ,I tJÚ o 13(•rn Id o. ·- O 2." sccrela · 
ri o, Washington F. !'ires . 

Viio a imprimir. 

Tt>lt•gra mma 
l>u sr . EnL•as Catncra , cu mmuni -

calldu qur, pol' molivo d e doençu, 
fall a rú a al guma s s r~sões. - Tnlr i-
ra<ltt . 

Ht•quL•ri mt•ll to 
Dtt esc l·i,·:io rio crime da cont:u·ca 

dt· Entre 1\ios, pedindo re~tauração 
da l'rrba " cxpedicnlr " c augrnenlo 
dl' venciment os . - A' rommiss:Í'> 
de rillnnça s. 

i\ pn•st•ntação dt· pa recerc~, projr· 
l'lu8, indi cações, moções !' rcqul'Ti · 
mr nt.os 

PARECERES 
O Sll. LUIZ LISBOA, pelH eo111 · 

missão dl' Fin:•nçns. nrfr rere tlS S('-

l(uint cs : 

I - SOH HE O PHO.IECTO N. I I, IJ .\ 
CA!I!AH,\, DE l!J:l7 

A cu lnlni s~úo de Finan ~· n s, a qw: 
fui presente o IH'o.ieclo n . 1-l, da 
Cnnwra, li]JIJI'OI'a ndo divr1·sos regu -
lamr ntus cxprdidos pelo governo, .ii• 
npprovad o L'lll I . ' , (• de parecer se.i11 
submeti ido ú st•gumla tliseussãu 1: 
approvnrl n t'tJIII as Sl'f( llillt r s rmcn· 
da ~: 

N. I 
Nu art . I ." - supprimam-sc as pn · 

la vra s : - "a s do primeiro offil.:inl" 
C aceresce nl l'-SC: - 700$000 mil re is 
111CII SHCS." 

N. :l 
Supprilna-sc a alinl'n IX , rl11 nrl. 

2. o 
N. ;; 

Art. :J. " Os pro1n o lure~ de just.i -
~:1 , nas comarcas de mais de um ler-
mo, a lém dos seus vcnl'imenlos, lc-
r:io a grnlificaç:'io de 200$000 a tiluln 
de indcmnizaç:io de dcspt:sa de via-
ge m para a accusnç:io pr mntc o ju-
ry, nos termos a n nexos. 

No arligo !1." suppl'imam-sc 'I' 
palavras : "que se rá exercida por en-
genheiro. " 

Sn ln <la s commissõcs, :!!J de agusl:l 
de I!J2 7. - Lcvindo Coelho . - Al-
fredo Sú . - Luiz Li sboa. 

1f - Sobre o JJroj ecto n. 16, dn 
Cnmnrn ,\rt. 3. o Ficam rc\·ug:1dos os a r-

I igos 207 e seu para!ll'!lJlhO uni co r 
209, da lei n. 912, de 23 de setembro 
de 1925. 

A commissão de Finanças, a que 
foi presente o projecto n. 16, Jn 
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Camarn , em que se manda contar 
lcmpu, para cff t•i to de ndcli cionaes, 
ú professora dn cadcirn de cos tura 

· e tralmlhos n\'anuu cs dn Esco la Nor· 
nwl · ~ l oclc lo cl n f.api lnl, d. Alcxa n· 
d1·ina de San ta Cecilia, .iá approva-
do em 1 .", é ele parecei' seja o mc~
mo suhm elt ido i 2. n rliscus são c !l]l· 
provado. 

.Sa iu da s co mmissôcs, 2!1 d<' agosloJ 
de 1027. - Alfredo Sá. - Luiz Li s-
IHJ:I . - Lel'indo f.ol' lli o. 

111 - Sobre o projcclo n . 3, du 
St•nado 

A cummissfío de f-inanças,~ de pa-
recer (jtiC o PI'O.iecto n . a, do Senado, 
õiJlJH'ovado em 2." discu ssiío, com u 
emenda, seja submelt ido con1 a mc·s· 
ma á 3. ', c appromdos . 

Saln dus w n1 missõr s, 2U de ag<JS!'l 
ele 1027 . - Luiz Li sbon . - LC'v in 
do Coelho. - A ll'rcdo Sú. 

Dispensadas as formalidades rc-
J; imentncs, ;t rc rJucri men lo do rela-
tor, ficam os projectos so bre fi me-
~ ~ para n nrde m dos lrnba lh os. 

O SI\ . ALFREDO SA' , pel:• com· 
1ni ssào rl t• Fin nnça :; , nJ'fprccc 11s sc-
.>; uintcs : 

1 V -- Se, IH!' o pruject:u n . I !l, !la 
Camara 

A' ·COill llJÍ ssiio rll' rinan ç;~s do Se-
nado, foi presc nl r, para parecer, P 
projectu de lei n . 1 !!, d ;~ Cama r:t 
cios De putados, ;~u c l ur i za nd o o go-
\'l'I'IIO a co nstituir palrimoni os tl 
qu at ro institutos de cusino supCJ'Í!H', 
de Bc ll o Hol'izunl c, que se reunirão 
para for nwr a Univc rsid:1 de el e i\ Jj .. 
nas Gemes. 

O ensino superior em institutos 
particulares, em nosso paiz, niío se 
tem rc•co mmcudado pelos resu l!nd o·; 
que ha produzido. Tem contribuído 
para o d csp i'Cs li ~-t i o do diploma, pa-
ra o rcgimcu da incompelcnria , pa-
ra o mcrca utili smo da in sl. ru cçiio. 
Ads lri ctos ú receita das taxas c 111:1· 
triculas, esses cs lahclrc imcntos lu --
clam com difficuldadcs para se man-
terem ; as 1·cndas s;'io min!(uadns pa-
ra o custeio, scj:Jm :1s despesas or-
dinaria s, seja a n• munc l·a~·:io do co r -
po ducc nlc. 

E' uma si tunç;io de fac! o CJlll' ,; 
mister rcmu\·er, c ta nt o m:ds qunni.CJ 
se a!lcntc que esses in stitutos de en-
sino ur m scmpi'C' siío l'unrl ndos co n' 
n só objec li vo de acudir a uma nr- · 
L"essidnrle social ou por de nodado 
espiri lo de ahn rgnçiin . Silo ús v c .. 
zcs um honesto meio de vivc1·, um;J 
pro fi ssíio, como qualquer outra. 

Tol'll a-sc ucce'ssai'Ío, eut.iio, Pl' t.1 · 
muve1' c au gmcn ta1· sua receita e nii o 
tem sido na regularidade do ensino, 
na scl'l'ridadc do exame c no rigor 
da di sciplina qu e co n ~cgucm esse 
dcs idcrn l o. A fac i I itaçiio dos estu-
dos, a frouxidão da s provas, a iuoh-
sc J•va ncia de preceitos esco lares in -
dec lina reis, allmcm a mocidade in-
ca uta c apressada, coisa de um di· 
plomn qu e lhe abra na vida o cami·· 
nho de profissão li cita ou lhe de 
o !:(oso de uma uciysidadc clcganlc 
c fntil. Portadom de um tilulo sci-
cn!i fico, lhe é este n~ mais das ve-
zes incommodo pc1·cnlço. 

Nem mes mo com a assiduidade c 
int eresse de professor pode conta r. 
pob, ma l pago, des tina ú cat.hedra 
ape nas as lwras J'urtivas da profis .. 
s:io de qu e Yivc . 

O cu1·su se faz cu m raÍJidez, o di-
pluma se cunq uisln com facilidade 
- sfto as r:wtagcn s que offerccem 1e 
co m que se enrh cm de a lumnos. 

l-Ia rxcepçõcs, que por isso mes-
mo a rull am em pia no honroso de 
superiorid ade c repulu~·ão, de re~
peito P apre~o publico.' 

E os qu e se enquadra m nessa rc -
sa ll'a .iú rxpc•r imcntaram crise te-
merosa com fi diminui ç:io da malri-
cul a, na Yige ucin da reforma Riva-
dal'ia Cor rêa, dcsl'iada toda pnrn 
ns rscu la s de l'aci l acccsso c de mais 
l'acil couqui s!:J do titul o seicu tifico . ' 

i\la s, em regra, é c~~c o regimf: ll 
da s esco las part iculares, li vres ou-
tróra, rccou hccidas ou cquiparndn ~; 
hoje. 

.lú os institutos officiacs manti· 
vcrn m as reg ra ~ da di sciplina, a ef· 
l'i cicncia dos es tud os, a rcgularidn-
tlc dos cxnmcs. 

Haja visln as ncadcmias de direi .. 
to de S:io Paulo c Rcc il'c, as escolas 
de medic ina rio Hi o de .fauciro e Ba-
hia, as esco las de Minas c de Pitar-
macia , rl c Ouro Pre to. 

Hcsislira m á nn archia que reinou 
uos cursos supcrio1·cs, sustentaram 
as lrndi ~·õcs de rigidez c mornlida .. 
de do 'ensino, sa lvaram a dignida-
de do dipl oma, pres tes a ser subvcr-
l id:J. 

Essa I icçiío da expcri cncia c ;1s 
t•xcmplos aconselhariam a offi ciali -
za ~· ;i o do ensi no superi or em nosso 
paiz, des ta forma resg uardad o das 
con lint:c ncias c diffi culdades que ás 
vrzes o deso rga nizam, enfraquecem 
c drsp i'Cst.ig imn. 

r\ Cl'caç;io dn Universidade de Mi-
nas Gcracs snlisl'nz em parte a esse 
pensamento. 

. Formado pelo Estado o patrimo-
tll o de cada um dos institutos de 
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énsino sbperior, CIUC n compõem, 
rendendo somma nnnual suffi cicn--
tc para suns despesas com o pro-
t'cssomdo, custeio c material , C'i· 
tarão a sulro dessas apcrtu ms c po-
derão ter rcgimen disciplinar c cs· 
colar mai s severo, mnis zeloso c 
melhor condicionado ús neccssidn-
des c exil(encias do ensi no. 

Por outro Indo, a funcção soc ia l 
das universidades, como instrum en-
tos de culturn cívica c intclléctual, 
no angustia nlc prohl cma de cnsi no 
c dn educação no 13J·asil, \' ÍJ'Ú co n-
tribuh· pa1·n sua soluç:io c pa1;a se u 
apcrfciÇoamcn I o, tendo n J'ccom-
mcndnl-a os exempl os c os fru cl O 'i 
do r egimcn uni vcrsil ai'Í n c1n pai zc.; 
qu e, como a lnl(lnl.cl'l'a , Allemnnlw. 
Es tados Unid os c .lnpiío. o pmlicn1a 
c dcmons!J'am ~alll cxccll cncin. 

" O es pírito uni vcrsi !ari o al'ci'\'O· 
ra o orgulh o dos que as frcqucnl:nn, 
a convicção do professor na t.arcl'n 
qlLC desempe nh a_, o cnca nl nmen'lo 
dn vida em commum dos estuda ntes, 
o lrnhalho de coopcraçiío na orgn n i. 
zação de !hr scs esco lares c na s pcs .. 
q~i sas scicnl if icas, c prende as gc ra-
çoes através das diffcrentcs época :; 
da hi sloria poli! ica c soc ial de cada 
paiz. " 

Sendo, ass im, as univers idades, na 
or ganização do ensino superi or, ele-
mento que aperfeiçoa a instrucção 

. aprimora a educação cívica c f orla~ 
Ieee os laços da nacionalidnde, o vo-
to do Congresso Mineiro deve vir 
no encontro do pensamento do 
exmo. sr . Presidente do Estado 1w 
facilitm: c approvnr o · projecto 'q ue 
a rcspe1to subm ctt cu no seu estud o 
já di scutid o e vo lado na Camn r~ 
dos srs. Deputados. 

E', pois, de parecer n commissií0 
de Finanças do Senad o, que se.Jn 
dado para sc!-(unda di scussão c ap-
provado . 

Sala da s com missões, Senado Mi · 
nei ro, em 29 de a!(oslo de 1027. 
Alfredo Sú. - Lrvinrlo f.ot• Jl iiJ . 
Luiz Lisboa. 

Projccto a qu e se refere o JlllreC!!I 
SUJJI'il 

O Congresso Lc!-( isla!i vo do Es ta-
do de Minas Ge1·acs decreta : 

A1·t. 1. • Fi ca o Presidente do Es· 
tndo desde .iú aucloi'Ízndo a const rui r 
patrimonios, cuj os rendimentos, I' C· 
spcc tivamenlc, de :!110 :000 , ~GO :000.;>, 
1\00:000$ c !íO:OOO.;, auxil ie m 11 ma -
nul enção ela Fac uld ade de Di J'C Í lc l, 
dn Escola de Engenharia c da Fa-
culdade de Medicina c da Escola de 
Odontologia e Pharmacin de Bellll 

Horizonte, todas cotn séri e nn Cnpi-
!nl do Eslnrlo. 

Parn grnpho lliJÍ co. l'nra esse fim 
poderú rlc•cJ·cla r a cmlssiio de awl· 
liccs da divida publica mineira ou 
faz er outras opcmçõcs de cred it o. 

Art. 2 . • Cada p:tii'Ímoni o ter :'I 
ex i stcncin propria; revct·tcr:\, porém, 
no Estado si o in stituto, n cu.in ma· 
nulcução se des tine, si extinguir, si 
perder o reco nhecimento federal ou 
si niío se subm eti e r Íls prescripçõ es 
des ta lei c do regulamen to que pnr11 
~u n cxccuç:io for expedido . 

Art . :l." Os quatro in stitutos de 
ens ino super ior se •·ru nir:io pnm 
constituir a ll nil'crsidndc de i\li nn-; 
r.·t·racs, CCJ IJ Sel' l':tnclo a autonom ia 
didaclica e admini slrnlivn de que go-
scm, com as rcsll'i<"çôes co nslanl c:; 
dcsln lei. Scrií o ú Univer sidade in -
corporados outros que mcdin11lc lei 
sejam consid cJ·aclos 11 0 caso de me-
rece i' incoi'JlOi'nç:io c qu e compl c t c ~cJ 
o en sino supc•J'Í OJ' no Estado; n co n-
s tilui ~iio de 11 0\'0S pnti'Ímoni os l'i cn -
l'~ dcpc nd !• rHl o el e anrlori zaçfio lc-
gislati\'a . 

Ar t. 4.• A Uni\'crsidadc de i\[i-
nas Gc'ra cs será admi ni strada pro:· 
um rei tor c pelo Conse lho Un ivct·-
si!nrio . O re itor scrú de li vre no-
meação do P1·cs idcnte do Estado; c• 
si a esco lha rccahir em membro da 
co ngJ·cgnç:lo de algum dos institutos, 
servirá !j ratui!nmente. O Co nsr lh,, 
Uni vers il ar io se comporú, sob a 
prcs idencia do reitor, dos dircclo1·cs 
'elos institut os c de lrcs lentes elei -
tos nn nu alm r nl c pcln <·on!-(J'C'!(aç:io 
de r nela um dc ll cs. 

Art. f1. " As allr ibu içôrs do reito r 
c do Consel ho Uui l'c rsilario ser;'\" 
dcl'i nidas em rt: gulam cnto. 

Ao Co nselho compcl irá o cxa JJ• e 
c approl'n ç;io dos orçament os c· rl : 1 ~ 
corllas ann uacs da s Faculdades c Es-
co la, cnbc•ndo ao r eit or, a iL•m do sc1: 
voto de qunli dndr, o d ire it o de ve--
lo qu:JIH[o \' cr i fique que a rl es pcs: c 
o r~:rcla 011 effc•c l11ada n:io ll'lll a d!•S· 
Iinnç:iu do palrimoni" crl'adn por e ~. · 
la lei . 

Art . li. " :\ Unil·ersid;Jdc tcrú un w 
secre tar ia diri gid a por 11111 sec reta-
ri o, auxiliado pelos fun ce ionari .>s 
que o Co nselho, sob proposta du rci-
t() r, julgar ncccssa i'Í os, ~ <" uj os vcn· 
cinH•ntos serão por aq ucll t• fixnd o ~ . 

Os in sl it ul os componr nl cs dn Uni -
\'CI's idadc cn ncr. rrC I'ÜO t'lll parte •: 
el(uiH's J1 11 1'a ns des pesas do pessoa l 
dn sccre lnrin c pal'll 11s t!n se u cx -
pcdicnlt•. 

Arl. 7." Puhli cadu o •·rgul :lmcnt o;-· 
o Sccrclal'Ío do Interior conv idarú o ~ 
institutos a habilitarem os respec li · 
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\•os direclores a ass ignarem lermo 
de acccilnção dos pa lrimouios sob 
as condições co nslnnles desln lei c 

• do regula meu lo . 
Al't . 8." A p re~c nl c lei cntrarú en1 

vigor desde a dal a da ·ua publicaç:io. 
Art. H. " Hevol-(n m-se ns di ~; p osi 

çõcs em COII[I'!Iri o. 
Sala da~ sessões dn Cn mam dvs 

Deputados de l'vlina s Gcracs, em Bel-
lo Horizonl<' , aos 22 de agosto de 
1!127 . - Presidente, Pedi'O l\lal'C(U C ~ 
de Almeida . - I ." sec•·etal'io, Jo:io 
Heraldo. - 2 ." sec•·rlnrio, Wn shin -
gt.on F . Pires. 

Va c n imprimir . 

V - Sobre o proj t•clo 11 . 17, da 
· Camara 

i\ co1nmssito de Fin anças, :1 cuj o 
exa me f' oi presente o projeclo n . 
17 , dn C~llllll l' a, :1u cloriz·and o :t aber-
tura de var ias crerlitos e contendo 
oul1·as medida s, já appronnlo r m 
:.! . ", co m emenda s, ô de pa 1·ecrr sr-
jn o mesmo snbm r ltido a H. " di s-
cussão c npprondn c·ou1 as refer i-
da s emendas . 

Sa l:>. das co mmi ssões, 20 de agos-
to de 1!)2 7. -Alfredo Sú. - Lc-
vindo Coélho . - Luiz Lisboa . -
Vne a imprimir . 

O SH. LEVlNDO COELHO, pelas 
commissões de Sa nei e Publica , Es-
tatisticn c Finanças, oft'C' l' L'C' l' os se-
guin tes : · 

VI - Sohre o JHOj ecto 11 . li, da 
Camut·a 

'A Wl llllli ssão de Snud l' l'uhli ca, a 
qu e !'oi Jli'CS(' II[ C .para eX !IIIIt' O Jli'O-
j eclu 11. 6. ela Cnm:ll '!l dos SI'S. De-
pul ados, rei'OI'niUIHi ll os St'l' l'i Ç'f'I S Sll -
llilal'i os do Es·lndo, j:'1 app 1·ovntlo 
t'lll 'I ." tliseussfiO. é de parcCL' I' que 
o l' r fe!'itlo proj cct o svja suhm l' l t id11 
a :! ." rli s r u ~s:io e appi'III'Hdo . 

S:da d:~ s scss tÍL' S, 2!1 de :1gos tn de 
HJ27 . - l.e1·ind o Coe ll111 . - P:l s-
sos 1\!a i'n . 

V IT - Soh I'(' (l Jll'o.iectu 11 . 1 S. da 
Cn mnra 

A t:O!llllli sslill de Estai is·t it-a , a que 
l'ui prese nl r, para t•xa nH·, o proje-
cto n . 18, da CanHII'II dos s1·s. De-
pula-dos, approvandn o laud o al·bi-
t ra l l'elnlivamcnl c no di stl·icto dt• 
"~l ello Vinnnn " , j:'i approvndo em 
t ." tli scussüo, é de pa1'ece1' que n 
mes mo proj eelo ~ e.ia submeti id o a 
:.L" di sc ussão e appi'0\'1\d n . 

Saln da s sessões, 29 .de agosLo de 
1927. - Lr vinclo Coelho. - Pas-
sos Maia. 

VIJI - S(>hrt• o proit•ctn 11. a2, da 
Cn ma rn 

,\ wmnli s s ~o tl c Finan~n s, a que 
fui presente o projecto i1. 32, da 
Ca mnra dos srs. Deputados, sobre 
nbe11lu ra de Cl'editos e contendo ou-
tra s di spos ições, j it nppro,·ndo em 
I ." di scuss:io, é de pa1·ecer qu e o 
mes mo p1·ojecto seja suhm e.t.l ido í1 
2.• di scu ssão c appi'Ovad o. 

Sala das sessões, 2!l de ago.s to de 
I !)27. - Alf'redo Sú. - LeVIi nd o 
Coe lho. - Lui z Li ~hoa. 

foicnm os proj eclos sohn• a mesa 
parn a oi'Cl cm dos lrahalhos. 

1\ED.-\ CÇôES FI NAES 
O SH. XAVIER HOLL\.J , pela com-

m issào de Hcdaeç:i o, o ffe r c~ce ns se-
guint es : 

T - So hre a t>me 11d u ao Jlrojl'cto n. 
9, dn Camaru 

:\ t'I II CIHl n offcr rci da ,pelo Sc n ~ 
do ao Jli 'O.it•cto n . !J , da Camara dos 
SI'S. Deputados, sr ja suhm ettidn 
:1 qu clla Casa do Cn ng1·esso Mineiro 
co m a redacç.ii o abaixo - tal é o 
parecer da com mi ss ii o n cujo exame 
foi entregue. 

Emcncln ao p1·oj rct o n . !l, dn Cn-
mn 1'11 : 

:-.lo qu adro do "Serri ço Auxiliar " 
t' suhtilulo " Pessoal cmprcgrudo" , 
t' lll .vez de. ~ um ca pitiio", ponha-se 
" ·dOIS t'U pllaCS", 

S11l :1 d11 s CO IIIIIIi ssücs, 2!J de ngus-
l u de 1!!27. - XaviL'I' Holim . -
Luiz Li sh,, ;, , - Vnllada•·cs Ribeiro. 

li - Suhr l' (l Jlruj('clu 11 ." 11 , d11 
1 :a m rt m 

A t'lllllllli ss :'t tl d t' 1\t•da cç·iJO, tend o 
t'X :u'ninndo :1s emend as qu e ao Se-
nad o •nprllul' c a)li'CS(' Ill lll' ao projc-
et o n . li da Cama I' a dos sr s. De-
pulados, é dt! JHII 'eC' t' r qu e sejam rc-
meltid :is ao outro ra mo do Poder 
Leg islatil'll 1· e di r~ id as eo 1no st· st·-
gue: 

:-./ . I 
No artigo i.", t·nl lol:(<ll' de Pat•s 

! .t' lll l', po11ha -sr: ' ' Fr 1·nlio Di:t s' ' . 

:-i . 2 . 

Ao :ú·t. i.", :tCt' I'L•sct·ulL'-se, in fi -
li e : " t• o di ~ lri c-to de S. José du 
l'icil , no municipio de Itanhnndú, 
São .José do Itnmonl e " . . . . . ... 

I 
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ÀddH e-~c depois do m·l.igo 1 . 0 : 

Arti go .. . Sempre cJu e se mudar 
o n o u~~ de di slri clos, sua s s(•dcs 
passarao a l t' l' a dcs igna c;ãu d o~ 
JII C·SIIl OS. 

Sala das sessôcs, 29 de agos to de 
1927. - X:avicr Holim. - Luil. 
Li sboa. - Vnlladarcs Hihc iro . 

111 - Sobre o projecto n. 2, do 
Senado 

Depoi s de lc1· exa minado allc n-
lnmenle o p1·ojeclo n . 2, do Sena -
do, npprovnd o nas lres di cussõcs 
re_g imcntncs, n commiss:io de Rcda -
cçao propõe que seja remei tido a 
Cn mm·a dos s1·~. Deputado s redi -
g<ido do seguinte modo: ' 

Prujeclu n . 2, do Senad o lllinci-
ro : 

O Congresso Legi.s la <L ivo do Es ta-
do de Mina s Gcra cs decret a: 

Art. 1 ." O fun ceionari o publico 
do Esta.do, qu e1· seja d o quadro, 
guer seJa conll'aclado, mensalista 
ou diari sta, qu e for declara.do affe-
cta·do de lepra, se r{\ posto em di s-
ponibilidade por tempo inde:lel'mi -
nado, com todos os ve ncim entos . 

Parngra,pl• o uni co. Os qu e forem 
considerados wpciHts suspeitos de 
lepra, gosarão da mesma vantagem 
wté que, a juizo da auclol'idade sa-
ni.taria, seja confirmado o caso ou 
levantada a suspeiç:io . 

Art. 2. o ALti.ngido o prazo legal 
para apose ntad or ia com todo s os 
vencimentos, deverú es ta se r co n-
ced ida, computando-se o tempo da 
di sponibilid ade especial só mente 
Jlara tal fim. 

At'l. 3. o Ne.nhum individuo po-
derá ser nomeado 11 em de signado 
para qualquer fun cção publi ca sem 
nprcse rllnl' provas de qu e nii o so ffrc 
mol(lstia co nta giosa, com exeepção 
dos doent e~ que prestam servi ços 
!10s lepi'O'smios, ou hospi1 ~~ de 
Isolamento, para os qu aes n:io !crú 
npplicaçiio a prese nte lei . 

Art. 'L " Ficn o goV(' I'no nuclori-
7.ado n cren1·, em qualqu er dos le-
prosnrios do Estad o, um pavilhão 
especial adnplado para os leprosos 
que tiverem d e cu mprir pena por 
effeil o de condc.mnnç:io judicial. 

Art. 5. " Hcgova nJ-.s t! as di spos i-
ções em co 1ll1'nrio. 

Snla das eommi ss(ies, 2!J de al-(os-
lo de 1927 . - Xavi er Holim . -
Vnllndares nihciro. - Luiz Lis-
boa. 

V - Sobre o projccto n . 10, 1ln 
Camaru 

A co nlnli ss:io de 1\ e tl a c~ :io apre-
se nta a seg uint e reda cç:io· final do 
prnjpct o n . I O, d n (:a ma r a dos sr·s. 
Depul i1 tl os, o qu :il transitou nn Se-
nad o Sl' lll !' lllelni a a l!( lllllll . 

l'roj colo n. 10, da Cn mara: 
Art. 1. o Fica o goveru o de l\lina s 

Gc!'aes uu ctol'izado a alwir desde 
.iú, o credit o de cem co ntos 'de réis 
( 100 :000."000 ) para suppl'ir a i.n-
suffi cienci a da ve1·ba co nsignad a 
em o n . 11 do s 2." do art. 1." da 
lei n . u:n , de '27 de se lemhro de 
1!!26. 

ArL 2 . 0 Para ncco rrer a des prsas 
dos servi ços a ca 1·gu da Scct·etari a 
da Segurança c Ass iste ncin Publi -
ca, fica o gover no a·inda au cloriza -
do a abrir os seg uintes c1·edilos : 

a) de 840 :0008000 da quoln com 
qu e co mpele ao Estad o co ncorrer 
para a construcçiio do Lcprosario 
Santa Isabel, nos cxercicio de 1924 
a 1 !J27, nos lerm os do nccord o fir-
mado em 26 de abril de 1923, com 
o Depa rtament o Nacio nal de Sn ude 
Publica i 

h) de !J1 :!JJO.' OOO, para pngamen-
tu de des pesa s realizadas cq m n 
co i)IJll'a de ma'lcriaes pal'a co nstru-
rçito do Hospilnl "Olegal'io Mac iel " 
da cidade de Patos ; ' 

c) de 5:38;]."000, para paga ment o 
de ve ncimentos no eco nomo-n lmo-
xarifc do Inslilnl o " Raul !Soares" 
sr . . Tanuari o Ritlcnco url , nn p (! l'io ~ 
d11 de 12 dt! janeiro a 4 de drzen• -
bro de I !)!:!3, em qu e es teve em di s-
pollihilidndc, nos lermos do art. 
ll!J du dec1·ctu 11 . ll.tü!J, de 1922; 

d ) de 2 :393$47/l, pa l'll pa gam cll -
lo do addici onal de JO % da lei 11 . 
42 fí, (]C 1906, :1 que tem direito o 
lencut c-co i'Onel .l o:i o Franco do 
Co ut o, no pcri odo de 5 dt• nwrço do 
co iTenl c a :l i de dezembro dC' 1928: 

e) de 2 :670 ' 000, para pagamento 
do addiciO'Iial da rdc•1'ida lei, a qu l' 
tem dil·eHo o maj or St·rt ol'iu Au-
gusto Fei'!HIIldr s Leão, de 10 dl' 
mni'Çi l dt• 192fl :l :1 1 de dt'Zt'mlJI'O dt• 
l!l28. 

Ar t . :1. " Hevol-(n m-sc as di·spos i-
çiics em co n1rnri o. 

Sala f. as co m mi ssões, 2!J dt• agos-
to de 1!127. - Xavie1· ll ri lim . -
Luiz Li shon. - Val!.ulnres Hibe·iro. 

Di spensada s as formalidades rc-
gimenlacs, a 1'cquel'imt•nlo tio rt• -
lnlor, entram logo l' lll di~r u ssfio t•s -
sn·s rcdacçõt•s t' siío a)lJll'll\'ndn s SC' III 
dchnt e. 



Passa-se !l 

2.• PAHTE DA OHDEi\1 DO DIA 
Entra em 2. • tli sc u s~iio, por ar! i-

gos, o scgu int.c: 

J>HOJECTO ~. ü, DO SE~ A DO, OE 
l 027 

O Congresso Legi slatiro du Esta-
do de Mina s Gera es dect·eta: , 

Ar.t. 1, o Ficn o gore m o do Esta -
do auctor izndo 11 consolidar em. um 
uni co I'cg ulam enlo todns as lc1s c 
regulamentos cxis lcntL•s ~obt·c con-
('Cssõcs de estrada:; de 1 ~ 1'1'"' ~·s!a
du acs, obse rvando as dt spos1çocs 
LJllC não forem cn nlt'at'iHs ú pre ~ c· n -
te lei. . 

1 Art. 2." Com r.s pr ivi lci(IOS L~ 
t. rnfcgo e ou tros já rel'cridos '!a lct 
11. 1-lcS, de 21 de julho tl c 180o, J~ O
dcrú o gov~r n o conccclcl ' os. segul,n -
tcs fnvore s ús clnprt•sns lct'I'OVIII-
rias: . , 

a ) n tlura çüo do pri vil e){ tu sc ra 
no maximo de 00 ann os; 

b) uma s ubv~nçiio ltil otnctroca 
a té 50 contos de réis por k!l omcl ro 
de estrada entreg ue ao trafego ; 

c) a isenção de todos os impo ~ t~s 
rstad uaes c mtuticipn cs qu e lllCtdi-
dircm sobre n cstradn, sua s dcpen-
dencin s, matcriacs e mach ini smos; 

d ) a utilização de acconlo com o 
regulament o da s queda s d'agua, da 
potcncia hyclraulica di sponível e 
neccssn rin, nos rio s eslad u :~es, p :~ra 
movct· as ofl'ici nas c trens fL' t'I'OI'Ia-
r ios. 

Art. 3. 0 Sobre a dil'l'ercnça entre 
o capital rcalm cnlc dr spcndido no 
apparclha mcnl o dn cs,trnda c as 
suhvc nções ldl omclr kas pa gas, yo-
dcrú o .:ovct·no, cmq un nto o traf ego. 
por Ll cficital'io, con s~ nlir (fUL' a em-
presa se credit•c um juro an nu ~t! , 
no· maximo de 10 %, sobre tnl diL-
I'ercnça. Estes juros sc1·ão c r ~ dila 
tl os em con ln cs p'ec ial que ~e ra sa l-
dada mediante a ro h1' :1 ll \il de umn 
taxa nddi cional <.t· lfl % sobre os 
fret es da s tarifa s qu e o 111L'S ili O go -
l'erno npprnvat· Jlll l'a a t' C' l' <· rid a l'S-
tradn. 

Parag1·aplto 1111 ictl. Est :t cu1 tla dc-
JI!'nderit de approra~:io do !,(OI'L' rn o. 

Ar!, 4. • As rsll':lda s qu e gosarc m 
des te s fnvol'l:s f'icnriíll subm cttidn s 
:1 tomada de L'O itt as Sl' t ll cs•tralm e~1 -
te ela receita e dt• spcsn; d r l' era o 
~ ~:lmtell cr ú :tP.JII'tl l'il<;iio ti o !(OI'er -
11 0 do Eslndu n <JU f1 cii'O de seu ]JC S-
~.oa l c n:i o podcrii o con slt·uil' S(•m 
que o mesmo f.{O I't•t·no rtpp rove pre-
viamente ·as projrctos c nl·ça mt•ntos 
respectivos , 

Al't. ú. o As lnri(ns das cslrad~ s 
de ferro, no pri mciro qUriJtquennw 
de t rn f ego, serão. baseadas sobre us 
das est1·ndns mais proximas, com 
um nccrcsc i pto de 20 %. 

Pn1'a!(n1pho unico. No prazo pos-
te!'Íor no mcnrionndo acima, ns In-
rifas, mediante npprovação previa 
do governo, seriio reguladas e mo-
dificadn.s de 3 em 3 nonos, sobre a 
ba se media do mov imento de tra-
l'~go nesse pe riorlo~ de fórm.a que 
o I'·CSpeclivo rcnd1m cnto llqlltdo 
nuu ca s~ja infcriot• a 10 %. do ca-
pilnl de spe ndido c I'CeonhecHlo pelo 
~0\'C I'nO, , 
' Art. 6.0 As estradas de ferro que 
gosa t·cm de favores JH'cuniai'Í os por 
parte do Estado, fi~tdo o prazo do 
pririlcgio, r:!vertcrao ao .govern?, 
independente de qu:tlquer tndemm-
zação, co m todas as ~u :.ts rlependen-
cia s, ol'fiC'i11:1s, mnch1n 1s mos c ma-
tcl'i:il rodnntc. 

Paragraplto unico . Si dentro do 
prazo tnat·cado pel o governo nn 
neto el a conces são e não cx,ceqent c 
de 30 annos, a empresa restttmr ao 
Th cso ui'O o monta nt e dos nuxilios 
pccuninri os r·ec~b i t.l os, n e.struda 

passará :t consll! Uit' proprHldade 
pcl·pctttn ela mes ma em presa. 

Art. 7, o As empresas de estradas 
de feno de co ncessão estadual não 
pocl ct·fio di stribuir .divid endo supe-
l'i or a 12 % ao ann o. O excesso de 
rendimento que se verificar sobre 
esta porcentagem será applicado no 
melhoramento das linhas, constru-
cç:io de ra mn cs c rca pparclhamento 
(fo mntcrial rodante. 

Art. 8 . 0 Em qualquer tem po, por 
ul ilid adr nu necess idade puhlicns, 
n·s es tradas po.clcrão sc t· resga tadas 
pelo go ,·ct•n n, mediante condições 
•·stahclcc ida s nos contmctos-. , 

Art . 9 . o As despesas com a fts -
c:tlizn~:in cO I' I' erã o pot· conta d~s 
L'lllprcsas fcl'!'oviarias, qu e serao 
ohri g~ cl ns a cn nc·edcr toda s ns fa-
ci lid nclL•s :1ns fi scncs . 

Art . 10 . 1\cvoga m-s <' as di sposi-
t'il cs em •·onl r a rio . 
·' S:il:t da s st•ssõL·s, 2:, dl• ngos to de 
1!1 27. - C~tlnill o Clt:tl'f'S. ·- Alfi'E'llo 
Ca tiin. 

O SI\. PASSOS ?\lAIA . o!Jt.cudo a 
p:il:tl' l':t , <· nvia ú ~l es a n seguint e: 

1/ t'(j ue rime n/ u 

l'l·l:t ~·utllnti s s iíu de ÜbJ•as PuLlt-
r ;ls, Terra s L' Viaç:io, requeiro u 
adiam ento do projcclo 11. 11, do Se-
nad o pm· 48 lt or~s. 

Sa i:t das sessões, 2!! de :l !;•1S ( o de 
1927. -- Passos i\fni~. 
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E' ap,provudo o requerimento. 
Entru em :.! . • discus são, por at·ti-

gos, o seguinte: 

PROJECTO N. 7, DO SENADO, DE 
1027 

Reg.ula a contJJetenciu dos Conse-
lhos Deliberutivus Municip~cs 

O Congt·esso Legislativo do Estn-
do de i\'lhtas Gcrucs decrctu: 

Art. 1 . " Com11elc pari iculm·mcn-
tc nos Conselhos Dclihcralivos tios 
municipios, que fol'l'lll sédc tl c l're-
fciüu·as, ulém das alll'ibuiçõcs de-
finidas ctn leis especiaes c u)Jserva-
da 11 lcgislaçüo cst alllun·l, dei ibct·ar 
sobre: 

I) impostos municipacs. 
Il ) fixação tio s L'tnolumentos e 

taxas de serviços. 
Ill ) orçamento de rece ita c des-

pesa )Jropria s do município , 
IV ) o1·ganiíwção das suas scet·e-

tm·ias . . 
l'nragt·aphn unico . Incumbc-: c-

Ih ·~ s tamhetn cl clihcrar, mediante 
Jll'llposlas tios l't•cfcil.os: 

I) sobre inslrucç:io publica mu-
nicipal. 

II) sobt·c empt·eslimos tnunici-
pnes. 

III) sobre concessão de mond o-
ria da divida activa. 

1V) sobt•c d~sa prop1·iaçti es por ne-
cessidade ou utilidade puhlicn para 
obt·as c serviços d:i sua compclcn-
cia. 

V) sobre alienação, troca e loca-
çiio do s hcns patl'inwniaes do mu-
nicípio. 

VI) sobre concessão de privile-
gias e celebração de conlractos rc-
l'ercntés a obras c serviços da sua 
atüibuição. 

VII) sobre obras publicas c ser-
viços custeados pela-s rendas muni-
cipacs. 

VIII) sobre as posturas munici-
pacs dc.tel'lltinadas na lei n . 2, at·l. 
:11!, §§ 1, 2, 4, 6, 8, !J, 10, 11 , 12, li!, 
14, 15, 16, 17, 18, 1!), 2t c 22. 

Ar.t, 2," As fu1lct:õcs cxecut i v as 
do l(ovei·no loca l dos município s, 
que forem sédcs de Prefeituras, 
cont.inuariío a ser exercidas pelos 
PI·cfeilos, de nomr,aç:io do Presi-
dente do Estado, n quem compele 
sua di·rccção, administração c regu-
lamenlaçao dos demais serviços 'não 
cspcci ficad os no a ri igo n nterior, L'S-
pccialmcnte dus seguintes: 

I) ot•l(uni:r.ação da Prc!'citur.a c 
rslntutns dos seus funcclotutrios . 

li) serviço de aguns c cxgollos e, 
em geral, nqucllcs cujo Vlll·LO CXCC-

A, s.-17 

de :'1s poss ibilidades cco nomi cas do 
município . 

111) matadou1·os c açougues. 
IV ) policia Iuca!. 
V) fornccimcnt u de gaz c energia 

clcetrica. 
VI) lclcphoncs c l'iaç;1o UI'bana . 
VII ) consli·ucções urbana s, hygiP-

nc municipal c saudc puhlien, sn-
ncamenlo e embell czamcnlu. 

Vlll) dc sa.propriaçüo, pl'i vi lei( in ~ 
e con11·actos rcfel·enlcs aos SL' I'I' iços 
de sun nltrihuiç:io. 

IX ) o commr1·cio de gcnc1·os dl! 
Jli'i mei1·a nccess id wdc, o I r a h a lho 
opcrari o c o funccionatnPntll das in -
du stl'ias, no qne ús mnnicipalidadt•s 
coillpL•lc regular . 

Art. a. " Os co nse lhos nlin pode1·:io 
negm·, no O l' ~:am(•nl n, a 1·erha nL'-
ct• ssa l·ia ao cus.tcin dos sel'l'iç:os I'e-
gulados pc,Jo Presidc'lllc do Estado, 
se ndo li cito nos Prefeitos ahl'ir CI'C-
dil os cx lraordimll·ios, dcnt ro de ou -
ll'as verbas, caso isso aconlt•ç:t. 

A1·t. ·1. " O vc.to opposto p~ lo s 
!'refeitos, nos lermos da lei n , 7:1:!, 
de lí de oulubt·o de 1!111!, ús re so lu -
ções dos Conselhos, fJUC l'nrcm con -
lt'at·ias ús lei s on aos inlei'c•sscs dn 
Es•tado ou do municípi o, poder:'t ser 
parcia l, ohsct'I':Hlo o preceito da lei 
n . 10, de 14 de setcmhi'O de 1!120, 
mldicional ú Constituição. 

Arl. 5.• Quando os Conselhos nãtl 
vol ·arcm, na occasifio oppàrtnna, o 
orça ment o da receita c de spesa Jl lll':l 
u anuo seguint e, cnlcndet·-sc-ú pro-
rogado o O I'Ça mc~~ot o vigorante no 
anno COI'l"Cltle. 

Art. fi. " Nas acçtics executivas 
para cobrança d·a multa JlOI' inl'I'a -
cçüo de pos·luras municipacs, além 
da defesa pcrmi!Hda pelos arts. 
fiO-! c 6111 do Codigo do PI'Occsso Ci-
vi I, pod e o réo oppni' qua lqu e1· ou-
1m qu e lenha por fim illidit· a rul-
pn. 

At·t. 7." Be\'oga m-s•c as di s·posi-
ções (' 111 CO ltli'Hl'Í O, 

Sala das sessões, Senado Miuci -
I'O, 21í de agosto de 1 !!27. - All'l·c-
dn Sá. - En(·as Camc1·a. -- A ii'I'C-
do Calã.o. 

Em discuss:io o ai'l, 1." 

O Sl1. ALFREDO SA': - Pedi a 
palavra, st·, P1·esidcnlL', pa1·a nl'l'c-
rcce r á considct•aç;io do Senado unta 
pequena emenda · que niio l1·az ne-
nhuma alieraç:in ao texto do pro-
.iretn c visa apenas eliminar uma 
t·es•t l'i cção contida no pat·agt·allho 
uni co do nrL 1." 



262 

E' 11 seguinte: 

Emenda 
Nu put·agt·apho uni co do :u'l. 1.•, 

suppt·imnm-sc as palavra s - mc-
diautc pt·upustas dos l'reft•it os . 

Sala das scssiíes, 2!1 de agosto de 
Jfl27.- Alfredo Sú . 

Enviad-n ú Mcsn, é lida , apoiada 
c entra conjunctamcntc em di scus-
são essn emenda. 

N:io hnvr ndo mais quem peça a 
palavra, cncct•t•a -sc a di scussão . 

E' apprnvado o at·L. 1. o com a 
emcnd~t . 

Os demais artigos são appt·ova.dos 
sem dchalc. 

Volta o prnjccto ú co mmi ssãn de 
J usli ça . 

Entra em 2.' di scussão, por arti-
gos, o seguinte: 

PHO.IECTO N. !'i, DO SENADO ug 
J!J27 ' 

Doação de Jlrcdio 
O Congt·csso Leg islativo do Esta-

do de Mi·nas Gentes decreta: 
Ar.L. 1." Fica o Pod er Exrcut ivo 

auclol'izado a doar ú Camat·a Mu-
nici pal de Mnr de Hespa nha o pt·c-
di o onde funccionou o grupo esco lar 
"Estevão Pinto". 

ArL 2. o Hcvogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 
1 !127. - Enéas Cu mera. - Alércdo 
Cn lão. - Ca mi'll o Chaves. 

Em di sc ussão o Ul'l igo 1.0 

O SR. ALFREDO SA': - Sr. 
Presidente, no projeelo em discu s-
são v.cnho apresenta r a seguinte 
emenda: (lê) 

O Estado, sr. Presidcntlc, poss ue 
em llahit·a um edifício onde fun-
ccionou por muit o te mpo o lnsti-
1 ulo Ag t·nnomi co daquella cidade . 
Dcsa pparcc ido esse' lnslilulo o prc-
dio ficou em abandono, c01;1 o re-
spectivo terreno, c agm·a a Camarn 
i\!utticitlal se. protHic a adquirir, a 
lttulo prccat•to, essa propri edade. 
para nclla fund:u· um campo de de-
monslt·nção agl'icol~t . 

Sendo o fim util , c uma vez que 
a conccssíio seja a titulo lll'eca t·io, 
isto é, voltando ao Esladn o immo-
vrl desde que e•nl enda de chamar 
novamonlc .a si o seu dominio c 
posse, penso que a cmc.nda e si ú no 
caso de sct· nppt·ova.da pelo Senado. 
(Muito bem). 

Vac ú Mesa, é lida c cntt·a conjun-
clamcnl e em di scussão n seguint e: 

Emenda n. 1 

Artigo .. . Fica o guvct·nu auclo, 
rizatl u a ccdt: t', a titulo precnrio, ú 
Canwt·a Municipal de Hnbira, o ln-
st.i lut o Agl'D nomico, situado naqucl-
lc muni cipio, para fumlaçã o de um 
campo de cx pcri montação n,grico la. 

Sala da s sessões, 2!1 de agosto do 
I !J27. - Alft·cdo Sft. 

Não ha ve ndo ma is qu em peça n 
pa(aVl'll , CnCCl'I'H-SC a di SCUS1lÍIO. 

E' approvado o at·tigo 1.0 com n 
cmc.nda . 

O at'l igo 2. 0 é approvado sem de-
bale. · 
, ,Volta o projccto ú commissão de 

I• tnança s. 
Enlt'a em 2.• discussão, pm· nt•ti-

gns, o scguinl c: 

l'IIO.JECTO N. 'l, DO SENADO, UP. 
1!127 

llcnitcnciarias 
O Congrllsso Legislativo do Esln-

dn de !\'li na s Gct·acs dcc rcla: 
Art. 1." Fica nu~lorizado o go,•er-

no a crcar, em pt·opt•ios do Eslado 
ou no que adquirit·, para execução 
desta lei, duas penitenciarias, sen-
do um a agricola c outra indusli·inl. 

Art. 2." Para clla se t·ão transfe-
ridos co ndcJllln a:dos que, já lendo 
cumprido pelo me nos uma quat:ln 
parte do tempo de pl'i são que lhes 
houver sido in11>os ta, o requererem 
c o tü"ereccrem pela sun conductn 
carceraria, JH'efcrind o-sc, em iden-
tidade de circumstancias, os que, 
anteriormente á pri·siío, se dedica-
vam ú occupação agrícola ou i·tl<lus-
trinl. 

Ar·t . 3.• O Lt·ahalho do detento 
será t•c muncrad o . Seu sa l-al'io se 
di vklirú em trcs )Jarlocs :- uma, de 
50 %, será escriplurada como re-
ceita do Eslado ; nutra, de 10 %, se-
t'Ú entregue, se manalmente, · ao de-
lento, c a terceira, de 40 %, sc t'Íl 
ll'imcslralmenlc depositada no Cai-
xa Economica do Estado c cscriplu· 
t•ada em cadern eta Jto.minati va, que 
ao scn•tc.nciadn será entregue de-
pois ilc cumprida a pena ou quando 
obt enha indulto ou livrament o co n-
dicional. 

Art. 4." Cada uma da-s penil en-
ri nt·ias será ndmini strada pot· um 
dircclor com os vencimentos nn -
nuacs de 18:000$000, pm· um scct·c-
tul'i o, com os venci mc:ntos de .. ... . 
7:200.,000, c um cconomn-almoxa l'i-
fc, com os vncim c-ntos de 7:200$000, 
fi ca ndo livre no governo contt·aclnr 

. I 
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o pessoal ncccssariu pura os ser v i-
ços do ~ cs lahcl cci~n l! nlo:;. 

, Pam~rnpho un ico . O direcltH' se-
m de l! vt·c n omca~ :i o du l'rcsidcn-
lc do Estudo c os demai s l'uncciu-
Jtat'ios .scr1io nomea dos ou cunlru -
olados pelo Sccrel:ll'io da Segura u-
çn c As.sistcnciu l'uhlica . 

Art. 5." O gover no, 110 regula -
mento cruc cxpedit· para cxccuc;:io 
dt:sln lei, di sct·imiJtnrá as fun cçõcs 
d.os. empregados de cada penilcn-
ctnrHt e JH'OVet·ft os casos de sua 
suhsl il .ui Qiío1 ' dctc t·minarú o regi-
meu dtsctpltnat· que ncllas vigora-
rá e prcsci'cvcrú o pt·occsso de 
Lt·ansfencncia dos condl•mnadus para 
os csht hclecimcntos penitenciados 
com audi cncia do Mini stc ri u Publi: 
CO e C~m i·nl crvcnçfio dos jui~cs da 
execuçno penal c daqucllcs em cuja 
,ÍUri sdicção CStiVC I' O preso I:Uill-
)ll'itiHlo sentença. 

Art. 6. o Pa ra inslallação das pc-
ni:lenc iai·ias, potlcrú o governo des-
pender a qu a nlia neocssal'ia, abt·in-
do ct·rdil os até o maximo de .... . . 
6. 000:000., 000, em dois excrcicios, 
co m a co nst rucção de pt·etdi os ac-
qui siçã o de machina s c fcrr a:nen-
ta s agl'ico la s, sementes c tudo mai s 
que for prec iso para o hom fun-
ccionnmenlo das penitenciarias . 

Art. 7. o Est n lei cntt·at·ú em vigor 
com a publicação do rcgul ;: mcnlo 
que a complctnrú. 

Art. 8. " Hcvogam-se as dispos i-
ções cii1 contral'io. 

Sala da'S sess<ics, em 2-1 de agosto 
de 1027 . - Alft·cdo Sú. - Enéas 
Camcra. - ~á vier Holim. - Le-
vindo Coelho. 

Entra em di scussão o artigo l." 

O SH. ALFHEDO SA':- Ao pro-
- j ccto em discussão venho lambem 

aprcs{!nlar uma emenda, nllcrand o-
u na parte rc.Ja:ti va ú remuneração 
.di spcns•ada aos dclcnl os, pelo seu 
trahall1o. 

Pode aco nlccc r, st·. President e, 
que os dez por cento qu e o artigo 
:J. " manda enlrcga t' semanalmente 
aos rec lu sos seja m · i.nsuffi cicntcs, 
porque muit as vezes lcrãü cll es ne-
cess idade de desti nar essa t·ctrihui-
ção ou parl•c della ao sustento de 
s·uas f•amilias. 

O prn,i ec t.o, como cslú redigid o, 
divide em tt·cs partes o salario dos 
prcs idiarios : uma, de 50 %, scrit 
cscripturada como receita· do Esla-
do: oulra, de 10 %, Sl'L'Ít entregue, 
cn da semana, no dcten lo, c a ter-
ce ira , de 40 %, scrú lrimestralmen-
tc dcposi·l<l tda nn Caixa Economicu 
do Eslado c escripturada em ca-

dcrncl.a twminaliva, c)uc ao sc n-
lenciac:lo sc t·ú cntt'L'guc depois dl' 
cumpt·tda a pena , ou quando uhl c-
nlta indulto ou li vra mento condi-
cio nal. 
. Julgo !".ais liberal l! ma is cquila -

111' 0 t't'<i tg11· o arligu ;J,o da seguin-
te fôrma : (/é) 

Vac Íl Mesa, é lida c entra con-
junclnm ent c em di scuss:io tt se-
guinte: 

Em enda 
N. I 

Sult~t ilua -sc o at·t . ~." ilelo se-
guinl e: 

"Atl. il." O tt·aha• ln do dt'l cnt o 
sct·ú t·cntunerado. Seu sa lari o se 
dir!dit·ú .em duas metades, uma 
!;era csertplurada cu nt tl rcccil a do 
Es lad u, a ou lra :Jw sc 1·,i c: J t l'el~ lH' 
ou :'t sua familia , on dcpo o; il nd il n; 
lodo ou em pa1·tc, de cn nt'rJI'Inidadc 
co m c> que delcrmin .1 o rcgulamcnt 'L 

Sala das sessões, 2ü de aJnstn de 
l!J2 7. - Alfredo Sú. 

O SI\. VALLADAHES I\113EIHO 
( ' ) : - Sr. l'res idcnle, vindo di s-
culit· o pt•uj ccto n . 'l, do Sc•nado, 
cu o fa ço co m muilo agrado, pm·a 
dar um lcstcmunlt o da impot·.lancin 
do ass umplo c, muilu mais ainda, 
pat·a homena gear o seu nohrc au-
clot·, o t ~rcclaru cu ll cga, cujo nome 
peço venta para declinar, st' . AlfrJ-
do Sú. 

"- ' I I . · I nau c t c 10,1c, sr . Pt·cstdcnlc, C(U l' 
os grandes espírit os c so hrcludo os 
gt·a nd cs corações, como o do illu s-
lrado se nador, se prcoccupam co m 
a sorte dos pobres dcl ent o·s, daqucl-
lcs que segt·cgamos do co nvido da 
soc iedade por terem vi olado a lei 
Jlcnal . 

Essa malcl'ia tem sido lat'l:(atlll' ll -
tc di sculida pelos pe•nalog istas, pc-
los aucl ot·cs de dircilo penal, c su-
ht·ehtclo_ pelos mcmhros dos cu n-
l:(t'cssns pcnilcnciari os, celebrados 
na s diversas capilaes do mundo 
cull o. 

N:iu é só. Tal ma ter ia lcm sido 
larga mente ex.pct·imcnlada nos di-
versos Estados da União America-
na, que ~; fio considerados pot· llryce 
CO inO U·ma CSpccie de ca mpo de CX-
JlCI' illl e·nl o de tod as as gt·atHies idéas 
c instiluições d(t humaniclmle, t•c-
co lhida s, melh orada s, c poslas por 
ohra, pelo cspirito pt·al i co do 
"ya"ltkcc" . 

Em ma leria de puniç:io, st·. Pre-
sidente, nós lemos lt:es syslcmas 

(*) Não foi revisto pelo orad or. 
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di sli netos: o velh i ssi mo syslema da 
pena-castigo, isto é, aqucllc em que 
ú pena se aUribuc, co mo finalida-
de, a cx pi açãd do crime, systema 
que se traduz pelo velho brocardo 
Jlllllilur I[Uiu pccccwil; c os sys lc-
m:ts mndc t·t~IIS da pena , visando a 
rcgl' I JCra~:io dn cr i 111 i nnsn, a s:tlll'r: 
o d a pena pcdagoJ.(icu, ou o da rc -
getH~ t·nç:in pelo ensino, c o da pe-
tw -lrnba'lho, ou o da rC!((• nct·aç:io 
pelo lrahalh o. • 

O pt•ojecto do nnhre scnadm· fi-
lia -se a todn s essas escolas. 

De facto, si, po1· utn lado, ell e cs-
tatuc que n cl'imi•nosu ct11npra n 
quarl:t pnrlc da pena de pl'i süo, por 
oulrn lado msj.(a-lhc novo hol'iwn-
lc, (ll'CSCI'('Vcndo I(U C, dahi em de-
ante, passa1·:'1, si houver procedido 
he111 na pri s:io, a habitat' Ullt es ta-
heiccim t·ll·lo de traba lho - do tra-
balho quc é, de fa cto, a t'el(c• nt• t·a-
~ftu para a hullt:llti·dad e int eira , do 
trabal ho que dig11il'ica, que ennu-
hrc.cc, que c1·êa os home11 s fóra da 
pl'i s:io c que pode realmente, dcn-
li'O dcl la , tran sfurm a l-os. 

Eu lenh o, st•. Prcsidc.nt c, un s im-
pu'Jsos de ·enxertai' tw projcc lo do 
nobre se nador, de modo mais pos i-
ti vo, essa terceira escola, ou sc,in 
a da rcgcueração pela inslntcç:io. 
Si s. exc. o pcrmittis sc, ajll'cscnta-
l'ia uma emenda neste scnl ido ... 

o ·sr. Alfredo Sá:- Com muito 
prazer. 

O sr. Valladarcs Ribeiro: - ... 
mnctHJ,a que ficaria assim redigi-
da: 

"A r! igo ... A agt'icultut·a na pc-
tül cncial'ia serú mcclt :mica . 

§ 1. • Aos scnle·ncia.dos sc t·ão mi -
nislt,ados con1teci ml' nl os pral i c os 
c t·udimcnl:li'CS de aduhns. 

§ 2.• A ell cs se·rfto eg unlmenl e 
ensi nados ml' lh nd os c fmmuln s pa -
t•a analys'c d(• terrenos. 

At·lij.(o ... Havct·n nns . dois csta-
helccimenlos uma ou mnis escolas 
pl'imarias." 

O sr. Alfredo Sei: -Isto .iú cstú 
imp-licitamente contido no pi'Ojecto. 
D.csde qu e se funda uma Penit en-
ciaria aj.(!'icola, ha de fot·çosnmcnle 
Jll'cs umit·-.sc que ncllia serão ado-
pt ad.os lodos os mod ern os tl'l'tlCessos 
da lavoura nll'chanica. 

O sr. Vai/aclares Ribeiro: - Es-
tou de pcl'l'e ito :.tccordo co m v. cxc .. 
ma s qUl'l'O apenas precisai' as idL•as 
niio dcd:trndas no pro.i eclo, ou ncllc 
co nlid·as de mo:do não L'X(JI'esso. 

() sr. Jo iio Pio: - Is so é malc-
rin mais tl c rt•J.(ulamcnln. 

O sr. l'allculares Jlibciro: - De 
facto, rl'cn nh cço - a mntcrin é rc-

gulamcntar c si for executada pelo 
actunl governo,· ccrlo es te o fará 
irreprehen sivclmente. 

Temo, porém, que islo não ·seja 
feito de promplo, c que um futuro 
gov.crno, menos csclat·ccido do que 
o actual , ai ire os sénl ellciados na 
pcnit cncial'ia ag ri co lu c po•nhn-os u 
pu xu t' enxada, que é um i nst t·umen-
lo de sc lvngcria ... 

() sr. Alfredo Sú: - Pet·dão .. . 
de rol i na, de ai t'a w dos nossos 
tnaiot'CS . 

() sr. \ ' alladare .~ llibl'iro: - Pe-
ço venia para mant er o termo: in-
nunca tle shnlll'ou a ningucm. 

O .~r. fla ssos Maia: - l\lus que 
nnn ca deshou t·ou a n i nj.(ucm . 

O .~r. l' allwlares /li beiro: -A nn-
lht·opogeogra pitia cla ss ifica os povos 
em - selvage ns, os qu e cmpt·egam 
no a tllanho da terra a enxada ; hur-
hal'fl s, os que lt'lthalhatll a t er • ·~• com 
at'Hdns pl'imiliros; c civilizados, os 
(JIIC mnut·e.intn na la1·out·a com as 
machinas aralol'ins aperfeiçoadas 
dos nossos dias. 

/J ~<r. 11/frcdo Sá:- E' uma gco-
graphi a para a cidade. 

O sr. \'alladares /Wwiro:- ~ãO' 
é um a J.(c uj.( ra ph i ~ t par a o m u mi(; 
actual. 

Essa larout·a mcchnnica aperfei-
çoada é qu e pt·ccisamos ada ptar, 
porque nossa producção, por causa 
do alrazo dos methodos .que vimos 
cmpt'(·g~utdo, é, permitia-me a cx-
pn•ss:io, irrisoria. 

A producç:io da enxada é ca rissi -
ma c não dú (la t·a o sustent o do 11'11-
halhador; o trabalho não é remu-
ncrativo. Ao pa s~o 'que o cniprego 
de um arado, sobretud o de um ara~ 
do com lt·actor, equival e ao traba-
lho de cem homen s . 

Outt·o nt•Ligo dn emenda nHllula 
ct·ea t· na s pcnit cncial'ias qu e se viin 
fundat·, uma ou mais c·scu lns pl'i -
marias. 

O sr. Alfredo Sá:- V. cxc. sÍt-
he qu e na l'cnitcneiaria de Out·n 
Prelo c na de Uheraha ha esco las 
prima !'ias . 

O sr. l'allwlarc.ç lli/Jl'irn: - Es-
tou perfeitnmenlc sc nhot• cl essa l na -
lcl'ia c sei qu e na de Out·o Pt·cto, 
de sde o j.(ovcrnn do dt· .. l oiio Pi -
nh cil'll, ha uma est·.ola pl'imat·ia . 

l\bs n:in vejo ma I a lgunt e111 qu e 
n•n lei, que se t!s lit votando, t'igut'L' 
um arliJ.(o favot·avcl :'1 instruc~:io 
dos sentenciados. 

O sr. Alfredo Sei: -· Pica pare-
ce ndo uma insinunção ao l(nverno 
p:Ha uma cil usa quasi ev idente. 

O sr. l'allculares /li beiro: - Nfto 
é uma insinunçãü; estou procllll-
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nutr~d o ju st n ment c os nt t' l'il os d 
pru.rccto c o allo cl'i lt'l'io do g~r • .~ 
!W. uclual; l!:io tenho, a rcspci~t 
','! e.:~s q.u~ Jt:to possn:nt s•:t· c nunci :~~ 
li oi S' de . fót•tna que a minha cmcll -
l ~· c t~l vez de ser uma insi.nu a ·:io 
IHOJII'J a m e·t~l c dit,a, é, antes de \ u-
do, um Jll 'Ctl o que rendo ao meu il-
llu slEt:c co llcga c ao nctual dil'iJ.(ente 
lu ·stado . 
.E~ viso, ~ r. l'res idenlt•, t'adicar 0 

l!lO,JCCio ao sys tcmn clt a nwdo de 
l.\lllth·l', .que é o _sys tema pedagoJ.(i -
co, d.: I egent'!' a~ao pelo lraha llw- c 
pcl:! t nslntcçao, c, su hretudo leI 
cnst·no lllOI'a I. ' I o 
. IJevt•t::i o proft• ssol' mosl t':ll' ·w 
~e !t •lctH'tadu C(Ul'! si elle agiu m;ti 
fut _t>t.:la carencta de umas tanta ~ 
n?çot·s de . "~ora I, qu e s:io i nst i ltn -
d.ls ll o es plt'tl !! de lodos os hom ens 
na s ~~c.olas Jll'llllal'ias. Sim, pot·quc 
~:. C I' I nunoso.' no llrasi I, de otxl i·na-
''?• . .','un~a frctptenlou. a csc.ola pri-
111:111'1• C l(lt:lSI I(U C SO COnllncll em 
ct'llnes o~ analphuht•lo~ vendo-se 
raramente um lct1·:ttlo .'~: 1 l'adcia. 

O sr: Alfr!•dr~ Sei: - Isto n:iu 
· rt~et· dtl.er que os ll'II':Hios t: 11 nhcm 
na u co ntmclll'm cr im es . 

~~ . -' r. l'allaclares 1/i/)(•im: _ ·\ s 
pt·tsoes esl:io che ia s de analp.Jt.al;,:_ 
In ;; ; de modo que susll'nlo 0 meu 
""! odo slt· .' 'et·, as severa ndo n:io ser 
atntl a ho.r c unta sitnplcs phrasc 
aquclla de qu e a ahcr lnra de uma 
esco la c·oncrHTc p:mt diminui!· a 
porcc ni<I!:(Cm da cl'i minalidadc . 

O sr · :llfreclo S~í: - 1st o ct•a no~ 
velhos_ IL'lllJHls l y t'IL'O ~ .. . llojc a in-
s trnc~:ao :t perfei~oon os mel h'odos de 
COil llll Cl lt•r o cri me. .. . 

.<? .sr . .foúo flio: - O criminoso 
c t vt lt~ot~ -se. Isto de "ahl'it• uma es-
~.ola c f e~,hat· nt~ta cadeia" é uma 

houladc de Vtclot· 1-luf(o 
O sr. l' allaclares /lib ciro: :.__ Um·t 

vez, s•;. Presi<lcnle, que cs lon aqu'i 
a clogtat· o projeclo do noht·c sc·na-
dor, devo me t•cfct·ü tamhcm ao 
art. 6 . • !'=m 1,n2il, ti ve o;p.portunida-
dc ti: dt sculll' nm projccln sohrc 
ct·caçao de uma pc.nitcneial'in, c de 
cxtt:anh:ll' que a quantia que se au-
~~ ~JI'I ~ava a dcspcn.dcr, par.a sua ccli-
[tca~ao, l'.':a ap~.nas de .dlll.enl os con-
tos de .''et.s. Dt ssc, cnl:io, ao audot· 
do PI'O.JCclo q~H·, com t:io diminula 
r e1·ha , era a tdéa itnprat k:ll't•l. 

AJ.(ora, n llll' l! noht·c collcga es la-
he.lccct~, p~11·n 1sso, uma verha de 
SCIS 11111 CO'Il[Os de réis. 

nus alr:'t s, cslnl'il l' lll I(U ' IIot•;~, n mil 
contos de réis . ' " 
(~H •. l'ullwlar!'s 1/ibriro: _ Vo-

1 ·: 11 ' 1:~ :!te. os l(llal or;~, ~ mil co nt os si 
Jli'L'Ctso fo sse, porque, no me u ·~. , ·, _ 
t,e.~ult·r: o Esta~!o . s~ dcl·e fazct• ohra s 
ll.! : lt~d cs . . c ,deftntltnts. (A poiados ) . 
Ls~~ . s.\ .s t: .'":t . de . cons tt·u c~ôcs de 
t.Jill .. r~., Jli !J II ~Or~as l' ~o ht•etn odo (li'C-
.J~dt ct,tl aos lnl et't• sscs Jllthli c! s 
I· nt1·c · t · ). · ' nos, L'm-sc co nstruido uns 
PL'I(lll'n ~s Jll't•dins l'Scolart•s que com 
0 cresc lltll'l.'lo da tnatri cula s~ tot·-
nant loJ.(o tnsllffi cicnt cs c ~ão dcr-
ruh:u los para se l'onstruil't•nt ou-

.lt'()S ·E 1: ~llll t•s sas co rt s lrn c~iH• s, des-
co nsl rUC(iOC S C rCL'OnSll'lll't;ÔCS, ('S I a-
mos ga st:mdo inntiltnenle 0 tlinhci-
•·u do po1·n. (Mui!o bem!) 
. Entendo, sr · l'rt•sidcnte, qu e 111 il 
co mplemento do projccto do illu s-
lre Sl>.natlor !'tira a creai;:io de uma 
co lon ta. al(l'icola penitc'ncia rin. 

Drpots ~lo pa ssarem aiJ.:uns !llliHJS 
de · rc~lus:w nessas penitencia ria s 
podct'tanws it• encaminhando o's 
".tc lhot·es senlclll:iados para a rida 
lll·t:c de uma cu lonia , w h1·ctud u 
agl'lco la . 

Tcn.to s tanta lt•t·t·a devoluta que 
pod er•:• ~cr aprorcitad:t . i\la s, não 
~~~ ~ :1111~11o a fot·mular rmenda ncs-
st: sc nltdo, porqul' a tnall'ria ainda 
n :H~ se ach:.t dl' l'idanH·ntc L'sludada. 
l>l'txo, porem, semcad:t a idi·a, pa -
l':t l(lll' , por l'S~L'S dez ou quinze an-
no s, o lult.ll'o st· enc:li'I'L'I(ttc de fa-
l.cl-a /ll'r tlliiHII' l' ft'Uclifie:ll' . 

(Muito /J!'/11; mui/o bem!) 
V:io :'1 ~lesa, s:io lida s, apoiadas 

c ~n1t':llll co n.iunclatm·nlc ctll di s-
cu ss:io a ,; scj.(tti nlc s 

l~ lll CJl(llls 

N. 2 
Acct·csce nlc-se undc co nvier: 

A•:tiJ.:.o .. . A. a!(ricultura, na pcni-
lcnctat'la , scra mechanica. 

§ 1. " Aos senlt•nciados sc t·iio mi-
nisl.r:tdos conhccitm•.nto s pralicos c 
rudtmenlat·es d e aduhos. 

§, 2." A clles SL't'ão cgtwlmenlc 
enstna·tlos ntelhodos c formula s p:\-
ra analysc de lct·t·c·nos . 

N. :! 
,\rl.igo ... Havt•r:'t nos dois csla-

hcl ec tnwnl os uma ou mais esco la s 
primarias. 

Voll'i c votnt•.ci co m l(t'ancle prazer 
l'~~a verha de seis mil conlos ele Sala das scssiics, 2!! de agosto de 
I'CIS. 1!!27. - Vali:HI•ll i'C S nihcii'O. 
. () sr. Alfredo Sá: 

ct:tt•ia de São Paulo, 
A Penit cn- Niio havendo mais quem peça a 

h a quatro nn- . palavra, cnccl't'a-sc a discussão·. 
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São npprovados o arl . 1. o c u~ 
emenda s. 

Os artigos 2 a M são appruv:ulus 
~e 1 11 dclwlc. 

Volta o projcclo com as emendas 
:'t co n1missão de Finant;as. 

Enl.l·a em 2.' di scussão, por ar-
ti gos, sendo approvadu, sem deba-
te, o seguinte: 

l'IIOJECTO N. 8, DO SENAUO, DE 
Hl27 

Dispõe que as duvidas 
cius sobre limites 
pios sejam dirimidas 
OI! juizo arbitral 

c divergcn-
dc munici-
por uccordo 

O Congresso Legislativo do Es-
1 a do de Minas Ge1·acs decreta: 

Art. 1. o As duvidas c divergcn-
cias ent re os municípios, sobre li-
mites de seus respectivos tcl'l'ilo-
toriu s, poderão ser dirimidas p~r 
acconlo ou em juizo arbitral insti-
1 u ido na forma da lei 1i. SilO, de 7 
ele setembro de 1922 ( Codigo do 
Processo Civil do Estado). 

J>aragrapho unico. Para o accor-
du como para o juizo arbitral pre-
cederá auclorizaçiio das Camaras 
1\lunicipacs ao seu presidente, c os 
respectivos lermos ou laudos só tc-
1 :i o validade depois de approvados 
IJ UI' CII CS, Cll1 lei especial. 

Art. 2. o Qunndo pela forma cstn-
bclccidn no artigo precedente não 
puderem chegar a accordo c não rc-
sp lvcrcm sua pcndcncia, qu alquc1· 
da s Camarns interessadas solicitará 
a intervenção do P1·csidcntc do Es-
tado. 

§ 1.• O P1·csidcnlc do Estado trans-
mitlirá ú outra Cnmara os funda-
mentos da prelcnçfio . da que h ouver 
provocado sua in!CI'I'Cnçfío c lhe 
marcnrá p1·azo de trinta a noventn 
dias para respo nd er c vir assignar 
termo de compromi sso, el e accordo 
cc:m os artigos dois n oito da lei n. 
SilO, de 7 de scfcmbm de 1 !l22 . Es-
se prazo se contar:i da data da pu-
hlicação do acto do P1·cs idt•ntc do 
Estudo, no or~:io offic ial. 

§ 2. o F indo o 11razo, si a Cama r a 
ú qual fôra assignado nã o tiver res-
pomlido c providenciado na forma 
do tJ:II'agraphn tll'eccdcnf:e, o Prcsi .. 
<IL'nf c do Estado clrcrcta rú lH'OCC-
denf c a !H'et cn~fío da Cmnnra qu e 
provocou a decisão c m:111darú oh-
scl'l'rll' ns linha s Jimilrophcs rccla-
madns p'cla mr. sn,n , sullmetlendo 
se u act o a approvn~ão do Con~rcsso 
do Estado, sem cffcito suspensivo. 

§ il." O ni'IJiii'O que tiver sido no-
meado twofcl'ir:'! sua sentença dcn-
tl'o do prazo de noventa dia s, sob 
pena de perde1· a co mpclcncia, fazen -
do-se, cnt ão, nova nomcaç:io, pela 
mesma forma . O Presidt•nlc do 1\ ~ 
tado subm ctlcrÍI esse lauda ú appro-
vnção do Cong1·c~;s o. 

Art. 3 . 0 A Camara Municipal que 
t.in•r interesse na decisão do lili -
gio dcpos itarú os emolumentos que 
pelo Pres idente do Estado fo•·•.H n nr-
hill'aclos c, si for vencedora, fica r-
lhe-á assegurada 11 ncção cxeculivn 
11 qu e se refere o arl. 632, da lei 
n. SilO, de 7 de setembro de 1 !J22, 
com direit o de penhorar bens ou 
rendas para seu r eembolso. 

Ar!. 4." As divisas traçadas pela 
lei n . g,~il . de 7 de setembro de 
1 !)23, nã o podem ser alteradas ou 
modificadas antes de decol'l'i do u 
dcccnnio, deve nd o a decisão se li-
mitar n esclarecer c rcsolve1· as dif-
fi culdadcs rx islen tcs na locação das 
linhns divisol'ias c execuções da-
quclla lei. 

Art. 5 . • ficvoga m-sc as dispos i-
ções em contrario . -

Sala das sessões, 2(i de agust·J r'c 
1!J27 . - Alfredo Sú. -- Enéas Cu-
mel'fl. - Alfredo Ca.fão. 

Sobre a mesa pac·a a ordem dos 
trabalhos, por nã o tcl' soffrido al-
tcrnçõcs. 

Entra em 2. • discussão, po1· arti-
~os. send0 approvado sem debate, 
o segu inte: 

PTIO.TECTO N. 112. DA CAMAnA, 
DE 1!127 

Pagamento de diarius u um cx-f1111· 
ccionario 

O Congresso Legi slativo do Esta-
do de Minas Gcracs decreta: 

Art. 1. • Fica o governo nnrtori · 
zndo a pagar ao sr .• Tosé 13. de Pau-
In AI'Ocil·n, ex-chefe da exti ncla sc-
c:ç:io de Fiscalizaçfío da s Hcnda s In-
ternas do Estado, - as dia1·ias qu e 
deixou de receber no desempenho 
tfe varins commissõcs naqucllt: car-
go, cujo numero c imporlanda fo-
rem verificados 1Ü1 Hcpal'lição com-
pel.cnlc, sendo abert o, para iss-o, o 
cH'ccssa rio crrditn. 

Art. 2. o Hcl'•)i(a m-sc as d isposi-
ç:cics em contrar ie •. 

Sala da·; ~r ., ·,cics dn Cnmnr:1 dm 
Ocpu!ndos, 2il de setembro de 1!126. 
- O Prcsidcnlc, Enéas Camera. -
O 1. 0 Secretario, 8amillo Chaves.~ 

., 
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O 2. • Secretario, V. A. Mello Fran-
c~. 

I• ica su hrc n n1 csa para a urdC"m 
dos lrnhnlhos, vi :;i c• n:i ;, ter suffri-
do nllcnu;õcs . 

Nada mnis h a vendo n trnlar, o 
sr. Presidente dcsign.1 pam iiO do 
cul'l'enle 11 .seguinte: 

OHDEM DO DIA 

Jlrim eiru fWrl e 

Até as 14 horas: 
Lcil~ 1·a da nela, expediente, apl·c-

s~nla ~au de pareceres, [H'ojcclus, in-
dtcaç?cs, moçõ ~s c rcrtucri meu lo~ . 

Seyunda par/c 

Até ns 17 homs : 
3. • di scussão do [H'ojecto 11. ;lU, 

1i.a .CtlllHira , ·sobre acquisíç:io cl :-. 
lllbholhcca que pcricnccu ao dr 
Haul Soa1·cs. 

3. • discuss:iu do ele 11. 3, elo Se-
nad o, auclorizandu a cunslruc~üo de 
um mausoléu ao senador Diogo dt> 
Vascunccllus (com uma emenda). 

2. • di sc uss:io rio de n. H, da Ca-
nuu·a, ap(JI'ovandu varios regula-
mentos expedidos pelo guve1·no 
(com f 1·cs emendas da cummissão 
de Finanças). 

:!.• discussliu do de n . 16, da Ca-
mal•a, em que se manda conl:u· tem-
po, para cfl'cilu de addicionacs, ú 
professora d . Alcxandl'ina de Santa 
Cecilia. 

Levanta-se a scss:io. 

23.• SESS,\0 01\DINAI\IA, AOS ilu 
DE AGOSTO DE 1!J27 

Presiclencia do sr. Ribeiro ele Uli-
liueira 

Secreta rios, os srs. Olympio Mou-
rão c Gabriel Santos 

SUMMAI\10: - Acla. - Expcdicn-
l!:. - l'roj cclos ns. 7, 15, 35 c 
20, da Camara. - Pareceres de 
commissõcs sobre os projcclos 
m. 5, 7 c 4, do Senado . - Ordem 
do dia: Proj cclo n . 3!l, ria Cama-
ra, c 3, do Senado. - Prujcclo n. 
14, da CaHHII'a: discuss:io c emen-
da do s1·. A I f redu Sú; discurso do 
s1· .• João l'io. - l'rojcclo 11. 16, 
da Camara. - Ordem do dia. 
A' hora rcgimcntnl, feita n chan'ta-

da, acham-se presentes os st·s. H i-
beiro de Oliveira, Olympio Mourão 
Gabriel Santos, .J. Montnndon, f.c~ 
vindo Coelho, Xavier Rolim, João 

Pio, Luiz Li shoa, i\Iodcstino Gon-
\,'alves, Alfredo Sú, Alfredo 13acla, 
,\(fredu Cat:io, Pa ssos Maia , Val -
ladares llibciru, Sim:io da Cunha 
c Cnmillo Cl :avcs, .faltando com 
cuusa participada os s1·s. Olegariu 
i\Iadel , Alves de LL'mos, Pcriclcs 
dL· ~IL! IHl o nça, Eni·as Callll'l'a c Mi-
gue l Ln nna c sem clla, u sr. Morci-
1'11 da 1\ ucha . 

Ah•·c-sc a st•ss:io. 
E' lida c approvada a acla da an-

lccl'denle . 
() sr. I . o Sccrclario procede á lei -

tura do seguinte: 

EXPEJ)JENTE 

O !fi cios 
Do I. " Sccrcfai'Ío ela Canu11·a dos 

li>eputados, remctlcndo os segui nt es: 

PHOJECTO N. 7, DA CA à!AHA, DE 
l!J27 

Voto secrclo 
O Cong•·csso Lejlislat ivo do Esta-

elo de Minas Gcracs decreta: 
Arl . I ." 1b eleições elo (li'Cs i-

dcn lc c vi er-presidente do Est:11lo, 
deputados c senadore s, vereadores 
ús C a ma.ras M u n ici paes, membros 
dos Conselhos Uclibcrafiros c juizes 
de paz, se cffectu:mio seg und o a 
legislaç:io vigente com as -modificn-
çties contidas na prese nte lei. 

Ai't. 2." Fica instiluido u voto 
secreto c cumulativo . 

Art. 3." Para o voto ~CCI'Clo se 
observarão as prcscripõcs seguintes: 

§ I . • O eleitor, ao se t· lido 
t'ln voz alta o seu nome pulo 
membro da mesa a quem in-
cumhir a chamada, cxhihirá c) 

se u li!ulo eleitoral , afim de ncllc 
~cr apposto o visto do fJJ'csid cnlc, 
co111 a data dn eleição em brcvr, e 
a l'llhrica do mes mo. Nos Joga res 
onde houver o1·ganizndo o se rviço 
de idcntificaç:io, o eleitor cxhibirú 
famhcm 11 sua carteira de idcnli-
dael c. 

§ 2." 1\ccchcndo o lilulo assim 
l'evhlo, q dL•ilor lanç:11'Ú no livro 
propc•io o se u nome pu1· extenso. 

§ il." Depois dos netos a que se 
rcl'el'l'lll os paragraphos anteriores, 
o eleitor I'Cccbel'á das mãos do prc-
sielente da mesa 11111 involucc·o em 
papel hranco, que, com e', sijl11aes 
exte•·im·cs, apenas lei':\ as dcclara -
çc'ics elo serv iço publico eleitoral. 
Esse in vo lucro scrú em tudo cgual 
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aos demai s no mesmo fim u sa do ~: 
na secção. 

§ 4." De posse do inv•;lucro, o 
clcilol' entrará na sa la scC'I'C tn , fc-
(' hund o ntraz de si n po1·ta c nella 
não poderú con'sel'\'á 1·-se por espa-
ço maior .de dois minut os, dumnlo 
0 qual incluirú no inYolu c1·o a suu 
ccdula de ca ndidat o, c o l'ccharú, 
Yollando ú sa la da mesa clcilora l, 
ond e se cnco nt l'arú a urnn , ·c nesta 
deposilal'ÍI o inroluci'O fechado. 
O presidente, cx linctos os dois 
minutos, halcrá ou fm·á halcr á 
porta da sa la sce1·ctn, si nindn nhi 
se co nservar o votante, como nviso 
a este para que se retire. 

A rl. 4. o O volante que, antes de 
enii'HI' na sn la scc1·eta ou no snhir 
dcst a, deixar r er nos c i rcu mst nntes 
a sua cedula, ficará impedido de 
lança i-a na Ul'lla c o incidente cons-
tai'Ú da neta da eleição . 

Al'l. 5·. o O eleitor n qu em n mo-
lrslia ou dcfl! it o phys ico notori os 
não pcrmillircm que entre só nn 
sa la secreta, fa r-sc-á acompanhar 
por pessoa de sua confiill1çn. 

Art. G. o Quando o prcsici cnlc da 
mesa eleitora l tiver de votar será 
~ ; uh s t ilu ido pelo rcspecUv0 s~crcta
l'io, c si com a súa falt.a a mesa fi-
car sem numero legal, convidará 
um eleitor parn preencher esse nu-
mero cmquanlo cll c vote. 

Art . 7. o Sempre que r.oincldir 
qualquer eleição esta dual (~om a 
municipal, o eleitor votarú em ce-
dulas SCJHll'ndas, ma s com um só 
cnrolucro. 

A 1'l . R. o Sc1·ão co nta dos em 5<lpa-
rado os votos constuntcs de ccdulas 
em dcsconfo nnidadc co m as pi'Cs-
CI'i pçõc~· da pl·cscnlc lei. 

Co nsclhós DcliiJcrativos c Juizes de / 
Paz, cada eleitor só poderá vo tar ' 
e111 dois terços dos candida tos, ou 
em tii:1 só nome, cumulati va mente, 
na 111l'S I1Hl propo rção. 

Pnrag1·apho u11i co. A fraccãu de 
ma is de meio serú co nsiderad:t um 
inteiro . 

Art. 12. O presidente c vicc-prc-
sid,cnt c de Camn1·a Municinpl sct·ão 
eleitos pot· quall 'O nnnos. 

Art. 1il. Havendo empale de vo-
. !ação cnli'C dois ou mais ca ndida-
tos será considerado eleito o mai s 
vc·lho. 

Pa1·n~rapho uni co . Quando os 
cnnd id atos co m cgual votação llvc-
l'Cm n mesma cdadc será considera-
do rlri to o des ignado pela sorte .. 

A 1·t. 14. Cada secção eleitoral tc-
I'Ú no maxi mo 250 eleitores . 

Art. '15. O ca ndidato só poderá· 
te1· um fiscal em cada secção, indi-
cado ao juiz de dil·cilo, nas comar-
cas, ao juiz da p1·imcira va ra, onde 
houver mais de um, c ao juiz mu-
nicipa l nos termos judicial'ios an-
nexos, com antcccdcncia de 15 dia s 
da eleição, ou ao pres iden te da mc-
sn clcitol'!l l durnntc os trahalhos 
desta. 

Paragrnpho uni co. ·Qualquer ta-
hcllião ou cscl'ivão da comarcn ou 
de fó1·a da comarcn poderá reco-
nll cccr as firmas do inslnnncnto 
de nomeação de fiscal. 

Art. 1 G. Servirão de sccret:H·ios 
âa mesa eleitora l os esCI'ivãcs, ta-
helliãcs c offickcs do registro de 
hy pothecas, na ordem desiguada pc-
lo juiz de direi to, juiz municipal, 
nos termos anncxos ou juiz da pri~ 
mci 1·n vara, onde houver mai s de 
um . • 

Pnrngrapho uni co. Quaudo o nu-
mero de secções clcitora es exceder o 
numc1·o de escrivães, tahclliãcs c of-
fi cincs de l'CI{islro de hypothccas, 
para secrctari os, nas demai s secções 
fun cc ionarão os secretari as desi-
gnados pelas juizes :i que se refere 
o art igo, dentre os rlcitores do dis-
lri cto . 

Art. 9. 0 A sala secreta não podc-
rú ler ncnhumn porta , janclla ou 
communicação qualquer, n não sc1· 
a entrada já · referida . Toda s as de-
mais communicnçõcs sc1·ão fecha-
das c lacrada s, antes de tc1' inicio 
a rotação, soh ns vistas do prcs iden-
ll' c dos eandida!.os, ou I'Cprc~cut.an
tes d(!slcs, que deseJarem assisti!· a 
esse a c! o. 

Art. 10. Nas secções, onde não 
I'Xistir sa la scc 1·cta apropriada, se 
fa rú outra f'ol'lnada JlOl' uma das 
paredes int ernas da sala da mesa 
l'lciloral c uma se pnrn ção de mn-
cl cira co m umn portn uni ca para en-
tra ela c sah id n. 

Art. 17. Sempre que niío se ins-
lallnrcm as mesas clcitoracs, ou 
qualquer dcll as, pelo não compat·c-
cim en to el e mcsa l'ios em nu111cro le-
ga l, ou por outro moti vo, ou forem 
inl CI'I'ompiclos os seus trabalhos, c 

Art . 11 . Nas eleições de Deputa-
el os, Senadores, Vereadores .• :'ts Ca-
maras Municipacs, Membros dos 

a sreção mais Jll'oxima se acha1· em 
oulr<l eli str icto, os clcitoJ•cs da se-
cçiio ou secções clcgcJ•ão nova mesa 
perante qualquer escri vão da co-
marco, termo jndicinl'io ou dish·icto 

I 
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de paz uu pc1·unlc qualc[UCl' lahcl-
li ão ou official de registro hypolhe-
cal'io, dentro de 48 .hc!r:.ts; 

~ 1. • A cleiçiío lcru 1111 CIO ou pro-
scJuirá no logm· já dcsignndo ante-
ri ormente, co m a· 11 ova mesa que 
sc1·ú presidida pelo cscl'ivão, tahcl-
li iío ou offi cia l do regi~lro hy )~ot h c
cal'Ío, pc1·anlc e]uem f,9 1 Ol'l{.anlznda , 
si o presidente nato nao csl~ vcr Jll 'C-
senlc c não houvct· co ncorndo para 
a não insla llação ou interrupção an-
terior. 

§ 2. o Na falt a de li~ro Jli'OJll'Í O a 
actn scrit lav1·ada no l1 v1'0 de uotas 
do escrivão, scct·clario ou prcs idcu-
lt• da mesa. 

·Art. 18. O representante do Mi-
ni stcrio Publico é oh1·igndo a pro-
mover acção crimin nl emt t1·a os in-
fraclores d11 s leis eleitoracs no pl'a-
w ele 10 dia s elo conh ec imento que 
tiver dns infracçõcs, c não o fnzcn-
cl o, cinco eleitores do mu1~ic ipio po-
drrão offcreccr a dcn nncw c qual-
qncl' dcllcs podcrít representar os 
demais nos posteriores termos c 
uclns da aeção cr imi na I. 

A1·t. 19. As inf1·acções vel'ificadas 
dm·anlc os trabalhos elciloracs da 
mesa poderão sc1· autondas in-cOit-
/in cnti pelo pres idente, servindo de 
secretario o escri vão, c; na sua fal-
ta. qnalqncl' eleitor . 

Art. 20. O prcsid,•ntc da mesa 
eleitoral farú ·rcmettcr no rcpl·cscn-
tnntc elo Ministerio Publi co nm n 
co pia dn nc' L dos seus trabalhos, 
sempre que co nstm· clclla qualquer 
inf1·acçiío das leis cleit01·nes. 

Art.' 21. As inf1·ncções das leis 
elcil.ol'ncs que não tivcrrm pcnns cs-
pccines serão \)Unidas co m a multa 
el e '900$000 a 1 :000$000, salvo si 
conslituirem cl'imrs previ stos no Co -
di go Penal. 

Art. 22. As pena s de mult as cs-
tnhclccidns na ·prrsenlc lei serão 
('Onvert ida s em prisão simples, á 
ra zão· de 10 000, por clin , scmpt·c 

· uu c niío forem pagas no pra zo de 
1n dia s 1Íe sua impos ição clcfinili vn. 

Ar t . 211. O l'CPI'Csc nlnnl c do ~ri 
ni stcrio Puhlico scr:'1 .suspenso elo 
can!o poi· li mcZl'S a um anno pcl ~ 
inohscrvnncia do art. 18 . 

Art. 24. O cscl'i vão. tnbcllião ou 
offi cial do registro el e hypothccas 
rruc niío comparccrr nos trnbnlhos 
da novn mesa clcilol'll I Ol'l(nn izaela 
em conscquencia eln niio instnlln-
cão ou da inl cl'l'upção dos traba lhos 
el a mesa anterior, será ·suspenso dns 
funcçõcs ele se u officio pelo prazo 

de li mczcs a um anno, al(:m dns 
penas em que . h o u ~c l' i~Jcorl·~do em 
rirludc da leg lsluçuo \'lgcnle . 

Art.. 25. Estão sujei los_ ús l.n e~
mas penas el o a1·Ligo anlcl'J.O I' os c~~
(~rivãcs c lahelliãcs pela Jnfrac~:IO 
el o nrligo lií c seu parn grapho unlco. 

Al'l. 26 , 0 cid ndão CJU C OCCU!l~l' a 
Jll'cs idcncin da C a ~na r~ 1\iu 111Cl(~nl 
durant e dois f(U flli 'lellnlOS, CO n SCCl~ 
t i vos, niío Jlodcrú sel' clcllo Jll'CS_~ 
dcntc dn mcsmn Ca mnra no quatrl -
enni o seguinte, ainda que . tenha 
deixado o cn rgo .antc.s de exgollado 
n segundo qu nt1'1e nn1 o . 

Art. 27. o numero d ~ yc,I'CIHion·~ 
gcraes em cada mumcl)~l o , scra 
egun 1 no elos vereadores chsll:J cl acs, 
respeitados os lermos elo art11(o 74, 
n . 3, dn Constituição do Est:u~ o. 

Art. 28. As Camarn Mu111.c1paes 
pcnnanccerão nn presen te lcg1slat u-
ra com 0 numero ele vcrenclorcs co m q;1c foram co nslituicl ns. 

Art. 29. As mes mas CanHu·ns 
prov idcncinl·iío para que ns sepa ra-
ções de mndcira a que ~c 1:efcre o 
·nrli go 10, esteja m co nfcccw.nael:_1 s 
dcnt ro em fiO dia s após a publlc:~çao 
el o rcgulnmcnto c da presente le1. , 

Art .. 30. o governo f.i ca ~uclor~ 
'zado a consolidar . a lcl{l slnçao clcl-
tornl vigente, reve nd o o seu l '('i( ~ll a 
mcnlo c alterando-o de co nfornucla -
de com ns di spos ições da prese nt e 
lei. . . 

Art. 111 . Esta lei cn!r:11'a em Vl -
I{O l' 11 11 dat a do seu rcl(ulam c ~1t o . . 

Al·t. 32 . n cvogam-sc as di S)lOSI -
ÇiiCS em contrario· 

Sala das sessões da CnnHu'a elos 
DcJmtndos do Estado ele Minas Gc-
rncs, em Dcllo Horizonte, :w.s 2!1 
de agosto de 1927 . - O Pl:csulcn-
te Pedro Marques de Almel(la. -
1 .'o Secretario, .João ~cralclo.- O 
2. o Secretario, Frnnc1sco Lcssa . 

Vnc a imprimir-se. 

PROJECTO N. lií , DA CAMA nA, 
DE 1927 

r.rêa o loyar de sub-Procumdor du 
Estado 

O Congresso Legislativo do Esta -
do de Minas Gcraes decreta: 

Art. 1. o E' crendo o Jogar de suh-
PI'ocurndor Geral elo Estnclo co~n os 
,·rncimcntos annuncs de 24:000.000. 

Art. 2.° Compete ao suh-Procu-
1·ndor auxiliai' 11 0 Procmad o1· Geral: 

n) cumprindo-lhe as 01'5lcns c oh· 
scrvnndo-lhc ns instrucçocs: 
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h ) offi cinndo, pe1·nnt c o Tl'ibunal 
dn 1\cla c,; :io, nas appclla!-'i•cs civcis, 
criminaes 'c nos rccu•·sos elcit o•·aes 
que 11 11~ di st l'ibuir o Procurador Ge-
ral , quando este não puder pessoal· 
mente, por excesso de serviço, at -
tcnd cr a tocl o o expcdi f.'n tc do seu 
Ca J'I~O; 

c) cxcrce mJ o, na mesma hypol!J C-
Sl', c111 coo pc ·nção co m o Procurador 
Geral , c segund o as suas inst•·ucções, 
as demais fun cç<ic!l que pertencem 
a esse cargo, es pecificndns no art. 
:na, ela lei n . 912, de 23 d,g, sclem-
hm el e 1925 . 

Arl. 3.° Co mpele- lhe, mni s, eXCI'-
cer lemporiamcnte, por ordem do 
l'rocu•·ad o•· Gernl, as funcções de 
promoto r de Ju sti ça em qualquer co-
nwrcn, onde esteJam g1·avemente 
comp•·omettidn s n ord em c n scgu-
ran~~a publica, ou onde se haJa com-
metli cl o al gum cl'imc, que, por sua 
flrnvicladc ou pelo poderio dns pes-
soas ncll c cnvolvidns como nucto-
r·as, cumplices ou offendid ns, recla-
me uma investignção mai s rigoroso 
e dficicntc. 

Art,. 4. 0 O sub-P•·ocurador serú 
nom cndo pelo Presidente do Estado 
den tre os dout ores ou bnchnrci s em 
di rc it o, formado por quncsquer das 
Faculdades officiaes ou reconh eci-
das c qu e Livcrcm pelo menos seis 
a nn os de . pratica na magistratura, 
no mini sterio tmbli co ou na ndvo-
cia, c servil· á por oito nnnos. 

A1·t . 5. o O sub-Procurador faz 
par te elo mini stcrio publi co do Es-
tado : - n cll c se nppli cam ns di s-
Jios içõcs cl n lei n . 912, attinentes 
aos orgãos closse mini sterio. 

§ 1. o Serú subst.ituido, na s· falta s 
ou imped iment os de caracter geral , 
po1· um bacharel em rlircit.o que o 
Presielcntc do Estado nomear, ohscr-
nelas as condições estabelecidas no 
artigo 4. 0 : c nos casos isolados, r e-
lati vos a determinad os feitos c fun-
cçõcs, por qu em designar o Procu-
rador Gcrnl . 

§ 2. o O sub-Procurador que, ao 
tempo de sna II OHJC rt ção, for ou ti-
ver sido Jniz el e dil·cito, 11 0 Estado, 
gosal'á da mesma vantagem qnc o 
arl. 298, da lei citada, co nfere ao 
Procura(lo•· Geral em idcnti cas con-
dições. Além disso, co nt ar-se-lhe-á 
n tempo el e cxc•·cicio nesse cargo ' na 
nntiguiclndc el e Juiz el e direito, .~c
gnncl o o nrt . 1 !!8, ·da mesma lei . 

~ :1. •o snh-Procurndor qu e t ivc•· 
ext•rcicl o o seu ca rgo por mnis de 
um anuo, podc•·ú ser Jli'Omovido a 

.. 

Procurad or Geral , cmborn não haj a 
n i ruiu co m plclado o noviciado cx i-
!Ji do pelo art. 102, da rcfcr·,ida lei . 

§ 4. o O Procurado•· Geral ser :'I 
suhst it ui do pelo sub-Procurador, re-
vogad a a di spos ição do art. 180, le-
tra A, da citada lei , 

Arl. (i . o O suh-Procm'tHi tH', quan -
do em serviço fóra da séde, vence-
r:'! a dia ria de 1!0$000, sendo-lhe 
ahonadas as despesas de transporte. 

A ri . 7 ." Esta lei entra rú em vi-
go r· desde a data de sua puhlicaçtio. 

Art. 8. o Hevogam-sc as disposi-
ções em contrario . 

Sala da s scssõcs, ' da Cnmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gc-
ra cs, em Bcllo Hol'iwntc, aos 29 dê 
agosto de 1927 . - O Pres ident e, Pe-
dro Marques de Almeida. - O 1. o 

Sf.'crctar io, .João Bt••·aldo·. - O 2. " 
Secretari o, Duque de l\lcsquita. 

Vnc a imprimir-se. 

PHO.JECTO N. 35, DA CAMAHA, 
DE 1927 

Munumcnto ao dr . llias Fortes 
O Co ngresso Leg islati vo do Esta-

do de Minas Gcracs decreta: 
Art . 1." Fica o govern o do Estado 

rouct ol'izado a auxiliar c:o m cincocn-
ta co nt os de r éis (50 :000$000) a et·e-
cção ele um monumento em Barba-
ce na ao dr. Chrispim Jacques Bias 
Fortes, abrindo para esse fim, o nc-· 
cessa ri o credito . 

Art. 2. o Hevogam-sc as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Camara elos 
Deputados de Minas Gc1·acs, em Bel-
In Horizonte, aos 29 de agosto de 
1927. - O Prcsideittl', Pedro Mar-
ques de Almeida. - O 1. • Secreta-
rio, João Heraldo . - O 2. o Scerctn-
l'io, Duque de Mesquita. - Vac a 
imprimir-se. 

PHOJECTO N. 20, DA CAMARA, 
. DE 1927 

Altera artigos do Codigo do l'roces· 
so I'Pnal c contém outras diSJlO· 
siçõcs 
O Congresso Legislati vo du Esta-

do · de l\Iinas Gcracs decreta: 
Art. 1. o Onde se lê, no arl. :H, 

ela lei n . 912, de 23 de setcmhi'O de 
1!!25 - " na primei ra quinzena de 
dC'zemhro ", substitua-se por: · "na 
pi'Ímcira quinzena de fevcreil•o" . 

Art. 2.• Supprim;t-sc a rf.'gra 4.•, 
do art. 383, do dcc. n. 7.259, de 
14 de Junho de 1926. 
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Art . 3." Nn s coma•·cns de t.• c 
2. o entra ncia c lermos :llllt t•xus :'t 
JII'O JHJI'Ção que se vaga r, s.crú s ut~· 
)ll' imido um logn 1· de a\'allndor of-
fi cial. . 

qual o JUIZ munid pal decreta a 
p1·cscri p<; iio da :tcçiio . 

§ 1!." Accrcscc ntc-se depois do n . 
21, do mes mo arti go : 

Paragrapho uni co. Quando for nc-
cctisn ria outra avaliaçf.o, o Jui:r. c 
as p:u·tcs des ignarão noyos a\'a lia-
do•·cs. 

Art. 4." O arl. 3.", 11. 4, do Cod . 
dn Processo Penal do Estado fi ca 
m:sim redigid o : 4. 0 - de cnlumni a 
c injuri n, salvo em se lJ·atando de 
crimes dessa nat.u•·ezn l'O JIIIII CIIidos 
flC (a imprensa ,:ontTa CO I')lOriiÇão 
que exerça auctoridadc publica ou 
contra qu alquer depos itado ou 
agente dcst n em ra:r.ã o de suas fun-
cçõcs (art. 22, . de lei 4 . 742, de :11 
de outubro ele 1923). 

l'aragrapho uni co. Da decisão do 
juiz de direit.o, confirmnndo em 
grau de recurso n prc~c~·ipção . dp 
m·çiio decretada pelo ,IUI7. mu.n• c•-
)lal , ca berá appcllaçiío volunt:u:Ja . 

Art. 10. O art. 534, do rcfel'lllo 
Cod igo, fi ca assim redigid ~: .AI'l. 
5:14. No cnso de pena pecun•ana ,_ a 

. appcllação interposta pelo r(:o nao 
seguiJ·{t sem o prev iu dep?s1to da 
importancin da co ndcmn:~çao. 

Paragrapho uni co. Se•·a re~cvado 
de prestar essa segurança o rco que 
não o puder faz er por f a !la de rc· 
cursos pccuniari os . 

Art. 5. • Supprima-sc o arl. 23 do 
rdcddo Codigo. 

Art. (j. o Accrcsccnt c-sc no seu art. 
121: 11 . VIII ao~ e•·imcs prev istos 
no dcc. n. 1.162, de 12 de dezem-
ln·o de 1890 (cdme~ contra a lihc•·· 
rladc do trnhalho - ar t. 1 . 0 , da lei 
n. 5.221, de 12 de agosto de 1'927); 
n. IX, dos demais cr imes que JlOr 
lei fed eral forem declarados inafi-
nnçavcis. 

A rl. 7. o Os ~ § 1. o c 2. o do art. 
:!88 do dito Codigo fi ca m assim re-
digidos : 

§ 1. o Ah~o l v id o nesse caso o r éo, 
o juiz municipal recorrerá r.x-offi -
cio c suspcnsivamcntc parn o juiz 
el e direito. 

§ 2. o O juiz de direito, confir-
mando a absolvição, ou absolvendo 
o accusndo em recm·s'o de pronun-
cia ou não pronuncia , ou em primei-
ro gr·nu nns comarcas de pl'imeira 
ent1·nncin em que lhe co mpete for-
mar n culpa , nppella•·ú cx-officio 
c suspcnsivnment.f.', em qualquer 
das trcs !Jypothcses, parn o Tribu-
na+ cln Rclnçiio. 
<Art. 8 . 0 AccrcscC'nte-se no nrt. 

4·74, <'.ntrc os §§ 15 c 16, o sc.'guin-
t c" ~ - A i nco mmu n icahil idade dos 
jurn.dos do conselho, certificada nos 
termos do art . 40!!, n. 24, deve fi-
car constando da nela sob pena de 
nu li idade. 

Art. ,!) • o Fica 111 su PJll'i 111 idos os in-
cisos da letra d) do nrt. 480 c o 
<ln letra c) do art. óOO. 

§ 1. o O art. 48!!, n. 10, fi ca ns-
sim redigid o: 11. 10- pel o qnnl o 
juiz ele dirri.to co nfi•·mn ou reforma 
a pronunci'n ou imnronuncin clndn 
p<>lo .iuiz municipal . 

~ 2. o Accrcscentc-sc neste nrt. 
48!! entre os ns. 7 c 8: n. -pelo 

Art. 11 . O nrt. 544 fi ca as si 111 J'C-
digid o : Provendo a appcllaçiío de 
que trata n letra c) do nrt.. 52(i .. o 
tribunal mandará que o rco seJa 
submcltido a novo julgamento. 

Art . 12. Fica assim redi gido o 
art . 557: Sempre que o réo, pcn~l e.n 
tc a appcllnção, que cllc ou o llllli,' S-
terio publico ou ambos ~ enham •n-
tcrposto, houver completado o tem-
po de pri são a que foi condcmnado, 
o juiz da execução ou do recurso 
mandará . pol-o immedi atamentc em 
1 iberndc, sem preJuízo da mesma 
nppcllação. . . 

Parngrnpho un• co. F1ca ca ncclla-
dn a part e restante desse nrt . 557. 

' Ar t. 13 . Suhstitun-sc o § 2. 0 elo 
art. 125 do mesmo Codigo pelo se-
guint e : o valor deJl Os itado serú lo-
l(o r ecolhido nos cofres da Camara 
Municipal do 13anco ou da casa 
bancar ia ; credito do juiz, junta n-
do-se aos autos o co nhecimento ou 
prova equivalente. · 

Art.. 14 . Ao art. 248 do mcs1ilo 
Codigo int crca11 e-sc depoi s ela pala -
v•·a ".Juiz" as seguintes : "c em se-
guida pelas partes que lhes redigi-
rão os depoimentos", o mai s como 
estú no artigo. 

Art. 15. Substitua-se o art. 273 
pelo seguinte : 

Durant e a inquiri ção o Juiz c as 
1tnrtc.s perguntarão ús testemunha ~ ; 
sobre a mnterin da queixa, dennu-
cia ou portaria inicial. 

Art . 16. No art. 365, onde se 
lê "accusado " leia-se "accusnd or " 
c onde se lê "nccusadm·" leia-se 
"nccusndo." 

Art. 17 . No nrt. 366, onde se H' 
"nccusndo" lcin-se "nccusndor" c 
onde se lê "nccusador ", leia-se "ac-
ctísado" . 
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Art . IH. Fi ca u l(ovel'llu auctori-
zudo u tiral' unw nov,1 ~ di ~ii <l do 
Cnd . l'roc. Penal t·evis t:J l ~ emenda .. 
d•1 de acconlo com esta lei . 

:\ rl. 1 !J. Esla lei cnlmi'Ú em vi -
gn t· desde a dala da sua publi cação. 

Art . 20. Hcvog:un -sf' a s di spos i-
~~~es em co ntrario. 

Sala das sessões da C:.tn1:11·a dos 
Deputados do Estado de Minas Gc-
l'at•s, em BeiJ o Horizonte, aos 2!) de 
af(nsto de 1!127. -O Prcs iden\c, Pe-
dro ~!arques ele Almeida. - O 1. " 

• Secrcl a ri o, .J oão Bcr:::do. - O 2. " 
Secretario, DtHJU~ ele Mesquita. -
Vac a imprimir-se. 

Requ erim entos 
Do sr .. l11sé Leopo ldo Corrciu, cs-

criv:io do crim e de ltapece rica, pc-
d indll a I' C \ ' of(a~:ill do urt. 1." da 
ki n. !11:1, de l!l2fi , sohrc qu olu pura 
l'Xpediente. - A' com nli ss:io de Fi-
nun~us. 

O Sll . SI~L\0 DA Cl NHA, ohlt·n-
do a p:~ lal'l'a , envia :'! ~ftosa, afim de 
qu e lenha o dest ino l'cg imcnt:d, uma 
pdi ~:i o do escJ' ÍI'Üo do crime da Cll· 
lllan:a de l' e~:a nh n , Aureliano d,• 
:\r:1 uj u :\ndrad e, pedindo melhori a 
de ve nci mentos. - A' mcsn111 cum-
mi ss:io. 

Pa ssa -se :'! 

Apn•sc nta~;iu de . )Htn•cerrs, projc-
ctos, indicações, moções c reque-
ri mt•ntos 

I' A 11 EC: E li ES 

O ~11._ LEVI N DO CO J~LHO, pela 
ronJII'llssau de Finanças ufl'erecc u 
seguinlr: 

I - Snhrc o J>roj ccto n . 5, do 
Senado 

. :\ co n11ni ss;io de Finanças, a qu e 
I oi prcsc nt c o pro.it'cto n . ií, do Se . 
nado, .i :'i a ppi'O \':Hio em 2." com unw 
emenda a~1cloriZó1ndo o f.(ovt• rno a 
cede~', a ltlulo preca rio, ú C::~nHII'a ·· 
;\lun1cipal de ltahim, o Institut o 
:\ J~ I·on o Jni eo, situado naqu ell e nHini-
c ipi~l, é de IHlrCl'CI' qu e 11 rd'l• rid o 
JH'oJcc lo c :1 emenda sejam submcl-
tid os :'! :t ." di se uss:io c a)l)ll'ovados. 

S:1la da s sessões, :JO de a!(ostn de 
1!127. - Alfredo S:'J .- Lc·1·indo C:oc-
11111 . - Luiz Lish11a. 

O ~~~ :_ CA MILI.O c:J-1:\ VES, pela 
cnJ.nmls sall de .Just.i çn c Legis lnç;io, 
nll e l'eCC O Sl' J~ UÍnl c : 

11 - Sohrc n prujcclo n . 7, do 
Sl•nudo 

A con11n iss:io de .Jus! Í\,'a c Ll•J.(isla-
ção, a que foi prese nte o pro.ieelo 11 . 
7, do Se nad o, ampliando a compe-
tencia dos Co nselhos Delihel'lllivos. 
appn> vado l'm 2 . " di scuss:io, lendo 
Cl\1 vi:; la a approva~·:io de uma emen -
da , supprimind o no pal':tl:ll'aplw uni-
co, dn art . 1." as palavras- "1101' 
proposta dos l'rcft·ilos" - é de pa-
rece•· seja suhm cltido a :1." discus-
s:i o, cun1 a seguint e rcdacç:io: 

J>HO.JECTO N. 7, DO SENA OO 
O Conf(J'esso J.egisl:ll ir o do Esl:!-

du de Minas Gcrucs dt•crct a: 
Art . I ." Compele pari iculul'nJ cnle 

uos Co nselhos De liberai i vos dos mu -
ni cí pios, que furem sédes de l'rcfci - · 
llll'a s, ulém du s attrihui çôes definida •; 
em lt•is cspec iacs c ohscl'\'ada a lc-
!(is la çiio estadual, delibera r sobre . 

I ) impostos nHJnicipaes. 
li ) fixa~::io dos cnwlumcnl os c la·· 

XII S de se rvi ços. 
lll ) orç:11ncnlo dl· rece ita c des-

pesa pi'O ili'Ía s do 111U11icipi u . 
IV ) orf(a niz:u;iio da s sua s seCI'l'la-

rias. 
Par:~!-(t'apho uni co . lncumht-lhe:; 

lan1bcm dclihcral' : 
I) sfl hre in s lru c~:à •> puhli ca nnt -

ni cipal . 
11 ) so hrc t'llllll'cs l.illlos muni ci paes. 
li! ) sohre co nccss:io de moralo-

ria d:~ divida acliva . 
IV ) sohre cl csa pro pria~ôes pul' IW-

ccss idadc ou ul i I idade pu hl iea para 
ohra s e se t·vi~: os da sua co mpelcu-
cia. 

V ) sobre aliena~·:io, troca c loca-
~::io dos hens patrimoniacs el o ntu-
ni cipio . 

VI) sobre conccss:io de pl'ivi legi us 
c ccleh1·açiio de co nlra ctos referen-
tes a nhras c sc r\'i ços da sua ali l'Í-
hui çfio. 

VII ) so hrc ohra s publi cas c ~c r vi 
ços custeados pela s rendas munici-
pacs. 

VIII) so hrc as poslUl'liS nHmi cipa e•; 
cl elcrminada s na lei n . 2, art. il~ 
~~ I, 2, .1, ti, S, !1, 10, li, 1:.!, l:t, 1-t: 
ITi, l!i, 17, 18, I!J, 21 c 22, 

r\ rl . 2." As fun é~:cks cxccul.ins . 
do !(ovcrno loca l dos munici pios que 
forem s(•des de Prefeitura s, conli-
t~t~al·iio a ser exe rcidas pelos Pn~
fellos, de nomeação do Pres iden te 
do Estado, a quem compele sua di -
rcc~:io, ndminist ra ç:io, c rc!(ul:nnen .. 
la çao dos dt•nw is SC I'I'Íços 111io es-
p.cc ificados no nl'lif.(o nnlel'ior, esp~
ctalmcnle da s seguintes: 
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I ) organizn çiío dn Pl'cfcitum c es-
tatutos dos seus funccionai'Íos. 

Il ) scyvj \~o de ngu ns c exgottos, 
c, em geral, aquclles cujo vulto ex-
cede lls poss ibilidades cco nomicas do 
munieipio. 

III ) mntnd nu1·os c açougues. 
'IV ) puli cin locn l. 
V) fol'll ec imcnt o de gaz c enct·-

gin clcctrica. 
VI) lcleph nnrs c vinl,'iío Ul'hnna . 
VIl) const I'UC: \,'<irs urha nas, hy!(k-

nc muni cipal, e saud c publicn, s11· 
ncamenlo c rmbt•lkzmncnlu. 

Vlll ) dcsa pl'o pi' Ía~ii o, Jli'Ívil egios c 
co nt rn clos J•c fel'enlt•s aos se rviços de 
sun allribuiç:in . 

IX ) o cnmmcrcio de gcneros <te 
PI'Ímcil'll nC'cess idnde, o lmhalhn 
ope1·ario c o l'uncc ionmu enln dn s in-
du slria s, no qu e ús nHIIIÍ cipalida<ks 
compete re!-(ulal'. 

Art. :1. 0 Os cnn scllws não pode-
rã o llef(a l', IHI 01'\,'alnentn, a Vl' l'ha 
neeessa ria ao t·usll•io do s st• n ·iç .. ,; 
rcgulndns p(•lo l'rcsidt•nle do Esta -
do, sendo licito :ws Pl'l•fr it ns aln·ir 
creditns rxt raordin:li'Íos, dentro 1k 
oulrns ve rhns , caso isso acnnlt·~a. 

Art. 4." O r eto oppos lo pe l o ~ 
P refeitos, nos lermos da lei n . i B:t, 
de li de out ul11:o de 1 !11 H, ús J'eso lu-
çõcs dos Con selhos, que forem co u-
tmria s Íl s leis ou aos inlcJ·csscs do 
Estado ou do município, pndc1'Íl ser 
parcia l, observado o pl'ecc ilo da lei 
n . 10, de 14 de setembro de 1 !!20. 
addicionnl ú Constituição. 

Art. 5." Quando os Conselhos nií o 
votarem, na oceasi:io op porl una , o 
orçamento da receita c des pesa pa rn 
o anno seguinte, enl cnd cl·-sc-Íl pro-
rogado o orçamento vigorante no 
anno COI'rcnle. 

Art. G." Nas acçcies executivas pa · 
ra cohmnça de multa por inf1·acç:io 
de pnstums municipaes, al ém da de-
fesa permitlida pelos arts. G04 c 
liiR do Cndigo do l't•ocesso Civil, po-
de o rêo oppu1· qualqucl' oull'a que 
tcnhn po1· fim illidil· a culpa . 

At·t. 7." He\'O!(a m-se ns dispos i çõc~ 
em co nll'iii'ÍO. 

Sala das eo mmi ssries, :10 de agos -
to de 1!127. - Camillo Chaves. --
Alf't·cdo Sú. - Vaii:Hiai'CS HibcÍI'o1. 

O SH . A LFn EDO SA ', pela eom-
miss:in de Finanças, ofi'C'I't•ec o sc-
l(uinle : 

IH - Sohrc o Jlrojccto n. 4, do 
Senado 

A commissiín de Finanças, a qth~ 
foi tJI'escnt c o pi'Ojceln n . 4, do Se-
nndo, Cl'l'nndo pcnitcneinl'ias no Es-
tado, appt·ovado em 2," di scussiín, 

com emendas, é de Jliii 'CCC I' <)U e, in·· 
eorpomdas es ta s no se u co ntendo, 
co nw requer o§ 4." elo art. 137, do 
rcf.(imenlo, seja o mt•s mo projcctn 
assim rcdit:iclu c approvaclo em il . " 

1'1\0.lECTO N . .J. DO SENADO 
O Co nf( rcsso Lcf.( islalivo do Es ta· 

do de ~I i nas fremes dt•CI't'l a : 
A ri . I ." Fica nucloriz:ulo o fli\\ 'Ct'-

nn n <:rcar, t•m Jll'opi'Íns dn Estad o 
ou no que aclqu i ri r, pa m t•xrc uç:"\11 
des ta lei, duas pt•nilt•ncial·in s, sr n .. 
do uma aM I'Í co l:t e outt·a industrial . 

Art . ~." Para cll a se r:i •Í ll'ansf!'-
rid os C< llldt•mn:Hios CJlll' , jú tend o 
CUnlpl'ido peJo nH'IHIS Ullla CJU HI'I :l 
part e do tempo de pris ;i o qu e lhes 
houver sido impos ta , o rcquci'CI'C m 
e o me1·cccrcm pela sua conducta 
carecra ria , preferind o-se, em idcnl i-
dad e de circJnn slancia s, os que, an -
tcrionn enl e ú pri siio, se dedicava1n 
:'! nccupaçiio a!(ricola ou i nd ust ria I. 

l'ara!( l'apho uni co. Aos d e l t' I·Jio ~ · . 
na penitenci:JI'Ín a!(ricola, se r:111 nli -
n is l l'lld lls t•nSÍIWnH' nlos de a!(I'ÍCUJ -
lum, mcc hani ca, co nhecime nt os pra-
li cos c rudimentares de adubos r 
mcth odos c fo1·mula s pam analys t• s 
de lt'I'I'CIJOS. Em uma c outra peni-
tenciari as, haver:'! o nunJt'l'O m•t•cs-
sar io de escolas pi'Í nJal'ias . 

A ri. :t." O lrahallw de dt'l en{o 
sc rú rcmun cJ·adn . Seu sa lario se di -\ 
vidir:'t e1 n duas mcladrs : - um u 
scrú cscripturada co mo rct·cila do 
Estado; a nutra lhe ser:'! cnlrc l(ut•, 
ou ú sua famíli a ou deposi tada no 
todo ou em part es, de co nformidade 
com o que delcnn inar o rc~ ul a men · 
lo. 

Art. :J. o Cada um a das pcnil cn·· 
eiarias serÍI admini strada por um 
directn r co m os vt· n c im e ntn ~; an -
nua cs de 18 :000~000, por um ~ cc rc
tm·io en m os l'r ncimrnl os dr .. . . 
7 :200$000 e Um CCO IHIIno-a hn11Xa I'Í .. 
fe com os vrncimrntns de 7:2011$01111 , 
fi ca nd o livre ao l(O \'CI'tJO co nlrac l:ll' 
o pessoa I nt•ccssa 1·io para os se r-
viços dos es lahclce imcnl os. 

Pamflraphn unieo. O dirccln r se r:'1 
de livre nomeação do Presidente do 
Estado c os demai s fun cc ionarios s~
rii o nomeados ou conl melados pelo 
Secretario ela Sl'JlUran~:a e Ass isl(•n-
cia Puhli ca. 

Ar t . :i." O !(OVC I'IJO, no rcl(ulamcn-
lo que expedir para exce uç:io dt•s la 
lei, disct·imÍIHll'Ú as fun cc;cies dos em· 
Jli'CI(adns de cada l'enit cnei:JI' ia c 
provc1·ú nos casos dr sua suhstitui -
ç;io, delenninarú o J'C!(·ÍnH'n di sci pli -
IHII' qu e ncllas vif.(ora I'Ú c pl'escn•vc-
rú o Jll'occsso de lransfcrc ncia do:; 
co nd emnaclns para os cs lahelcc im cn-
los llenil cneial'i os, com audiencia d11 
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MinislCJ·io Puhlico c colil inlcrvcn· 
~~ão el os juizes du exccuç1io pcnul c 
claquellcs em cu.ia .iuri'sdicção cslivcl' 
o preso cumprindo sent ença. 

Art. 6." P111'a installaç:io das Pc-
. nitencia1'i11 s, podcdt o governo d e~ · 
pender 11 rJlHtnlia necess11 1'i11 , ahrin-
cl o credilos até o mnximo de 
fi , 000:000$000, em dois ex,crc icios, 
co m n cn n s lt·u c~·ão de predi os, ncqui-
sição de mn chinas r fct·r·anH•nlas 
n~r·icolns, sementes c tud o mnis qu .:> 
for pt•ec iso pnr·n o hom fun ccionn-
mcnto das l'cnitenci111'iu s . 

Art. 7. o Esta lei entrará em vi-
go r com a pu hli cn~~iío du rcgulamcn-
t.n rJUC 11 co mplet11rú . 

At·t. 8. o Hcvo~am-sc as di spos i-
ções em co nlmrio. 

Snla da s com missõcs, 30 de agos-
to de 1927. -Alfredo Sú . -Luiz 
Li shna. - Lcvi nd o Coelho. 

Fi cn m esses pro.i cclos sohrc n !\le-
sa pai'n se rem incluidos em ord em 
do dia . 

Pa ssn-sc :'t 

2." PARTE DA OTlDEM DO DIA 
Entram success ivamentc em il ." 

di sc ussão, sendo IIPPI'O\'nd os sem 
debat e os seguintes: 

PTlO.JECTO N. 3n, DA C,\ MA H A, DE 
1927 

Bihliotlwca do dr . Raul Soares 
O Co ngresso Leg islai ivo do Esta-

do de 1\linns Gemes decreta: 
Art. 1. n Fica o !{overno do Esta·· 

do auctorizado a adquirir n hiblio-
Htcca que pert enceu ao di· . Raul Soa-
rrs de i\ loui·a, podendo des pender a t {~ 
a quantia de !í0:"000$000, ahriud o, p:I -
ra esse l'i111 , O necess:1rio CI'edito . 

Pm·agrapho uuico. A hihliotheca 
de rJUC trata ;stc a ri igo, uma ve z 
aclquil'ida, sem incorporada ú hiblio -
1 heca da r.anuu·a dus Deputados dr~ 
i\lin:ts Geracs. 

Art. 2." Rcvognm-sc as di spos i·· 
çties em co ntrario. 

Sala das sessões d:t Camat·a dos 
Deput:iclos el e Minns Gemes, em 13cl·· 
lo Hol'izontc, nos 22 el e agosto de• 
1 !127 . - Presidente, Pedro ;'v! arques 
el e Ahneicln . - 1." secretario, .João 
Bcralcl n. - 2." secretario, Washin -
gton F. Pires . 
· A' commissão ele Hcdacçiío . 
J>HO.TEC:TO N. H, DO SENADO, DE 

1 n21 
Mnusoléo no tumulo do senador Dio-

go de Vasconcellos 
O C:nngi·esso Lcg islntivo do Esta-

do de i\! i nas Get'llcs decreta: 

A rl. 1 . o Fica o govct·no do Esta-
do auclol'i zn do 11 tn11ml ar el'i gir, no 
Ct•mitcrio do llnmfim, nesta Gllpi-
tnl , um nuJuso léo no senador Dlogr) 
Lui z Percim de Almeida Vuscuncel-
los . 

Art. 2. " A esco lha do pro.icc to 
dessa obra sei'IÍ feita mediante eon-
CO I'I'cncin puhl icn, nmnc11 mlo-sc Ulllll 
co mmiss:io de pessoas compct.cnt.cs 
pnm es tudm· as JH'opostn s c opinar 
pela mais nccr ila\·eJ. 

Art. 11. " Pnrn a execução dn pre-
se nt e lei podcrú o governo despender 
at é a sommn de 20:000. 000 (vint e 
\'ont os de ·réis) , nbt·inclo o ct·edito 
nt'CCSSII ri o. 

Sala das sessões, Senado Mineiro, 
em 23 de agosto de 1 !)27. - Alfredo 
Sú. - .Jo:io Pio. - Luiz Lishon. 
- Lt•vindo Coelho . - Enéas Camc-
ra . 

Emenda 
Onde convier, acc rcscent e-sc : 
AI·t . .. Fica o gove rn o do Es tnc.hl 

auclorizado a cont.ribuit· com a im-
porlancia de até 20 co ntos · de r (·is 
pal'a o monumento a ei·igit '-SC ao dr. 
.João !.uiz Alves. 

Sala das sessões, 27 de agosto de 
1 !l27. - Enéas Ca mora . - Alfrcrlll 
Calão. . 

A' comini ssão de Hedacçiío. 
Ent m em 2." discussão, pot• at'-

ti yos c com emendas, o scgtlint,c : 

J>l10.JECTO N. H , DA C:AMA11A, DE 
1!!27 

ÁJIIIrova diversos regulamentos 
O Co ngresso Leg islativo do Esta -

do de i\Jin ns Gemes dcc t·eta : 
AI·t. I ." Fi ca approvadó o Regula -

mento ela Direc tui·ia ele Viação c 
Obras Publicas, que baixou com ·,, 
decreto n. 7 .M-~. de !) de m;II·ço de 
1 !J27, sendo os ve ncimentos do in-
tendente equiparados aos do inspc-
clor· do expedi ent e, c os de ~:uarda 
li vros dn int endcncia aos de pri-
meiro nffi cial. 

Art. 2. o Tambcm fica npprovadn 
o Hcgulamcnto baixad o com o dc-
CI'elo n . 7.il11 , de 21 de agosto de 
1 !l21i, iutrodnzida s ncll cs as altet'll ·· 
çõcs que se seguem: · 

I - O Serv iço de Estai islica Gera I 
eonlinnai'Ú subordinado dircctamcnl c 
ao Scct·ctario da Agricullui':t, scrr, 
JII'e.inizo do cn ntrcil c que n scc~·ão d tl 
Contabilidade, crcada pelo de,~. n 
7. 42n, de 17 de dezembro de 1 D2f:, 
ficou incumbida de cxct·cc r sobi·e ti 
gestão financcim de todos os ot'· 
giíos da mesma Secrctnria. 
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JI - Ao 11 cLU11l cargo de. "Ch~fc elo 
Serviço", c11 hcrú n dcs t!,P tat,:IIO dr 
"Directot·" compelindo-lhe os ven-
cimentos c' Jll 'cro galiva s elos ca rgys 
cungencres na administração du Es-
tndo. 

111 -=- Ficu cxlincto o luga !' ~c 
"cnrtoyt'llpho chefe", em commissao 
passa ndo o funccionario que o .exer-
ce . a t.et• n cnlcl{tll'ia c os vencnncn-
l.os ele nuxiliat· lcchnico cl'fecl ivo. 

IV - Fica crendo c fa ze ndo p:ll'lc 
do respectivo qtutcli'O mai s um lo!{a t' 
de !IJllll':tdm· de 2. n clnsse . 

V - Os fun cc ionnrios que fazian! 
porte do Ser\'Íço, cLuando .. a. e.ste fr~ I 
dndn rc!{ulamcntnçao dc!uu.ttyn, .t-
cnm di spensados para os .e~fettos de 
promoção, cln s provas cxtgtdas pelo 
nrt. li! do Hc!{ulnmcnto em v1gnl'. 
devendo apenn s prevalecer,, :; seu 
respei to, o cl'it er io do cxcrctcto nn 
catcyorin antcl'ior, combinado com 
o dn nnt i~uida d e na classe c. ei.n 
cgualdndt• de co ndições o de nniigiii ·· 
dad e na Hcparti çüo, computndas, pa -
ra es te fim , as duas phases por !JU ~ 
a mesma pessoa passou até sua rc-
gulnmcntnção. 

VI - O hot•ari o normal do expe-
tli cntc do Serviço será o que vigol'a 
pam os demais departament os da 
Seci·etnt·ia da Agricultura. 

VII - Todos os passes c trans·· 
portes c neccssarios no Serviço, n~~ 
termos do seu regulamento sento 
requi sita dos pelo Dircc~o t·, na con-
formidade das instrucçoes approva-
das pelo dcct:cto n. 7 .438, de 23 de 
dczcmbt·o de 1 !l2G. 

Viii - A Com:tilui ção dos qua-
. rlros dos A~:cntcs c Conesponde.n-
cia de Est.ati~tica c das CommiS·· 
sõcs Municipaes de Estati st.ic.a, ns-
sim como ns respectivas nctividadcs 
se regerão pelas instrucçõcs ~X t>L'
clidas pot· pol'larias do Scct·ctarw da 
AJ,p·icullura. 

IX - Os vencimentos dos func-
cionnrios na s varia s ca tegorias do 
quadro Get·al da Hepartição, scrií'l 
os das categorias do quadro Gct·al 
rln Secretaria dn Agricultum, que 
lhes corrcspondcrcm pela equiva-
lcncin dn fun cçiio, ficand o esta cqui-
valcncin fi xada para os casos. em 
que niío hn idcntidndc de dcs i~t;n· 
çiío da scyuinte forma: - Auxtltar 
tcchnico .c carlogt·npho, conespon-
dcnt es a chefe de secção, com !l :840$ 
:numars; auxilinr npurador, de 1." 
classe, a pt·imciro officinl, com .... 
8: I !l0$000; auxiliat· npm·ndor ,d ~ .2." 
l~ descnhistn, a segundo offtct_nl , 
com li :870$000; o ahnoxarifc-hibltn-
thecal'i o-nt·chivi stn, n amanuensc, 

com r, :1!10$000 j Sei'Vcnle-Co nlinuo :, 
a co ntinuo, com 2 :li8!í$000 . . . , 

Ar! . H. o Ficam ct·cados na Scci e-
ta ria da A!( I'Í cullut·a se i ~ Jogares Llc 
inspcclores pam us sc rvt ços CJl!e lhe 
siío suhonlinadus, co m os vu-t~c nnc n 
tos aHnuacs de 1ií :Gil~J .; OO.O , taz.cndn 
O govrrno as rCSil CC (I\'aS des i!-(IIII -
ÇÚCS. I . 

At·t. 4." Fica o govern o .nuc ori-
zndo a reor!(:tiiÍzar. OS SCI'V IÇOS da$ 
Dircctorias de Al{ t'I cullum c . Indu ~; · 
tl'ia nos moldes do Regulament o ap-
provado para a de Vin ção ,c Ol!ra s 
J'uhli cas, crcn ndo-sc o Servi_ço Cr e?-
log ico que farú parte da DII·cctoi'ta 
ele Indnsti·in . . 

AI'L fi." Fica 0 governo aucto r1~ado 
n rcgor!{anizar os Serviços .do:; l cr-
rcnos Diamantinos, translorman,l fl 
a Delegacia de Diamantina ~ ·n :; ub-
inspcclo l'ia , qu e scn\ cxc rcrrb pnt· 
cn!-(c nheiro. . 

Àrt. G. o Fica o governo auctni' I-
zado a mandar rcgist•:a r, na s repar-
~~õcs competci!l cs,, os !Itulns de . .'•;:ro-
nomos, \'Cler nHII'IOS c t opol( I.tphr.'~ 
expedid os pela Escola de ~~ g ro n o mt a 
c Vrtcrinarin de 13cllo 1-lol'lzontc . . 

Art . 7. o Fi ca o govcr.nu auclnl'l ; 
zado a co nceder, graltntamcnl\', a 
Cam:11·a Municipal de llaml!a cur~·· 
para co n s tit~ti ç:i o de .seu. p.nti'Illt~I.,ll• : 
c dCSC II\'O]VIIIl CII(O d,1 VIJI ,t - sede 
do muuicipio, todos ou a l~un s dos 
lotes urbanos, vagos, da ex! ntcta co-
luuia indígena daqu cllc n~mc, s.n/, 
ns 7 !J 12 18, ]!), 20, 2a, 27, ,j ,), ú · 45' '49, 5o, 53, :i-1, r,5, !íG, r,7, lil , 
ti2: G-1,' liií, (iü, li7, ()(), 7-1 , 1 il~ , lil!l . 14(1, 
141, H2, Hil, 144, 1~ 5, !4h, 1 ~~ · 1 ~0, 
186, 219, 2H, 250, 2a l, 2!í~, 2a;l,. 2all, 
25!J, 21i1, 2li2, 26il, 2M. 2hfl, 2Gh, m 
c n . . 

Art. 8." Fica o govc i · n ~J auclor!za · 
do a ahi'Ít' OS IICCCSSa i'ItiS CI'CeliiPS 
pam occorr(•r ao au!(mcn.to el e cl cs pt• · 
sas resultant es des ta lei. . . 

Art. !J . o Esta lei entr:.tnt _e m VI· 
gor da data ele sua pubiicaça?. . 

Art. 10 . 1\cvoga m-sc as eli sposl· 
çõcs em contrario. 

Sala das sessões da Cn mara el os 
J)eputados ·dc Mina s Gerncs, em Bel-
lo Hol'izontc, aos 2f, de a!{osto dP 
1!)27. - O president e, .Pccln: Mar-
ques. - O 1. o secreta ri?• .Toa o l.lc-
ralclo . -O 2." · scci·etai'Io, Waslun-
glon F. Pires . 

Emendas 

N. 1 
No nrt. 1. ": - supprinHIIIl -SC r~s 

pnla vn!s: - "as dn Jli ' ÍIII C ÍI'~l <?,f fi-
cial " c acc rescenl c-sc: - iOO:,iUOO 
mil réis mensnes". 
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N. 2 
Suppl'ima-se a nliuea IX, do arti-

go 2." 
N. a 

No artigo !í. ", supp1·imam-se as pa-
l:lvras: "que seni e:\creida por el•-
~··ltlleÍI'O," 

Sala das cnmmissiics, 2!1 de n~ns
lo de l!l:lí. - Levindn COl•lhn. - · 
i\ lfrcdn Sú. - I. ui:~. Lisboa. 

Os nl'li~os 1. " c 2." s~o apprn\·a .. 
dos srm debate. 

Em diseuss:io o art. :J.• 

O Sn. ALFHEDO SA':- Sr. Pre-
sidente, ao 11rojecto em discussão c 
para ser collocadn onde convier, of-
fl'I'CÇO a scguiutc clucncln, que con-
sulla ús uecessidades do serviço pu-
blico, dotando a Secretaria das Fi-
nall.;as de mais uma Dircclor.a cn-
l':tl'l'e~ada cspeciallllenlc do· expedi-
cute Ílos processos que CO I'l'Clll por 
aquellc clcpartamcutn da ndluinis-
tr:t~~o. 

A emenda G a seguinte: 

Emenda n. 4 

Accresccutc-sc onde couvier: 
"Artigo. Fica o governo auctori-

Uido a crcar, na Sec1·ctarin das Fi-
uanças, uma Dircctoria Geral de Ex-
pediente, com o sl·guintc pessoal: 
um dircctor, um cl:eft: de secção, 
um 1. • official, um 2. o official, um 
ama11ucnse c os praticantes que fo -
rem. ncccssarios. 

l'aragrnpho uni co. O govcmo po-
derú, si assim julgai' conveniente, 
transferir para n uova dircctoria 
uma das secções jit existntcs, dis-
pensada, assim, n crcnç:io de uovos 
lol-(al·cs, niGm do dircclor: 

Sala das sessões, Senado MincÍI'O, 
:10 de agosto de 1 !J27. - A I fred o Sit. 

Lida c apoiada, cutra coltjuncta-
IIICIItC em discussii o, que se cncer-
l'a sem debate. 

l'rocccll'IHlo-sc ú votnçiio, é appro-
nulo o art . !l. o com a emenda. 

O a1·t.. 4. o é npp1·ovado sem deba-
te. 

Em discussiio o artigo 5. 0
: 

O SI\. ALFHEDO SA': - Pedi n 
p:ilnvra, SI'. l'rl' sidl'lttc, nl'im de suh-
IIIL'ttl·r ú collsidcl'açiio do Senado al-
1-(liiii:IS emendas, para serem collo-
eadas em sel(uidn no art Íl:(o em dis-
~ u ssiio. 

A prillll'il':l auctOI'iza o 1-(fll'l'l'-
1111 a C'lltr:ll' em accol'((o com os 

Estados productores para a regula-
rizaçiio dos transportes de café, de 
modo, porém, que fique garantida a 
entrnda do Lotai das safras minei-
ra s tiOS mercados de cxportnção ou 
11os arma:~.cns reguladores, denh·o 
do nnno ngl'icola. 

Visa, porln 11to, n emenda a ado-
P\ão de providencias qÜc desafo-
~-:ucm um pouco a lnvoul'll da angus-
t Íant e situação em que Ol'll SC de-
bate ... 

O sr. Pa.çsos Maia: -Muito hem I 
E' uma medida de salvaçiio publica. 

O sr. Alfretlo Sú ... , satisfazendo, 
nssin1, ús necess idade do lavrador, 
do exportador c do credito ngl'icola, 
profulldamclltc abalado em vil'lu-
dc das medidas coercitivas, que ora 
estão sendo empregadas, tendentes 
Íl vnloriznçiio do cnfG, mas sobre-
modo projudicines nos interesses do 
producto1·. ( Muito bem f) 

Fica1·ú, deste modo, o l(ovcmo ha -
bilitado a aVCIIÇHI' com os Estados 
caféci1·os disposi ções dcstill:tdas a 
rcsa lva1' os i11tcrcssscs da lavoura , 
sem prcjuiw do pla11o da valol'iza-
ç:io, que cstú sc11do executado pelo 
l11stituto de Café, de São Paulo. 

N i 11gucm mais tlcsvclndo podcrú 
se1· do que a propria admi11istração 
publica, no cuidar desses illtcrcsscs, 
porquanto é sabido que a limitaçiío 
da cxportaçiio do café tem um re-
flexo immcdiato nas rendas do Es-
tado, detcrmi 11ando um l'ctardamcn-
to na arrccadaçiio dos impostos. ))c 
facto, cmquanto a mercadoria per-
manece no ponlo de producçiio, niio 
se tem opportunidadc de cobrar ns 
direitos de exportação, a sobre-taxa 
c o imposto-ouro, onus, que ainda 
não são devidos c só gravam o pro-
dueto po1· occasião da sua snhida .. 

Pc1·mittc', pois, a emenda, que o 
Estado, acautelando os seus pro-
prios interesses c o da lavoura, s.em 
nenhum detrimento ao plano de va-
lorizaçiio, entre em accordo com os 
dl'mais Estados caf'Gcil·os para hem 
garantir os interesses focalizados 
ncssn qucsliio, tiin momentosa c de 
t:io graves consequcncins pm·a a 
nossa riquczn, para a )li'Osperidadc 
da lavoura c equilíbrio da :dtuaçiio 
financeira 'de Minas. (Muito bem!) 

A out1·n emenda auctori:~.a o go-
I'CI'IlO a in nova I' os conl.rnctos que 
mantem com o Banco de Cl'l•dito 
I\ e a I, com rcfl'I'Citcia ús cn I' lei r as 
ai-(I'Ícolns c do cnfG. 

Como todos sabem, G o Banco de 
Cl·edito ncal o C(UC se acha incum-
bido de cmprcslimos ú lavoura, c é 

para clic crue vae o productó do 
imposto-oui·o, crendo pelo Congl·es-
so sobre cnda snccn de cafê . 

E' o cslnbelccimcnlo de credito 
r spccialmcnle dl•sti n.ado pelo govet·-
no para prcstnr Ít lavoum os auxí-
lios, ncccssarios, em npcrt m·ns como 
as do act.ual momento, em que luta 
n mesma com grande falta de numc-
rnrio. 

O COJ;Jtrnclo do Estado com o B:in-
l'o precisa sc1· melhorado c desenvol-
vido, para o que pede o govc1·no no 
Congresso cssns medidns, tendentes 
a habilitai-o a fazer nol'o aJuste 
da11do assim maior cxpansiio e ãu~ 
lonomia .ao Banco, nas operações 

~ que renlt~ar. . 
A . tercemt cml'!lda auclorizn o 

P1·cs1denlc do Estado a abrir no 
c?rre11te exercício, um credito ~spe
clal. para occoi'I'Cl' ús despesas JÍro-
veiiiCIItrs das operações de credito 
r~~lizadas de accordo com o dispo~ 
s1l.1v? do numero II, cap. IH, da lei 
n. ~31, de 27 _de sctcmhro de 1n:w. 

Sao opernçoes de credito reali-
zadas. ex-vi do citado dispositivo 
~a le1 9~1, sendo, porém, ncccssa-
rto legahsnr a abertura de um CI'C-
dito especial pelo executivo para 
occorre1· Íls despesas com as mes-
mas. 

Passo, pois, ús mãos de V. Excia. 
ns emendas, para serem suhmctti-
dns á consideraç:io do Senado. 
(Muito bem f Muito bem/). 

Viio ú Mesa, são lidas, apoiadas 
e .entram conjuncl.amcnlc em dis-
cussiio as seguintes: 

Emendas 
N. 5 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo aucloriza-

<fn a entrar em accôrdo com os Es-
lnd~s productores para a reg•llari-
znçao dos lranportcs de cafê, L•C 
modo, porém, que fique gnranl ida 
a entrada do total das safras mi-
H~iras nos mercados de cxporta-
çao ou nos nl'lnazcns reguladores, 
drnt1·o do anno agl'icola. 

N. 6 
Onde convier: 
Art. Fica o Governo auct orizado 

n innovm· os contractos que man-
1\>m com o flanco de Credito neal 
parn as carleii'IIS ngl'ic:ola c do café. 

N. 7 
Onde convier: 
Art. Fica o P1·esidcnte do Esta-

do nuctorizado a nhl'ir, no corrcn-
A. S, ·--18 

te exercício, uni credito especial 
para occoiTcr ús despesas prove-
nientes das OJ>CI'nções de cl·edilo 
reali:~.adas, de accôrdo com o dis-
positivo do numero Il, cap. III, da 
Lei n. 931, de 27 de sclemhro <I C 
1!126. 

Sala das Sessões do Senado, illl 
de agosto de I!J27. - Alfredo Sú. 

O SH. J0,\0 PIO: - Sr. Presi-
dente, a segunda emenda apresen-
tada pelo nobre senador c de uma 
relcvallcia cxlraordinai'Ía para o 
Estado de Minas. 

S. cxc. justificou-a, mas niio 
com a minu ~lrllcia com que pode-
ria f a zel-o. 

Essa medida, sr. Presidente, não 
pode c niio eleve passa r no Senado 
sem que assignalcmos devidame11~ 
~c o. JH'I' i~o . eco!1omico em cuja 
1mmmenc1a ficara o Estado de Mi-
nas, si entre os Estado interessa-
dos n:io se fizer um accôrdo, qual-
quer que seja, no senl ido de levan-
tar o embaraço pos(o no commcr-
cio do café em Minas. 
. O sr. Alfredo Sá: - A emenda 
ueclara os seus ohject i vos, quacs 
"~ de facultar a sahit!a' do café no 
n nno agrícola. 

O sr. João l'io: - E' claro que 
a emenda l'ba rcab1·ir o commcr-
cio do Cilfé l'lll l\linas. Ella merece 
o apoio de lodo o Senado mas 
c mister proclamar-se a ~umma 
imt~OI'tan.cia da .mcdiua, para q«C 
ma1or anula, s1 possivel, seja o 
empenho do governo em salvar a 
nossa lavoura. 

O sr. Passos Maia: - E' uma 
medida de salvaç:io publica no mo-
mento aclual. (Apoiados). 

O sr. J01io · Pio: - Com n 
act ual orde1!1 de causas, os gl'••ll-
dcs fazend eiros de café, aquellcs 
qt.:c dispõem de fortes capitacs, 
nada soffrcm, ou pouco soffrem. 

O sr. Passos Maia Todos 
soffrem. 

O sr. Jcão Pio: - O plano de 
valorização, como eslá sendo exe-
cutado, vem prejudicar é justa-
mente os pequenos productorcs, 
aqucllcs cuja snfra não excede de 
umas duzentas ou trezentas n1il ar-
l'ohns. 

Levam-n'as ao commcrcio, mas 
p:~ra ellas não encont1·am preço; 
111ngucm que1· comprai-as pela im-
possibilidHle do cmhnrqu~. cont·cta-
da como foi a expo1·taçiio a um cer-
to limite. 

Crescida ass im n offcrtn c depi'Í-
lU ida a procura, o café desceu, em 



... 

tudo o Estado de Minn s, a preços il·-
ri sol'ios"e niio pude ser adquirido si-
niio pe l o.~ gra nd es !\ll )lit a listas, que 
cst:io em cu nd iç<ics de fnz cr o nça m-
harcamriito d o producto c cspc l'lll' 
uma boa época pam a reve nda , ou 
cxport111;iío . 

O sr. Passos Maia: - TainlH!lll 
o~: ~raml cs C0111)ll'lldOres de ca fé j it 
t:stfto exgultados, JlOI'qu c os h:111cos 
n tão se r ~ trahindo , niíu 1111rrem fo r-
II <'CC I' ca pital. 

O sr . João Pio: - ~lcsnto os 
gra nd es produ ctores lut am com dif~ 
fi culclades. não só pOI'C!UC vêem se us 
capitaes exha uslos, ma ~ ainda por-
que pr1·dcn1 , com o paga m c nl o de 
juros, quasi que lodo o lucro a 
nuf1•rir co m a sa fra. 

Que 111 t em milhares c milhares 
de nl'l'oha s de cn fé, em virtude do 
I i 111 it c ú ex portaç:io, levará n nn os 
a fio no cm harcnr lodo o ca fL·, se n-
do, por isto, ohrig:,do a ler o pro-
duelo rm depos ito se m poder co n-
r crl r l-o em dinheiro c ficand o ns-
::. im co m o se u ca pital empatado. 

Si isso acontece nos gra ndes pro-
ducl ores, para com o pequ eno pro-
du clor esse rcgimcn é a mort e com-
pl eta da lavoura. 

O sr. Passos Maia : - N:in tem 
nem siquer onde guardar o café. 

O sr. João Pio: - ,\ va lor iza-
ção como eslú sendo feita só pode 
co nvir, por exemplo, u São Paulo, 
que tem grandes ai'Ill azen s geracs, 
'onde o produclor pode dcpcs ilar 
:;ua mercadoria , receh~IHi n um du-
plicc titul o. co illt cc imenlo de d ~ po 
s ilo c " \\'arranl" , qu e n •pt·cscnla a 
m ercad oria c· com o qu a l lh e é dn -
do J'C:dizar npcr:1çi.es ele Ct'!'dilo. 

Pa1·n Estados, poi s, c·omo S<in l' an -
ln, apparclhados ci!' sscs !'slahclcci-
mrnl ns, a limil :1c;iio da r xpnrlaçií o 
não r~prc sc nt a granrh• Jll 't•.iuizo. 

P1'1•ci sn mns snhcr qu e os impos-· 
t os sobre o ca fé constilll !' tn n maior 
parce lln da s nossas renda s orça -
nw nlnl'ias. 

E' mi ster, portant o, qu e ::1 emen-
da em :qll'!'ÇO sr,ia vnlada co m lod f) 
ca lor, para qu e o gove r11 0, inte ira-
mente sen hor da situaçã o. arl opt e 
prnvicl!•ncia s rm• l'!l ÍCa s qu e impe-
Ç:-1111 n 111orl!' ela lnvciura e co mm cl'-
rio !' 111 ~ lin as. Porqu e é Ll!'(:t• ssnri cl 
(JII C se diga r se rcro nl11:Ça qu e qu at -
qner ahal o cxpcrimeni :Hlo pcl:l ln-
vout·n c co mmercin ca fécirus \'CI11 
refiPctit· em tudo o l'0111 11l CI'CÍo do 
E si :ui o. Pode nH'SIIHl :1 ffirma r-se. 
srm nenhum ~xngge ro, qu e a cclll -
ti nunr esse entrare posto á exportn -

ção, ou essa limitnçiío do emborque, 
veremos em h1·cve lodo o nosso com· 
111ercio em hnn cn rroln, o qu e scr í1 
o desca labro finan ce iro do hslndo 
de Min as (apoiados) . 

As cslaçlics fc rrov ial'ias niio r ece-
bem o café, it não ser por meios 
pouco cu nfe ssa vc is, a que o minei-
ro niío se ucha h abituado. 

A zo na da Malta está passn nclo 
auora por diffi cu ldadcs invcncivcis. 
Gra nd es c peq uenos p1·oducto1'CS 
vtw deixar em repouso a sua lavou-
ra, a bstcndo-sc de colher o fructo 
[)(lrquc, pela prohibi ç:'io elo cmhnr-
CJUe. lhes n:'io vale a pe na co lhêl-o. 

Vindo, po is, ú tribuna, o meu in· 
tuil o é npcnas hal c1· palmas ú ' 
cmc ndn do noht·c scnad!ll' c friznr "' 
n necessidade de medid as -energicas 
c urge nt es para sa lvnçiio da lavo u-
ra (' do co mm crcio em lllinas. (Alui-
lo bem! Muit o bem! ) 

7'\:'ío har e1Hlo ma is qu em peça a 
pa lavra, encc LTa-se a discussão . 

Procedendo-se :'t votação, são np-
pro\'ados o art. 5 . 0 c as emendas. 

Os demai s arti gos são npp1·ov:úlos 
se m deba te. 

Vac o projcclo com as emendas it 
co mmi ssiio de Finanças . 

Entra em 2. • cli scnssão, por arti-
gos, se ndo appror ado se m dchal c o 
seguinte: 

PHOJECTO N. Hi, DA 
DE 1027 

CAMAfiA, 

Contag~m de tempo 
O C.o nf( rcsso I.cg islal ivo el o Esta-

do de i\! i na s Gcr:1 es decreta: 
A l'l. I. " Ser:in co nl a do s ú pro-

fp ssn ra da !'ade ira d l~ cnslurn c tra, 
ila llt os m:1n11 :1L'S da Esco la Nn i'IHnl 
~!ode· lo d:1 Capi tal, d . Alx!':tmlrin a 
cl!o Sa11 la Cl'c ilia , de acenrdn co 111 ns 
leis r 1n vi go r c para o cffeilo d (! 
acl clici onars, os !'Xl'rcicit~s de 1!105 c 
I f)O (i, em qm• prestou s!'l'v iços . na 
E:;eo la Nn\' nlal de .Juiz de Fúra. 

Ar t . 2. 0 1\e\·ngam-se as di spos i-
ções c1n eon tt·nrio . 

Sa la da s sessões ela C:~ mn rn el os 
fkp ul ndns elo Esl:ulo dt\ ~ tin as Gc-
rar s, l ll• ll o Jlori znn lc, 2-1 de a gos ~ 
lo cl C' 1!127. - O l'r l' ~; id cn l c . Ped1·n 
i\ l:lrqucs. - O 1. " St'!'l'l'la'rin, .l n:io 
ll l' rn lcl o . - O 2." Sccrl'lar in, W:lslt -
ilt!(lnn · Pires. 

Acloptado l' lll 2. • para pa ssar {t 
:1." 1li scussiio, c nfin tend o so fft·icln 
allcra çiio, fien n prn.it' l'ln sobre :'t 
mesa pal'a rnl ral' na Ol'd!' ln do uin 
cl n scssfio seguint e, cli spPnsado pa-
l'a esse fim o inl ei'Sl ici o rcg imcnlnl , 

r- • 279' 
' 

11 I'C!JIICI'imcnto do SI' . Xnvier n o-
lilll. 

Nndu muis harcnd o a lralar-sc, 
o SI'. P1·csidcnl c des igna parn para 
B I do con cnl c a segui nl c: 

OHD Ei\1 DO lHA 

cfrcilo de ncldiei onacs, á professora 
d. Alexandrina de Sa nt a Ceci lia . 

3." di sc ussiio do de 11. 112 da 
Camara, nuclurizando o go vCI'I; O a 
paga r ao SI' . ,José B. de I' nula Aro-
ei ra, di a l'ia s qu e deixou de recebei' 
n G dese mpenho de rnria s co mmi s-
sões do gove1·nu. 

Levanta -se a scssüu . Pri meira parte 
Até as 14 h oras : 
Leitura da acla, ex pedi ent e, aprc- :\CTA DA 2-L• SESS,i.O OHDI:\:\HIA, 

scii tnçüo de parece res, projcclus in- AOS 31 DE AGOSTO DE l!l27 
d icnções, moções c requc1·imcntos . 

Segunda parte 

Al.c as 17 hora s : 
Con l inuaçiio da 2. • di scussão do 

pm j eclo n . ü, do Se nado, nuctori-
zando o gove rn o a co nsolidm· em 
u1n un ico regu lamento toda s ns leis 
c l'cgulanu:nlos exi stentes su hrr con· 
cessões fcrro-v iarias . 

1. • di scussão do de 11. 4 7, da Ca-
mnra , di spond o so bre gralifi caçií o 
aos juizes de direit o a titulo de in-
demnização c co nt end o outra s di s-
pos ições. 

3 ." discussão do de n . !!, do Se-
nado, di spondo que as duvidas c 
divergcncias cnt1·c muni cipi os so-
bre limites, poderão ser dirit;lidas 
por accordo ou em jui w arbitral . 

3 . • di scussão do de n. 17, da Ca-
mnrn, auclorizando a abertura de 
Y:1ri os crcdit os c contendo outras 
di sposiÇõcs . 

2 . • di scussão do de n. 6, da Ca-
ra reformando os se rviços sa nita-
ri os do Estado. 

2. • di seussiio do de n. 32, da Ca-
marn, sobre aherl ura de credit os 
c ' co ntendo outra s dispos i çõ~~ . 

2 .• di scussüo do de n. 1!J, da Cn-
marn , crca nd o a Unirersidadc de 
~tinas Gcracs. 

3. • di scussão do de n. 4, do Sc-
n nc~o, creando llll\a Pel\il cncia ri a 
ngl'l cola c out1·a industrial no Es-
t ado. · 

3 . • di scussfto do de n . 7, el o Se· 
nado, ampliando a compctcncia dos 
Consel hos Dcliherali\'OS . · 

:! . • di scussão do de n. 5, do Se-
nado. doando ú 111unicipa lid ndc de 
Mar de 1-Ies panhn o predio ond e fiill-
cc ionou , nlli , o gi·upo csco lm· "Es-
tc•vão Pi nt o" . 

l'res idenciu do s r . ltiheiro de Oli-
v~ira - ~ccrctario s , os s rs . Olym-
JliU Mo urao c Gabrie l Sa ntos 

SCi\li\1:\IUO: Acla. - Expeclicnlc: 
l~roj cc tos ns. :JO, 31, Bil c -lll, da 
CanHH'a. - :\elo da i\lcsa.-Cnt-
l~llll~i cac; ii ., : - Ohscrvnçci.~ ~ do ! r. 
Xa\'ICI' Holun. - Hcdacc;õcs finacs 
dos projcclos ns . i!, do Senado c 
B!J, d a Camara- Parece r sohrc o 
l'rojcc lo 11 . J.l, da Can•n1·a. -
J';-oj cclos do SI'. Camill o Cha · r ;; , 

-.- Ordc;m d o dia.- - Pnjcclo n . 
ü, du Se nad o: di scursos c emen-
da s do sr . Cami ll o Chaves. -
l'roj cctos ns . 47, da Ca mam c ll 
1~0 Senado_. l'roject o n . 17, d:; 
C.amara; d1 scurs•>s c emendas do:; 
s1·s. Alfredo '3it c Valladarcs Hi -
hciro; discurso do sr .. lu:io Pio . 
- Projccl o 11 . ü, da Ca mara: cUs-
cursos dos SI'S. Valladarcs Hibci-
~-o c Passos Maia. - P rojecto n . 
;!2, da Cama r a : di!cm·so c cmen-
~la do SI'. Alf1·edo 13acla. - Pro· 
.J cclo n. 1 !l , da Ca ma ra . - Pro-
j celos ns. 4, 5 c 7, do Senado. 
Parece r de co mmi ss:io. -Ordem 
do dia . 

A' lwra regimental, feita :1 cha-
mada, acham-se prese nt es os srs. 
Hihciro de Oliveira, Olympi o Mou-
l'iio, Gahri cl Santos, .J. Montandon 
.Toiio Pi o, Xavic1· Holim, Lcvind c; 
Coe lh o, Alfredo Sú, Simão da Cunha, 
Alfredo 13aeta , Vall adare s Hihciro 
Modcs l i no Go nça lves, Camillo C h a~ 
~cs, Luiz Li shon, c Passos Maia, 
faltando com causa pat·licipiula os 
srs. Olcgari o ~lacicl, Alves de Le-
mos, Pcri cle.s de Mend onça, Miguel 
Lnnna c Encas Camcra c, sem clla, 
os demai s se nh oi·cs . 

Abre-se a sessão. 
1 . • discu ssão 

mara, dispondo 
lo . 

do de n. 7• da Ca- E' lida c a)l[ll'O\'acla ,'t t I 
I I 

ac a c a an-
so li' C o YO o sccrc- lcccdcntc. 

i!.• do de n . 16, da Camara , em 
que se manda contar t empo, para 

O sr . 1.0 Secretario 
leitura do seguint e ; 

]lrOCCclC Íl 
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EXPEDIENTE 

Orricios 

Do SI'. 1 . o Secretario da Camarn, 
rnvinndo os srguinlcs : 

PIIO.JECTO N. :10, DA CAMAI1A , DE 
1927 

Doaçiin de prcdios 
Arl. 1. o FiM o l(nvcrno auclori-

zado n faz cl' a doac;:io do mat erial 
da cntl cin velha de Arassuahy ao 
Coll cgio Naz :tl'd h, da mesma ci -
d:uk Ú CO llllllÍ SS~O l'lll'ai'J'Cgnda da 
nrl(n;Jizac;iio do Hos pital de Para-
!( ua ssú, o anli l(o predi o do grupn es-
col:rr " !'edro Leit e", pa ra ncllc fun-
ccioll :ll' o referid o J-l os pitnl; ao hos-
pila 1 de S. SL•basl i :i o, da cidade; de 
Viçosa , nos tcl'l'cno s occupndns y cla 
Esco la Superior de Agro li OIIll n. c 
\'l'lt·rinnria do Estad o, n árcn nc-
Cl'ssaJ"ia a co nslrn t·c;iio do se u novo 
edifício; ú Associação das Dnmas 
dr. Sa l( rntl n Coração d e .J esus, de 
Villa Hin Pil·acicnba , o antigo prc-
dio escolar dn mcs mn Villn, nfim 
de ser ill slallado um hos pital pnra 
c11fcrmos pobres. 

Paragrapho uni co. Os immove is, 
n qu e se refere este nrligo, rc_verlc-
rii o para o Estndo, qnando n_ao fo -
rem nprovcilados parn os f111s da 

' elnnç:io. 
Art. 2. • A don ç:iu n qu e se refere 

o art . 2 o n ela ld 11 . !l :!O , de 27 de 
sc lcmhro de 1!l~ô , é friln sem n 
clau sula rPs l J"icl iva de no res pecl i-
V f' pred i o sr r i nsl a I lad o o Mci'C:Hlo 
Municipal. O I'C feJ"idn prediu c sc ns 
ten cnn s podem sc1· aprnY eilados pn -
1',1 qun lqu cl' nuii'O fi 111 dr i nl r ressr 
publi co. 

Ar!. il. o A clon çiio a que se rl·fr i'C 
n lei n . 8:1-1, ch• 22 de sC'lcmhi'CJ el e 
1!!22, art . 1 . ", inciso 2. ", L'nnrprr-
hcndr n:i o sú n pr C' d in co mo o re s-
pectivo lcrrr nn c toda s ns sna s ser-
Yidões. 

Art . ~- " He\'ol(am -se as cli spos i-
çôt•s em contrar io . 

· Sa la das sessões d:r C.amn1·n dns 
Deput ados ele· ~ fina s I.C'raes l' lll nel -
ln Hnriznnl e, aos ilt dr a l(os lo de 
1!127 . - O l'res icl enl <' , Pf' clr·o M:rr-
Cfllt'S dr A lm cida . - O I . o Sec reta -
ri o, .Jniin Be1·n Id o. - O ~ ." Secrel:r -
rin, W:r shin glou Ferreira l'il·cs . 

Sob1·c n mesa pnrn n o1·dcm do s 
trabalhos . 

PHOJECTO N. 31, DA CAMAHA, DF. 
19_27 

Impnssiio de uma monographia 

O Congresso Leg isla tivo do Esla-
<i l• de Mina s Gcraes decreta: 

A 1'1 . 1 . o Fi ca o gorc1·no a uclol'i-
zado a mand nt· imprimir nnnual-
lllCnl c a mono!{raphia jurídica Jli'C· 
miada pela "Fundaç:io Pedro Lcs-
~a·• , podend o para isso abril• os nc-
cessarios crcdito s. 

Arl. 2." Fica o go YCI'no :IUcto-
r izado a vend c1·, em concorrcncia 
publica , Ulll ICI' I'Cno COIII 10 lllClrOS 
c 10 cl•nlimcii'OS de f1·cntc JlOI' 711 
melros de fund o pcrlcnccnl c ú As-
sislcncia a Alienados, em Barbace-
nn , ond e se acha s ituado, c corta -
do pelas linha s dn E. F . Central dn 
Brasil. 

Art . il. • Fi ca o governo, cgunl -
mcnlc audorizado a doar it Socie-
dad e Beneficente S . . José, Pí·oleclo-
ra do 1-I.Js pilal de Queluz, o prcdio 
pertence nt e no Estado c em que 
fu ncci onou o grupo csco lnr ',' Domin-
gus Bcbiano", na referida cidade. 

Art . 4 . 0 Hcvogam-sc as di sposi-
ções em contrario. 

Sala da s sessões da Camnra do s 
Deputndos de Minas Gcracs, em Bel-
lo Hor izont e, aos ill de agosto de' 
1927 . ·- O Pl'c>idct:! c. Pedro 1\L ~· 
qu es de Almeida. -- O I . o Secl'cl·a-
ri o, .João Beraldo . - O 2.• Sccl·cta-
ri o, Washin gton F . Pires . 

Sobre a mesa p:1l'n n onlem dos 
trabalh os. 

J•IW.IECTO N. :1:1 , OA CA MA R A, 
DE 1!127 

Ulilidad e )luhlica c doa~iio d e 
Jlr<•dins 

O Cnrii(I'C'sso Legislaliro el o Estn · 
cln de Mina s r) er:r e ; decreln: 

:\1"1 . 1. • S.l 1 <·o J ~ itlc-1 :Hins c.lc ui i-
IH. :r el e puhli c r, 1 :ir:r c.s fin s lcgne:;, 
(I AuiOillOVCI c: .• h ·lc i·li na s Gc·:·ncs, 
Cí• lll sédc m•stn Capital o Collcgio 
1\. S. el e N:rznrr lh, da cidade d e 
,\rassu:rhy, l' o Gymn:rsio Muni ci-
t•: rl el e Cn 111 pn n hf, . 

A1·L. 2 . " Fic:r .~ grl\·crtJ O nuclrrl'i -
~ :rcl o a doar, ~: l' ln qualqner· onu s, 
{, C:uu :11·a Muuicip:rl de Hi o B1·nncn 
r, predio ond e fun cc iona :r cr:dcia 
pnhlicn daqu clln cidade, c :'r Caura-
rn Municipal de Formiga , o predi o 
c:a :rnl.i gn cadeia da Jll cs mn cidade, 
qu e cstú em abandono. 
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Art. 3.• Ficn o go,·cru o auct ori -
zadu a doa1· á Can1:11'a ~lunicipal 
de fln1íhandt'1 o preclio on<l l) fun -
cc ionrtJn as escolas publka s el a sédc 
duqu cll e mnni cipio . 

Arl. 4. " Fica u go YCI'IIO anclori -
Z!Ido a lll a ndm· a registro, na s rc-
flà i'Li ~c)cs compctt•nl cs ,os dipl omas 
de co ntradudos expedid os pela Acn -
demia de. Co n1n1cJ'c io anu cxa ao l.y-
llllla sio .Municipal de Ca 111pnnha. 

Art. 5 . • n evog:r m-sc as di spos i-
ções em con lrnri o. 

Sala dns srssiles <In Canlrll':t dos 
Depul:Hlos de 1\-linns, (;cracs, Clll 
13ello Horizonte, nus :10 de agosto de 
1927 . - O Presidente, l'l·dro Mar-
qu es de Almeida .- OI ." SL•crcta-
l'io, ,J o:io lleralclo. - O 2.• Secre-
tari o, Wa shin gton F . Pires. 

Sobre a mesa para a ordem dos 
~r a h:rlh os. 

Pl\OJECTO :-l. -11\, DA C ,\~IAI\A , DE 
1!"l:l7 

Reorg-aniza a S('L'rl'!.ari a da S<·~-: uran
ça c Assislt•ncia Publi ca 

Arl. ô. o HaYerú na secçiio de 
idt•nl i fic:r~::io u111 rcl-( is l ro especial, 
dL·nonlirurdo de Jto git imaçiro , de cu .. 
l'ltl' lcr IH'l'\'l' llliYo, ao qnal fi ca m SLI· 
.il'il os os indi víduos drsconhL•(·idos ••11 
suspei tos c aqnclt cs cu.ios :rnlccc-
tknks dl'\'l'm se r :rYcri gu:rdos, :r .iui -
zn da poli ci:r. 

Art . 7.° Fil'am in stiluidos, no ser-
vi~:o de idenli fi ca\::io r i vi I. 11 s rel(i s-
lros l'S Pl'Ci:lcs de locadon·s de sc i'VÍ· 
t;os domes! i c os c de pru ri ss i o n:rc ~ . 
com clll'n ckr ubri gal o ri u para os 
primeiros . 

P:rnr ~ ra plw unico . Os loc:rdorcs de 
sc rvi ~·os dolm•s l i cus que se rccus:r -
rcm {r idenlifi cac:fr" 1111 re!.( islro rc-
spet'lim, fic :rr:io su.icilos :'r multa de 
20$11011, c no dohro, na s rcinl'idL•nci :IS 
:rpc'ls as intima \,' tics da aucloridad,•. 

Art . 8.0 A's pessoas inscripl as nll s 
r·eg islros ei 1·is scl':i o forn ec id os oo; 
S('!{ IIÍIJi es dm• unl eii[ OS: 

I - All cs l:rd o co m v:rlo1' de fo-
I h a rn nid n; 

11 - allcsl:r do de bons anlcccdcn-
lcs ; 

111 - ca d eira de id cnlidaclc civil; 
IV - ca rt r ir:t de hahilu\,':iu 1lu 

co ndu clon•s de vchi eulus; 
(.) Conl{rcsso Legisla tiro do Esta . V - c:rl'lcira de scrvit;os domes-

do de l\li1ias (;cracs decre ta : licos . 
Art. 1. " Fica o Poder Excculh o § 1." As pessoas qu e requcrc-

auctol'izado a reo rga n iz:r r, n:r Sct'l'c- rem ca rtL•i r:rs de identidade dcver:io 
ta l'ia ela Scg umn ç:r e Ass isl cnc: ia Pl}- ins tituir " se u requcrinr cnlo com um 
bl jca, o l.abinl'l c de lrll'csli !{a\,'Ôcs t' allcslado de id clJlidade pessoal pa~
Ca plura s, erra d11 pela lei n. 770, de sado pelo del el(ado da cin:umscri -
14 de setembro de 1!!211 , e fJlll' pns sarú pçi'to, onde res idirem c com duru-
n denominar-se ScrYi t;u de lnYrsl j .. n1 cnl"s que co mprnYeln a filiaçiiu. 
l:(a\,'ÕCs. quando nfru dcscon lll'cida , o dia, me1. 

Art. 2 ." Jo:s le se rvi~o sc r:'r diri l( i·· c :r nn o d11 na sc imento, a nalnrali -
do JW I' unr profi ssio n:rl Cll mpl'l t• nlt• dack, a tl ltci onalidactL•, a in slrucç:iiJ, 
com a d C IIIIJnirw~·:i o ele chefe que sc r:'r a prori ss:io c " es tad o civi l . 
consei'Yadn cmquanlo hem servir. ~ ~-" As pessjHts qur pedirem al-
• Pal'a l:( l':tpho nnico. Ao cltrl'c desse te stado co11n valor de folha corri-

serviço podcr:'r o Secretario da SC' .. da onr de bons antecedentes sii,r 
gu1·an~: :r c i\ss ist cncia Pnblica allri - obri gados a dec larai' o fim para que 
huir o cxcrcici u do cargo de dele- o requL•rcm. 
gado :ruxiliar sem prej uízo da s fnn - 1! :1 . • O menor· c a mulhe1· casad:r 
q :õcs que lhe competirem c sem ae- tlci·cr:i n juntar aos seus rcqucrinr e.l-
crcscimo de vencimentos. lus prowr clt• :ructmizaç:ío elo pac ou 

Ar·t. il." O SriTÍ Çu el e Inves ti ga- tut or, marido ou nn ctoricladc jucli-
çõcs compor-se-á do gabi nele d•) cial'ia competente. 
chefe, rl c qnalro secções c de um ~ §·1. " Os dncunll'nl"s :r qu e se re-
portaria. fere n § I ." des te artigo sc r:io ar-

Art . 4 . 0 A primcim secção lct·ú chivaclos na repa1·tiçiio. 
a seu c:tJ'I(o o serviço de investiga- § 5. 0 1-laverú um mod elo ele 9nc 
çõcs c capturas em geral e co rnpo1·- n;i o constem as qualidades civis pam 
sc-:'r de quatro cl clcgacias t• spcciali- as pcs.soas qu e n:i o possam cxhibil· 
zad:rs. A Sl'l(llnda, lcrccim c quar- os docmnenl.os refe ridos nos pnm-
ta scc~:lies ficarã o cncancgacla s dos grnph os anteriores. 
s(~ rviços el e ic\cntifica~·:io, cs lalisli- § 6. 0 A cnl'lcira pam locaclol·es de 
ca , expedi ent e c archiro ge mi. serviços dnmcs licos provai'Ít somcn-

Art. fi. o O governo do Eslado po- te o se u bom co rnporfamcnt o c obc-
cl cr:'t supp1·imir duns delegacias au- cl ccc rú ao I'Cspcc li vo regulamento. 
xiliares, des ignando os res pectivos § 7. o Tcr:io fé publica as declara-
delegados para diri gir serviços crca- ç1ics cu nslanlcs ela carteira de iden-
dos por csla lei, . I tidadc, substituindo quacsqucr OU• 
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tros document os que se clestin em a 
prova r ns qualidades c i vb das (Je S-
sons . 

~ 8." Os utl cN iudoN de bons nnl e-
ccdenlcs c de folha corridu v:dcrii:J 
pur Ires mc.,cs, u pa1·tir da sua ou-
torga . podendo st•r reva lidados . s !J. " As ca rl L· ira s de identidade 
u:"111 !enio valor de folha co l'l'ida 
uc1n de a lt es t:ul o de ho1fs ant cce-
dcut es. 

~ Hl. As carteiras de hahilitn çii•J 
aos eo nducl ores de vehi culos qu e fo-
rt' lll appl'ovad os em exame, scnÍ•1 

·forn ec idas aos inl cl'cssados (l O I' iu-
il'rmedio da rcparli çiio co mpetcnt c . 

A ri . U. " Os documeutos fals os ou 
vi ciudos podem se r apprchendidos 
pol' qu:1lqu cr fuu ccionnri o publi co, 
que os remell erú ao chefe do Se rviço 
de In ves ti gações c devem pu 1· es te 
se r cassad os logo que dos mesmos 
t ome co nh eci mento. 

Arl. 10. As pessoas que r equ ere-
rem docum ent os de identidade civil 
c ha ja m feit o unl crior mente falsas 
dec laraç1ies de id entidade, só pode-
r iio obtcl-os pot' despacho do Scc rc-
lal'io da Segurança c Ass istencia Pu-
bli ca, depois de apu1·ado nii o haverem 
prueedid o de m:'t fé c de co mprq .. 
nel as co m docum entos authcnlico .> 
sua s qualidades civi s verdadeiras . 

Pa ragrapho unico. Os documen-
tos que scl'\·irem de base ás I'Cctil'i -
c:u;õcs do registro se r:io sempre 
archivad os ua rcparti ç:io . 

Ar t . 11. Auth cnti cidadc de im-
pressões di t,: ilaes, quand o a ppostas 
cln docum entos, podcrú sc t' rcco-
nlll'cida, a pedido ou a requerimen-
to do int eressado, na s mesmas eon-
dif,'õcs c com os mesmos cffcitos d e 
reco nh ec imento de firmn s pelos no-
lari os . 

Ai't. 12 . O Se rvi ço de Invcs ti l(a-
~ li cs lerit o seg uinte pessoal , com os 
venciment os co nstant es da tabclla 
11nnexa: 

1 chefe ; 
1 auxili ar de gahinetc; 
4 delegnclos es pec ia li zados; 
·l esc ri viies das delegaci as es pec ia-

li zados; 
1 inspecl OI' do co rpo de seguran ça; 
'l sub-in spcctorcs; 
:!O investi gad ores el e 1 ." classe ; 
2ií inves ti !(ad orcs de 2. n cla sse; ao i nvcs ti ga dorcs de 3. 11 clnsse; 
3· chefes de src ~iio ; 
a primeiros l' SCl'iptUI'al'ins; 
!i segundos esc1·iplurarios ; 
!i tercc ii'O s esl·riptural'i os; 
11 auxili ares de esc l'i pta-dacty lo-

!( l'aplws; 
1 prolocolli sla; 
1 inspector \las filiacs de idcnti-

t'kaçiio; 

4 id entif icn dores ; 
2 nl'l'hi va dores; 
1 ph otograph n chefe; 
1 plwtogr:1 pho de 1 . 11 c)(lssc ; 
J plwlo!( ra pho de 2 . 11 clnssc; 
1 :l,i ud :IIII C de ph ulog rnpho; 
1 porteiro ; 
tl t:o nl inuos ; 
4 srl'\'ent es . 
Al'l . 1il. Os Ín\'L•s li l(:l don·s l' fun -

cc ionari us do Sl·n ·iço de liii'Cs ti ga·-
çõcs, qu:nulo vi aja rem em sei'Vif,' u. 
ler:io direito a um a di ar ia, qu e sc rú 
arhitrada pcl<1 Sec rl'lar io d:1 Sct,:u·-
rança c As sistencia l'nhli c:1. 

A ri . H . Se rão co bradas tH•r r slc 
depal'!amenl o do se rvi f,'o tlll li cial a ~ 
t:1xas co nsta nt es da lahl'lla an ne:,a 
qu e co nsliluir:io rend a do Estado . 

Ar l . 1!í . Ann cxos it Esco la lle Po-
l ic i:l , fica m crcados a Bihliolhcca l'o · 
lic ial c o i\luseu dc Techni ca Poli -
cia l c de Hi stori a do Crime . 

Art. Hi . Fica m elevadas a tre:; 
ns delegacias de po licia da Capital , 
qUC SC I'Ú di vidida em CO I'l'CSpOI HlCnl rJ 
numero de di stri cto policiacs. 

Pa ra gl'll pho uni co . Os dclcgad ns 
di stri clacs tcriio os vencimentos dl! 
doze co ntos annuaes, se nd o-lhes \' ..!-
dado o exercício da advogacia . 

Art . 17. Fica supprimid a a actuai 
delegac ia de in ves ti gações c ca plu -
rús, cuj os fun cc ionari os passar:io a 
servir na delegac ia do 3." di stricto 
da Capital. 

Ar t. 18. Os del egados auxili nrL'S 
lcr:io os ve nciment os co nstantes da 
tabcll a ann cxa . 

Art. 10. O gove rn o cxpcdi rú ret,:u-
lamento pa ra di sc rimin ai' fun c~:ô <: ~ 
c di stribuÍ!' os sc r\·iços Cl'l•ad os de · 
admi ss ii o, deve res, lice nças, fall.a s, 
suhst ituições, va nta ge ns c premi os, 
penas di sc inlin (ll'cs, veri ficação de 
inca pac idade physica c apose ntad•>-
r ia dos respectivos em pregados . 

Art . 20. Fi ca o governo auctorl -
zado a abrir os creditos ncccssa ri os 
para acqui siçiío de mal ci'Íal , mobi-
li al'Í o c inslall açiío do Serviço de 
Im·cst ignções c pam a execução des-
ta lei , que entrará em vÍflO I' depoi s 
d<· r egul a menlada . 

Art . 21 . fl evognm-sc ns di sposi-
ções em contrari o . · 

Sal n dns sessões, da Ca mnra dos 
Deput ados do Estad o de Mina s Ge: 
I'II CS, em Bell o Hori zo nt e, aos 2!) 
de agosto de 1 U27. - O Pres idente, 
Pedro l\'lnrqucs de Almeida. -O 1." 
Secretario, .Joiio Herald o . - O 2. " 
Secretari o, Was)lin ~ t on l~ . Pires, 
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TABELLA A 
Vt• ncí mcntos 

Chefe do Se r v i ~ o de ln -
vcs ti ~a ·ôt·s 

1.0 delegado aux il ia r 
2." dclcl-(:lllo nuxi li ar 
!1 ." el clc!(n do :111 xili a1 ' 
4." d c l e ~n d o auxi li:11' 
f1. " dt·lcgado ausi li a 1· 
li ." delc!(:Hio nuxi li ar . 
l>eleg:ulo cs pcc i:d izado . 
Escri vii o .. . . . . 
Inspl!clol' do l'orpo de 

scgul ' :l n ~·a . . . . .. . 
Sub-in spcclo l' , . . . . 
In vcs l ig:ul ol' de I ." clas-

S(~ . . . , . . . . . . 
In vcs ti gadol' dc :! ." l' la s-

sc . o ' • • • • • 

ln vcs ti f(ador dt• :1. " clas-
se.. . . . . . . . . 

Chefe de se c~:iu . . . . 
P rim eiro t•s t·riptura ri o. 
Segullllo l'St:r iplu r:1r iu 
Terceiro escript urari11 . 
,\u xili a l' el e !(:th in l'lc . 
Prolocolli sla , ... .. . 
Jn spt•clnl' das l' ili:tL's el e 

id t•nl il'i l':I \ Ü<J .. .. . 
At1.~ ili a 1 ' de (•srr ipl a-da -

ct y log rn pho . . . 
ldcnt i l'i cndo1· . . . . . 
Archii"Hir n· 
Pho l o~ r: lph o.- t ' ll ti'c ·. ·. : 
f' holof(r:qJho de I . " l' l:t s-

:J. .J :tl011$1lf lll 
21 :liii0$0011 
l!l :20rl$001l 
111 :11011$11(111 
111: 1100$01itl 
l ll:lli ll l$00[) 
11! :0110$000 
1 11 :11 00~00 11 
:1 :71111 ."'000 

fí :11:1-1$0111 1 
.J :liBII$0011 

.J :212$0011 

:J : l i :Hi~OOII 

:I :0(i08000 
!I : 11~11 ~110 1 1 
I!: l!lfl$110tl 
li :H711$0111l 
;, : t !JOB001l 
li : : 1!111~11 {\11 

11 :!íOO*OOII 

G: I !111$11 110 

., :r.onsooo 
:: :fitl ll :ill ll\1 
:; :1100$11011 
7 :21 1(1$001 ) 

se . . . . . . . . . . !i ;.lflfl$011 11 
l'li olo!( l':lph" dt· :!. " l'i :ts-

sc . . . . . . . . . . :I :fi00 :300!l 
Aj iulanle de pil•JI .,;; ra -

pl w . . . . . . . :1 :Otlfl$00;1 
Po rtei ro .. . . :; :·l:l:l::i\1(11) 
Continu o . . . . . . :!: fi/lf,$0il0 
Sr l'l'cnt c . . . . . . :! ::! :IG ~ tl llíl 

Sala da s sessries, da Ca 111 :11'a dos 
Deput ados dt • Esi:Hi o de l\ lina s Gc-
ra es, em BeiJo llor izo nl r , nos 2!) de 
agosto de 1!127 . - O .l' rl's idcnt r, P e-
di'O Marques de Aln ~e ida .- O 1. • 
Secretari o, .l oiio Herald o . -O 2.• 
Scc rclal'i o, Washiu glon F . Pires . 

'1':\ BEL LA B 

Taxns 
Cai'lcira de identid:Hl c civil 
Carl cira de id enlid adl! civi l 

di slincla ... . .. . . .' 
Carl eira para os l' lllP I'l'l(a-

dos e1n Sl~ r v i \,'o domestieo 
Cart eira de habilit a<;:io para 

os conduclorcs de vr hi cu-
lns . . . . . . . . , . 

Ca rtcil'll de hahililaçiio para 
os co mluclores de vchicu-
los, il is t incl il • .• . . , , 

10$tl00 

15::oon 

~$000 

10$000 

15$000 

AUcstndo com va lor de fo-
lh n co rrid n . . . . . . 

ll cr:did u ·tio dc all cstados . 
Passa port e . . . . . . .. 
"V isto" l' lll cart eira de ser-

viços <: <lll l(c ncrcs do p:d z 
ou do t•xl ran !( l' iro, ou L'nl 
quulque1· docll tlll' ll lo . 

2$000 
1$0110 

20$000 

:I ' OOil 
!í~OliU 
·:1. Ollll 
!'1$UIIil 

1\ect i t' i ca ~ iles . . . . . . . 
Indr n1 n iz:1r;:"lo dc nH1 lc ria I . 
Provas de rclr:ll os ..... 
l' rm·as de ph nlof( l'a phias .iu-

d ic ia r ia s, de f1$ a . 20$001) 
Aut hcnl it.:ae:io de ducum en-

mcnt os : . . . . . . . :1$11[),) 
Sai u das sessões, da CanHll'a dos 

DL• putados do Estnd o de l\ lin as Gc-
rac s, em 13c ll n J-lol'i zo nt c, ao s :!!) de 
agoslo de 1 !)27 . - O P rcs irl ent c, 
Pedro ]\[a rques de Almeid a . - O 
!. " Secrda l'i o, .Joii o Hera ldo.- O 
2. o Secreta r io, Washin gton F. l'il·cs. 

So lll'c a mesa para a ordem dos 
I ra h:ilhos. 

Ado da Mesa 
O sr . l'rcs idcnte suhm ctl c á co n-

sidt rac;iio da Casa, se ndo a pprova-
do sem ohsr rva çõrs, o ado de no-
mc:li,' IÍ O da se nh ol'inh:t Gilda Sil -
\' i a 11 11 n r: tlllliin, para pral il'n nt c dn-
ety lor.: rap ha da Secretar ia do Sena-
do. 

Communi raçiío 

n S/' . / 'assus Maia : - Obtend o n 
pa i:11Ta , L' OJnllluni ca qu e o sr . Al -
l'rl•do Ca t:io, por mot ivo de força 
n1 a ior, faltou ú Nessiío de hoje a 
falt a r:'! a inda n al gu mas . ·-- lnt cr-
r:tdo . 

Hccti fi e ações 

O SI\ . X:\ Vll ·:ll J\O LI ~ l : - Sr. 
i'r l' s id L' IIIe, a prore it o a hu1·n dcs-
1 in adil ao cx pedi cut c pa ra reclama I' 
con tra a a dult e r:~ ~ i1 u <il' dois pa rc-
Cl'l'l'S da cumtn iss :·IO de H cdnc~: :io, 
qu e lenh o a ho111':1 li l' pre sidir, ·rei-

. la nn acla d e 1111Ssos I ra ha lh os pu-
hli ca•dn no "M inas t.iera cs ' ' de hon-
tr m, ú pa gina oitava . 

Na rrd n c ~iiu final do prujcclo n. 
!1 /l , I rocar:1n1 O nome de ./ rt[/ 1/lll'lll!a , 
dudo a 11111 di stril'•lo, pelo de Ja-
q J/(' /'1//f(/. 

Mns é ·na r e d nc~:io do p1·oj r cl o n. 
1 0 ~ qu e se encontram nlt.craçõcs 
gra ves l' l' I'I'OS qu e a eom1ni ss:io não 
COnllllr!l el'i a, 

No :ll'l . I .", le-se: " .. . rn a ndn1· 
esl tlldii l' no ,s uh-.solo" . .. , qu and o 
no Ol'i !( in a l cs tú : " .. . mandai' fnz cr 
estud os no sub-so lo ... " No mes-
mo m ti go hl-·sc : " . . . s i ncll c exi ste 
jazida s de pctrolco . .. " , quando no 



284 

.Original esla : " ... si nelle existem 
jazidas de pctroleo ... " 

No puragrapho uni co le-se : " .. . 
quer :~ ccordo" , qu:~nd o o ol'ig inal 
reza: " .. . qu er por· accnl'll o . . . " 

No ar·t. 2. " derem se r· fcil•as as 
seg uinlt•s corn~cçõcs: em vez de -
C/11 '0 11/NII' i' lll , C/I WII fi'C/11 ; depois da 
palal'l'a accordo, ponha -se uma vi r-
gula ; em vez de o11c/e s e f anio os 
e si tufos, (lere-se pôr· :o11de se fa çrwr 
os e si tufos . 

Par·a qu e n1io fiquem laes erros 
nos Annaes do Senado, peço a v. 
exc . qu e se dign e de mandm· fazer 
a r.rt•cessar ia co rrccçüo, c pedir mai s 
rurdado na rev isão. 

O sr. Jlresidenle: - O nobre se-
lla•dor· sc rú nllcndido , 

l'as Sia-.sc á 

A Jlrt•scntnção de pareceres, proje-
ctos, indicações, moções c reque-
rimentos 

O SI\ . X:\ VIEI\ T\OLIM, pela co m-
mis s:io de Hcdacçiio, offcrece as sc-
gu intes : 

T\EDACÇOES FI~AES 

I - Sohre o projecto n . 3, do Senado 
A com mi ssiio de Re1l aq~:io é de 

parecer· qu e o projeclo no a, votad o 
.pl'lo Sénll'llo, seja remettido it Ca-
lll 1ll'a dos srs. Dcpulado·s com a 
seguint e redacção: 

O Co ngr·csso Lcgislaliro do Esta-
do de i\! i nas Gentes decreta : 

Art. 1 ." Fica o govcmo do Esta-
do :~ucl~lr·izado a )nandar eri gh·, no 
cc mll crr o do Bomfim, desta Capi-
tal, uma mau so léu ao se na.dor Dio-
go Luiz Pcrl'ir-a de Almeida Vns-
conccllos. 

Art. 2 .• A escolhn do pr.ojeeto 
d L•s la obr·a scní feita mediante co n-
co rTcncia publi ca, nom ea nd o-se uma 
co mmissão de pessoas com pete nt es 
pa ra estudar as proposta s e opi nar 
pela mai s acce ihrvel . 

Ar·t. :J." Par· a execução do dispos-
t o no ar!. 1. •, podcr·á o govemo 
despender até a qu antia de vinte 
co nt os de réis (2 0 :000~000), abrin-
do o credito necess·ario. 

Art. 4. • Fica auctorizndn mai s 
a co ntr·ibuir· co m a imporl.anci'a de 
at é \'Ínle co nt os de réis (20 :000$), 
para 'o monument o qu e se pret end e 
cl'igir ao dr· .• Joiío Luiz Alve·s . 

Art . 5." Revogam -se as di sposi-

Il - Sobre o projecto n . 39, da 
Co mora 

A comm issii n de Hedacção o,pinn 
qut• n pro,i edn n. :IIJ, da Camara 
dos srs. Deputados, app rovado pel o 
Senado, seja r·emell id o ao ex mo. sr . 
President e do Estado, com a se-
guint e rcdacção: 

O Congresso Lcgis l,al ivo do Esta· 
do de Minas Gcr·acs dcc•·cla: 

Art. I ." Fka o governo do Esta-
do nnclnri;r.ado 11 adquir·ir· a biblio-
th ecn que pcrt c,ncc u ao dr. Haul 
Soares d e Moura, podendo des pen-
der até n .quantia de 50:000$000, 
abl'indo, para esse fim, o ncccssa-
l'io crcd il o. 

Par·agrapho uni co. Feita a acqnl-
siçiio, •serú a bihliolh et•a in corpora~ 
da na da Camn ra dos Dcpulnclos de 
:\li na s Gernes. 

Sal,a das sessões, ill ele agosto de 
1!!27. - Xavier Rolim . -Luiz 
Lisboa . - Valladares Ribeii'O. 

.Dispe·nsadas ns forma,lidndes re-
gimcnlacs, a req uer imen to do re-
lator, enlr,am logo em discussão c 
são n ppro,·mln s se m de h a te. 

PARECEHES 
O SH. LUIZ LISBOA, pela co m-

mis são de Finanças, offercrc o se-
guinte: 

Sobre o projecto n. 14, da Cumaru 
A co mmbsiío de Finan\,'as, a qu e 

foi 1wcsente o pl'O jedo n . 14, da 
Camara, co m as eme nda s ns, I, 2 c 
;1, anter·iormenlc offcrec idn s, c com 
as emenda s 4, ií, (i c 7, offcrecid as 
c approvad:rs na sessão de ao do 
corrente, em 2.• di scussiio, é de pa -
rece r· qu e sejam o projcclo c rest~c
cti vas emendas dados p:Ha :1.• drs-
cu ssão e op ina pela u tlprovaçiio. 

Sala das cmnmi ssõcs, :11 de a!(os-
lo de 1927 . - Alfrwlo Sú.- Le-
vindo Coelh o . - Luiz Lisbna. 

Fica sob re a mesa pnr·a a urd em 
dos lr,abnlhos . 

PT\O.JECTOS 

O SH. CAM ILLO CHAVES, obt en-
do a pa l·avra, offercce c cnvi 'll :'t 
Mesa os seguint es projeelo s, qu e 
prometi c jn sl i ficar oppod unam en-
le, quando da s resiPeclivas discus-
sõe.s : · 

l'HOJECTO N. 9, DO SENADO, DE 
1927 

Saln das commissões, :11 de ngas- Termo de Monte Alegre 
lo de 1!!27. - Xnvi cr Rolim. - O Congresso Lcgisl·ativo do Esta-

~ÔL'S em contrario. 

Luiz f.., bbon. - Vnllndnres Ribeiro. do de Minas Get·a~s dcct·cla: 
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Art. 1. • ~nclua -se no qu adro ria s 
comaroas de prim eira cnl ntrrcia o 
termo de Mont e Alegre. 

_Art. 2." 1\c,·ogn m-se as di spusi-
çocs em t• onlrari o. 

~a la. das sessões du Scna1lo l\ li -
ne.II'O, a.J de agosto de 1!1:.!7. - Ca-
mr!lo Chaves· - l'a ssos ~ l aia. -
Luiz . Li-sboa. 

PHOJECTO N. lO, DO SEN ,\DO LJ E 
1!1::!7 ' . 

Escola de A viaç;io 
O Con~ressu Lcg isl:1tiro du Esta -

do el e ~lr 'na s GL'rncs dec rcln : 
A r·t. I ·" Fica a ucl orii'!:rdo 0 go-

vc •·r~ o do Es•lacl o a fund·ar ncs l11 
Cnp. rl a l uma esco la de 111· ia~úo, sub-
u;,d un.~rda ú Scc r ~ tar · i a da Scgura ru,:a 
J uhl;~r c dcslrnada ú i11 s lru c~ iiu 
da l·or·ça Publica , podendo dcspc n-
d.er para esse f'irn até a imporlan-
Cia de 500 co 11l os de réis. 

:\ri. 2 . " Fica ainda auctol'izado 
0 go ~· e r·n o a dcs·pcml er até a i111 por-
~ a n c ia de 100. cont os de réis tHJ l' 
.wno no cuslew da mesma csco l:r. 

. Art. il." ~a 1ircs ma escolar mi -
nr st r·ar·-sc-ú Jn slru cç-ün JHll'a 0 pre-
paro de pilotos civi s . 

Ar'l. 4." J> odcrú larnbcm o 1-(o-
vel'llo co nceder terreno s para ca rn-
pos de (riC.I'l'issagL'Ill c aerodl'llmus 
de ~o mpa nhia de rran•gaç:io acren, 
d.cv tda m e nlt~ legalizada , c suh vr n-
t: rorraJ' a•s que eslahelec~:rcm 1·ia gc ns 
•~cgtrln r·es c pcrma ncnlcs dentro do 
b-tndo. 

Art. 5. '' A presente lei entra rir 
cr.rr ri go r depois de r·egula mL•nla da . 

. Ar,t.. li ." He'· o~111n -s·e as disposi-
~n~s em con1rario. 

Sala das sessôes do Senado ~li
nc.iro, :11 de agosto de 1!127 . - Ca-
mlll o Chaves. - Pa ssos Maia -
Luiz Lishoa. · 

V:io a imprimir . 
Passa-se ú 

2. • PAI\TE DA OHDEM DO DIA 
Conlint'ra a 2." di sc u ss~o, por ar-

ligos, do seg uint e: 

PIIUJBCTO N. ti, DO SE~ A DO, DE 
-1927 

cessões de esJ,l'adas de fe rro esta-
d ua cs, o bs~rv:t ndu 11s d.ispos ições 
qu e n:'ro furem co nt raria s ú prese n-
te ll'i . 

A.r t . 2." C11 111 us prh·ilclli os dr 
tr:tt eg11 c 11 111 ro s .i:'t rl'ft·r·i.rlos na 
IL'I n .. J.Jil, de ~ I de ,inlh11 dl' 1/!!Já , 
pndera O gtJH' I'n ll I'Cllll'l'<f L' r oS S!'-
gnin!CS favor es :'t s l'l llprcsas ft·rr·o-
viarias: 

a ) A . dnra ~1io do privil eg io sc r;'t 
11 11 lll aX IIIl ll de !)li 1llllliJS; 

!l )_ uma s nln·e n~1io ld lnmclril'n, 
a le aO l'Onlos dt' r(·i s por ldl nnr elro 
dl' es lra.da !'~rtr ·t•g u c 1111 lrafc!-(o; 

e ) a lSl'll~a,, de lodos 11s i nqws-
l•.ls . t• stnd uaes c rlruni ci p:tL'S qu e in -
crdrrcnr sobre a l'Sirad11, 'Sll as dc-
pelldcllcia s, maiL•r·iat•s c rn :tclrini s-
rll os; 

d ) a ulili;r.a ~1io de act·ordo L'o nr n 
rcgular.ncnln d1r s qn cd:rs d'agn11 , da 
polent·rn hyd ra ul ica disp nlli iTt c 
necL·ssaria , no s l'io s csla du ·at· ~, par 11 
move r· a s off ici na s c tr·ens fer ro -
riari os . 

Art. :1." Sohre a dil'fL·n·nç:r entre 
o cnpi lal rca lnll'lll c despendido no 
apparcthnrnt•nlo da cst r·ada c a :< 
s uhvc11~Ül'S 1\ilomd ricas pagas, po-
der:'! o gnvt• rrw, emquant o o lraft• -
go for dt• ficilnrin , co nse ntir· que n 
!' nrpr·esa st' l'l'L•dilt• um ,ium a nnu 1d, 
no maxit li O de 10 %, so hrc ta l dif-
f.crcnça . Es·lcs juros sedo cred i-
tados em en nl a espec ial qu e ser:'! 
s1ddn,dn nll'd ia·nl c a co lll ':llr ~a dl' 
uma lax :t addicion:il de til % su hrr 
os fretes das lal'ifas que o mesmo 
f.(ove rn o nppr·ovar pnra a referid a 
esl·mda. 

Par·agrapho unico. Esta conta dt• -
pendcrú de appr·nvaçiio do gover no. 

A ri . .\. " :\s es tradas qu e gos·ar·cm 
deste s fav ores ficar·ão subrn'l'll ida s 
a tomada de co nta s scmcs tr·alnr cn-
lc, da receita c desprsa; dcvcriro 
suhnr el·lcr á ap,pro vaçiio ti o go rcr·-
no do Es l ~rdo o quadro de ~ ~ · n JH' S-
~oa I e nã o poderão consl ru i r st• nr 
qu e o mes mo gover no a pprm"e pre-
viam ent e os projcclos c or·ç:r mL'Illos 
r·cspccl i vos. 

Ar t. ií ." As lal'ifa·s tln s estrad as 
de rft•orTo, no primeiro quinqn cnni u 
de trafego, scriip basea das sohre as 
das eslr,adas nwi s pmximas, co m 
um accrcsci mo de 2() %. 

Hcgula a concessão rle Jlrivil eg·io Par•agrapho uni co. No pra zo pus-
para a construcçiío de via -ferrea tcl'i or ao mencionad o acima , as la -

l'ifas, medi,a nl c ap pr·ov,ação prev ia 
O Co ngresso Legislativo do Esla- do governo, sc,rii o reguladas c mo-

do de Minas Geracs denl"'a: difi.cad'aS de :1 em :1 annos, sobre 
Ar·.t. 1 . • Fica o governo do Esta- a base media 1lo movi me nt o de Ira-

do. auctol'izado a consolidar t' lll um fcgo 'ne·ssc pcri ndo, de fôrma qu e 
UlliCO regulamento toda s as leis c o res pecti vo r cndillllento liquido 
regulamentos cxbtcutcs sobre con- nunca seja infcl'iol' a 10 % do ca-



pit nl d esp~ndid o c J'CCo nh ec ido pc-
lo gurci' II U. 

Arl . fi ." As r s·lr: l!loJ s de i' t'I'I'IJ q ll l' 
gusa i'L' II I de I':II'OI'es pcc uJJÍnrio s por 
p:ll 'ic d11 1-:sindo, fi11du o prazo do 
pril·iJe !-( io, l'l' I'L' I'il' I' I.IIJ ólll !-(11 \'el' ll ll, 
iJJ dL' Ill'll dl' llle de q11 a lqu er i l1d l' llll1i -
z:ll;:io, ro 111 l1 1da ~: as suns d t' Pl' lli il- 11 -
l'i n ~ , ol' l'i ci11 :1s, lll :Icilill is iiJ CJ .; L' 11\:J -
Ieri :li rod:1111 e . 

l'a r:J!-( rap ho U11 iro . Si d t• Jiiro do 
pr:1 zo lll <ll'l' :J'liu· pe lo f: lll' l' l'lll l IIIJ al'111 
dn t:ll ll l'l' SS (!IJ c 11 :.1 11 L'XL'cde11l e d t· 
:111 :J IIIIII S, a e ll!presn l'l'Si ilui r ólll 
'I' IIL''"ill'll 11 lll ll ll ta lll c i i11s a uxi li os 
PL'L'IIIIi :wios l't•n• hid11s. a eslrmla pas-
: . :~ 1 ·;'1 ;1 eo 11 sl ilui1· propr iedade pt'I'-
JIL'•ill a da lll eS•III a l' lll prt'S:l, 

:\ ri. 7. " :\ s L' II IPI'L's ns d t• t· ~ lrndas 
de i' l' ll'll ·dl' l'lllll' t'ss;ill t• siad unl 11:"111 
P•ll itii'(JII di sl riilu il' di ridt' lll ill supt•-
r ill l' a 1:! '.ó :111 111 111 11. () t'XL'L' S:; u de 
l'l' lldiJII L' IIi o q 11 e se I' ·ri l'i t·ar s11hrc 
l' Si: l Jllll'l'l' lli:l!-(e l11 Sl' I' Ú nppJit'"•diJ 11 11 
III L' JJ JII I':II Il l'llill d :IS iillil ns, ('II II Si l' ll -
l'i,":.lll dl' 1' :1111:i l'S L' I' L' appare lh;~IJi e ll · 
l11 d11 II I:Jil' r ia l l'lldanl ~ . 

.\ r i . :!." 1':111 qu;liqu t•r lL' IH pn . p11r 
ui ilid :~ d L· 111 1 Jl l'l'l'ss id: id t• puld ica s, 
ns t' sl r;Hia s JliHk r;'J " s:·r rL·sg;lia da s 
pt• l11 J; ll l'l' l'l111 1 III L'd in l1 il' Clll !d it;Ú CS 

L' :- ia lll' il' l'i d:J S IIII S l'llll i l'ó ll'IU S. 
.\r i. !l. " .. i ~ dl':- Jl t'S ól 'i l' ll ll l a l'i :;-

t• ;diz:l ç:"JII l'•JI'I 'l' I'(Jil por co JJI :I d:1s 
L' IIIPI'l '.' 'óiS i' t'l'l' ll l' i:Jri;: s, qU I' SL'I'fiO 
ll lll' i!-(ad :JS a L'll ll l' c'dt·r l11das :1s 1':1 -
l' i I id ;J des :111 S fi scaes . 

:l rl . 111 . lk rll!j iii!J -se as d ispns i-
\J ll'S l' lll l'lll lil'al' ill, 
' S:1 la d :1s Sl'SS IJL'S, :!~ dl' :q~os lo de 
1!1:!7. - C<J1 11ill" Cilm 'l's . - .\1 1' 'L' -
d" Ca l:i ,,. 

() :JI'[ , i . " l' appi'O I' :J dU S·.' ll l IÍ l' -
IJ :Ji e . 

E11 1 di sc uss :itJ o nrl . 2." 

O Sll . C.UllLLO Cll .\\' l·:S : 
Si·. l'n•si dPnl e, ao arli!-( 11 :!." dll 
pro.i l'l' ifl 11 . li , o1·a L' ll l di senssúll, ll' -
nil •l a illllll'.a ·d ~· llf ft' l't'l'·L' I' a :, ~g !li JI 
It• l' lll e iHl a: 

•·o•a rl. :!.", Jtol ra /1. sll li sl il ua-s c : 
l ' 111a s nill'l' ll ~<io ki loiii L'I r ir:l :Jol(• lr i ll .. 
la l' ll l!lo s dl' •r(·is por l<i io ln l'l rll de 
l' Slrnda e ll li'L'!-( Il e ao lral't•;.:n, :ilé n 
111 :1X i1110 de l'i ll [l' liil o lll l'l i' IIS por C:l-
d a :J IIII O." 

Visa essa l'll1 ~' 11l l a, sr. P r :'~;id e n 
le redu zir d t• :,o, eoJ!Io L' st:'l 11 11 prll-
.ie~·io , pnr·a ;H) CO III IIS a S llh i ' C II ~:io 
ldl •>ll ll' lri ca eo!l cc.d ida JH'io Es·lado 
a l'lllpi'L'S•as paPI ic ul arcs, :11(· n 111 :1-
xi 1no d!.! yi·lll !.! ldl ome'lros ent reg ues 
:l!l trafego. 

(l ti'HII SPOI'[e fci'I'OI' ia r in, CO III O 
sabemos, é uma :~llribuiç;io elo Es-
tad o, dada a m agn itude do 'inl ores-

se publi co qu e cll e envolve, com o 
i!I SII'UIIl C!Il o il1dl S1pCII SII\'CJ "{t CÜ'• 
e11l a.;;io da riqu eza c nnliln s vezes 
lll eSI.Illl l'lll llll l' il' lll L' II[I Í nL' Cl!SSal 'iü Ú 
ddesa d" p;JÍz. l·:llt i'L' la nlo, ha cn-
SII S e111 que o Eslad o, po1· dil'l' icul -
d ade ~; fillalll't' iras ·ou por qualcJIH' I' 
ou l ro 1n ol iro, prcl'ere cntrcf(ar a 
p:II' [ ÍCII ióii'L' S :1 l'O I I ~ II ' U L' \,':"1 11 de l'ia s 
i'L' I'I'l'ii S, ll!l'd i11 nlc l:L' I'[:I S CII I! Cl'SS(Je.S 
qu e co ll!pe nst•Jn, dL· a l!-( 11111 111 odo, o 
t'l l!Jl l'l'go desse ca,pi l:li po1· [J:Jrl e dos 
J>ar l il' 11l a res llll c1nprcsas . 

1\epl'l'S LII! Ia ·ess t• a ux il io, si' . Prc-
s idcn.l e, j ú qu e 1' 11i pn s lo ú I!Jai'!-(C ill 
o cr ite r io 11U a proridc nci;J, qu e prc-
l'óli L·ccu Jllll' mni lo l L' III JlO, da f(ólr:ln -
1 ia de j u1:os, 11 1n cs lilllu lo para a 
foi'III:I \,':ill de l' llljll'l'SólS Cll lll l'SSC ca-
ral'i l' l' , de nllldo a n;io t•.sta ciouaJ' o 
scn ·it;n de co ii Sti'II L't;oio de es trad as 
de i' l' rru . 

~ 1 01 s , por 1111 i1'o lado, lc 111 la mhcm 
l'll lll ll l'll lnp c• IJS:I\,'Úo o Estado o di -
l't•ilo de l'l'l'l' rs:·lll 1do:; he ns da CO !ll -
pan !Ji a, f indo o pr01 ~ 11 l'l llll'l' did 11 pa -
ra 01 L·x.p lllra\,':"111 dóis 1·ias l' t'oi' I'L'as 
l'O II SIIJ !id :JS. 1·:' n1na cspeCÍ C d e 
l'lll ll JI I'ól a t<' l' lllll , i>ói l'a , n11 J'im d o 
t·onlra rlo, l'·ll i l·a r" l·:s iado 1101 posse 
desses !J L'II ~ , dt• pq is <] 11 ~ ll S l'O II L' eS-
s ill llóll'iii S !J :Jj :JII I t•x plo radn, por Ulll 
praz11 111 11 !-( ll , qii L' •t'll l !je ra l (• de Dll 
a i!IH J~. a s t•slr:Hlas JHH' elles co n-
, : ru idas. 

E nlrc·la 11l 11, sr . J>.res id r nll' , pac·ccc 
Jllll' d t•lnai s e ler ad11 11 a uxilio cu n-
si!( nadn 1111 ar l igo :! . " du projcclo. 
l<·ns" qu t• f it·a perJ'.t•i la mclll l! rcsa l-
1·ad " O i iJl l' I' L'S Sl' d<J:I l' III•JI I'l'Sa•S, l'l' -
du zin ti n-:;e 11 :J us il ill " :w co nt os 
Jlll l' l, i lo ll! l'irll, l' il'e iiiiJ S tiL'SSl' II! Odll 

01 ra11i c lar lll l'lilll r us int eresses d u 
Eslad11 . 

De ra.l'l o, llln a l' l'Z q lll' 11 praZII d'H 
t:ll lll'·L's s:ill (· de !ltl allllliS, <' da ndo 
11 l•:st :H lO {JS L' III•PI'C"ia S a SIIÍI I' e ii Çiill 
de :1 n t'11 nl11 :: po r kilnm l' ll'll, qu e j :i 
l 'l' Jl l' l'~l ' l ila llll l< l CSJl l'C iL• de jUI'lJS JlC · 
'" ca pil :li t' III JI I'l' g: ll lo, a s rend as au -
l' er id:ls pei<I S l'll lpl' l' SaS ll l'SSes !)() 
:J II IIOS l'lllllll l' II S:IIIl Jl l' l'f l' i[alll ell le O 
L'IIIJII'l 'i-:" do s:·11 capi·l·lll, se ndo, poi•s, 
Ji a lural qu l' , ao fi1n d esse cspnço, 
l'l' l't' l' i ól lll os hc• 11 s ao E stad o . (Mui-
/() /J I' 111 ! ) 

,\ SL' !-( n111l a pnrl c· d:1 L'IIIL' IIIlól ci nge 
u a uxi lio .do l ~s i ;Hin , pa i':J m da em-
presn, a Yin lc ld lom eiJ'os por ·a,nn o. 

E' \1111:1 medi·da de pnHI L'II L' ia , 
pÓrqu r , da.da, denll'll el e u n1 ann o, a 
aff'IU L'Ill'oia {l e niuil as ini cion ti vas 
pl'il'·ad·as pnra a cn nslrlll'\,'iio de fer-
ro vias, t! de p1·imei1·a eviodL' II cia, qu c 
s i 11ii o fOI' limil .a d11 n qu nnlitlad c 
de ldl omelros qu e t e1'Ú n gs ladu de 
~ uhvc n cion• ;u· nnnualnrcntc, pnra ca-
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da empresa;, poder:'t esse onus tra -
zer gt·.avc dcseq uilih riu ao nosso o r-
ça mento. 

( illuil o !Jcm ; 11111il o 11<' 111 ! ) 

Vac ú ~ l es a , .(o l ida c e1!lra co n-
,iuncta mentc em d ist: uss;io a se-
guin te : 

Eml• nd a n . 1 
O al'l . 2.", let ra /> , s ul " li l u :~ -sc : 

Uma :;uh vCII \,':"tu kil o JII el r ica :Jit! ao 
eo nl os de r(· is JHII' lt ii,Jinetru de es-
[l'[l'da nir l'g ii C:J Ot rafl'!-(ll,óilé li cn :I-
Xil!I U d e vint e (:W ) ld luii Jl'l ros por 
ca'Cia anno. 

E11 Cl'l'l'wda a ·di sL'Hssiin, é sul 1111 l'l · 
lida ú di sc nssúo L' ap pro 1·ado o arl . 
2. ", CU /I! 11 l'll! e11da, 

Em cl is~.: u s s ;iu o a i'! , :J. " 

O SI\ . CA m LLO Cl l.\\' ES : - Sr. 
l'rcside ul t• , ao arti;.:J ;;, ·, L' ln di ,. 

· cussüo, ve nh u :Jpresc JJiar tai !I IJL'Ill a 
Sl!!l ll i ll l'C Cln L' IIlfa : 

Onde se rdiz " ·no lll:JSilli O de 
J() % ", di ga -se: - 11 0 ll!'axi mo de 
ll % ; •C accrescL'IIle- lil e u111 para -
!Jraph o prÍ'III ei ru, 01ssim red ig id o : 
- "Es-t a Cli i! Cl' SS :"Io sÓ n! CIII e Jli'L' \'11-
lllCC I'Ú a té u pr:~ zu de l f> a 11nn s, ces-
sa nd o, Cllti 'L'.l;ml u, a nt es de oSL' ll r en-
ci·ment o, s i o dirid·t' IHin da compa-
nhia attingir :1 ll % " ; e prescrel' e 
que o pa rag rap ho un icu do art igo 
pa sse a § 2. ''" 
· O ar t . :J. ", que a eJ!l l' nda nwdi -
fica es tá a ss in1 redi gid o: "So bre a 
dil'l'cre nÇa entre o ca pital l'l':J llll ell -
tc despendid o na app a i•c lham t·nlu 
da estrada e as suhr eJJ Ç(Jcs ldlume-
IJ'i ca s paga s, J> nderú o go r el'll o, em-

· quant o o lraf,L·go for ddi cita!'io, 
i:u nse nlir qu e a empresa se crrdit c 
um j uro annu a l, 11 0 maxim o de 
10 %, so bre tal dil'fc. re n ~: a . 

Esses juros sec·;i o creditad os L' lll 
co nta espec ia l, CJU L' sc rú sa ldad a III C-
dianl•c a co h1·ança de u111a l:~xa ad -
dicional el e 10 % so bre os fl·ctes das 
tarifa s qu e o mcs'lllo go ve 1·no ap pru-
1'111' para a l·cl'el'ida estrada ." 

A Cll ll'nda vi sa , em pr ime iro lu-
ga r, r eduzir ao maxinw de H % a 
lnxn do juro a·nnu a l qu e au Esta-
d o se rú dado co nscr11lir qu e n l ' III-
])I'Csn l'errov iaria se credit e so bre 
a difl'·cnc nça a qu e allud e o a rligo . 

Es sa taxa de I! % 11:í o é u111 n in -
novnÇiio tra zida a!-(o ra por 111 i 111 , 
sr. Pres ident e, c s im o cri tel'i o ado-
ptmlo po1· S:ío Paul o e111 sc•u s aju s-
tes com ~ 1 s Estradas de Ferro Mo-
gy aua, Paulista c uulra s . 

E' razuavel la 1uhe111 qu e se l'e-
duza , eomn propôc a segu11da par-
te da emL•nd a, oi um p1·azo l'ix o ( l lí 
anu os), o tcmj>O durant e o l!lJal se 

concede ú Clii Jl i'esa a lnxn nd di cio-
lla l de lO %, so bre 11 s l'relc• s d as la -
rifas, a qu e SL' rl' i'CI'l'" :J rli l!"· laxn 
des t in01 da a ro hr ir ,, :; pn·.i u ir.o s rt' -
su ii :J IIi l'S da s ilua ç:"111 ddil'ilaria . 

A nll i111:1 part c· da l' III L' Ill la Jll'l' -
eeil 11 :1 IJU l' as l' lllp l'l'SII S dr l'S il'ó l! la 
de J' L' I'I'II de l:Ol ll l'e SSóÍIJ t•~ Jadu ; Ii II :Í II 
]l ll dt• r;i ll di stJ ·i huir dirid t' lll ln su-
pl'l'iflr a J() ',;, a11 aJIII O, l' qu e "r·x-
l' L' s~ o desse d i1·id end n :, t•ro'l app li l':l -
cadll 11 a CIII I\ II' II L'\';1" de ra 111:J l'S L' 
l't•appa relh a iii L'I Ii o do lll tlil' r ia l r<• -
daJii c, de a ct·o rd o L'llll! 11 !-(ol'e)'II O. 

J·:' prinl'ip io ói ~S I'I Ii l ' !JII l' li aS l' III -
JII 'l':;a ~ qu e exp llll'óllll st·n·i1;11 puil li-
en, ll!l'd iall l l' l'llll t: l' S ~ :"HJ do Estado, 
tl 11i :'to ou lll lll l ic ip i11, " dil'id e nd o a 
Sl' l' di sll'ihuid n 11 :"111 dl' \'L' L'Xct·dc·r 
d l' 111 %, ra z;i o pnr IJII L' ·a l' III L' I! da " 
red u ~ a l'S sa la xa. 

( .l/u i/o ' " ' 11 1; 11111Íi u l>n n ! l 
V:io ú ~ l es a, s;ill lid:1s c· c· nlr :J II I 

CO !IjUJI C"a iii L' IliL' e1n di S l' II S~ :·I Il :I S \l'-
gn inll' S 

Eme.n da~ 

Ao a r! . :1., ond e SL' di~: " no Ina-
cn axi Jn o de l tl <;; " , d i g a - ~ l' 11 •1 In a-
xi mo de I! % . 

Accrcsce nle- se : 
l' ara!-( rapho 1." Es la L'II II L' t•ss:' " 

súmcn le Jli 'L'I'e ler l' I'<Í óll(• 11 Jl l'ó! Zil de 
!!i a i!II US , L' CSS:l lld n, l' llil' l' iall l ll , ól ll · 
les do Sell \' l' nCÍ!Il CII ill, ~ i ri d il·i-
lklldo da co nl pan lii:J alli lq( ir a 
t! % . 

N. ·l 
Onde de di z: "r;I ra!-(ró! ph" IIIIÍ -

cu", di ga-s!.! ' ' para gr:n>hll :! ."''. 
Onde se di z : "est a l'O ill a ", di ~-: a 

sc " a conla ac int a " . 
Encerrada a cli sc uss;io, {· suhm ell i-

do a vot os c apprurado o :J I'i . :1 . " 
co 1n as eme11das . 

O :~r t. .[ ." é a pprn r:~do SL' nl de-
ba le. 

Em di sc uss:in o :l l'li go li." 

O SI\. C:\i\l!LLO CHA VES: - Ao 
ac·ti go 5." do prnj el'l o, s i' . l'r t•s i-
d L• III e, a fi gui·a-sc- 111 1.! neccs·sarin ot'-
ferL'ccr I:JIIlhe.nl un1 :1 · ci!H' IIl ia , I'L'-
du r. in do :1 !() o/o O :ll'l'l 'l'.SCÍ III O dt• :!0 , 
de qu.c ll''Jla esse ar t i;(o, qua11d11 re-
za qu i.! " a s larifa s da s cslrad as de 
ferro, 11 0 pr im eiro quinqu enni o de 
t n JI'ego sL•rún biJ Se ólll:J s so hn• a s d:1s 
es lradn s lll iiÍS prox inlói S, cu 111 u1n 
acc resc i 111 0 de 20 %. " 

A empresa f ica, ainda as s im , co m 
uma puroe,nl a !:ll"lll de 18 %, send o 
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10 % resultante do nccre sc imo so-
bre us tarifas adoplad ns c ba sea-
da s nas das ferra ria s 111 ai s proxi -
mn s, c t! % do jurn :1 11nual sobre 
a different;a :dludirla llll a1·1. ;!," 

Esse :H:crr.sc inw, poi s, ela s suas 
rendas é 111:1i ~. que b:1, taul c p:ll 'a 
lh11.' re ~ a ) va l ' OS inl crCSSl'S, a p:lr dos 
int t'I'CSSCS da l.OIJ:I fJIIC a l'ltl<jlrcsa 
henefida . 

(Milito /Jc111; lllllitu bc111 ! ) 

Vne :'i .Mesa, é lida c• t·nlra cu n-
jundam r nt c em di scussúu a :;c•gu:n-
tc : 

Emenda n . 5 
Au arl . ri, und e se diz "com um 

ace rcsci n1 u de :!0 por cento ' ', di ga -
se: "co m um acc rcsci 111 u d e 10 % " . 

Sa la da s sessões do Senado ~li 
TIL' iro, :11 dc• agus lu de 1!127. - Ca-
millo Chan·s. - l'a ssus Maia . -
Lu iz Li sboa. 

Enc·e1Ta1la a discuss:io, é suhmrl -
'l id o a rol os c :q1pruvado o ar! . 5." 
('11111 a emenda . . 

O :1 1'!. li. " é approrad u Sl' lll dc-
hal (•. 

Em di scuss:io o arti go 7." 

O Sll. C.HIILLO CH.\ VES: - ,\ o 
:IPii gu 7 . ", :; r . l'res idenll' , tenho a 
honra ainda de off c· rc·ct• l' uma 
c111 enda , qu e <'111 nada alt era a sub-
:;1 ancia do lll CS IIIO, llla S l'enl apc-
n :t~ torn a r mais clara a sua l'c•da-
r~ iio. 11 :1 part e cnt qu e <.li z : " As em-
presas de estrada s de !er ro de ro 11 · 
r ess:i o cs ladua I n:io podcr:io d islri -
hnir d irith··nd u super ior a 1:.! % ao 
a nn n. ., 

:\ L' llll' llda reduz essa pon·e nla -
gem a lO %, pela ra~ :io de que as 
J~rand rs enttpres:ls, ohi'I ~ :Hla s :lll c·n~ 
prcgo de capila t•s vultosos, o_ma~l 
nto de dirid•cnd o qu e poderao di s-
lri hu i I' se.rÚ III CStnHI de 111 % . 

A enH•mla I·CIII ainda outra part e, 
n1:11Hianlflo supprimir do arti go as 
pala\'l'as : "c n1 clhor:nucnlo da s li -
Ilha s". 

Essa part e co mpet e ao custeio ria s 
<'Sira·das, ao pa sso qu e a hypo lhcsc 
rcft' l'ida no a1·ligo 7." r nl cnd c co m 
" sc n ·iço de co nsiJ ' u cç<il~~ nora s, 
l'OIIIO sejam a co nslru cçao d·c ra-
nw cs c o rcapp:tl'clhamenlo dn . n~a -

.. tcrial l'tHI:I'IIIt•, o que dcrc ser lcJln 
pr ln gove rn o do Estl<ado. . 

;\!ando, pois, ú 1\•lesa a nnnh n 
c tnemla , que eslú as sim t' t• di gida: 
(le) 

(Muito bem; muito /J cm! ) 

Vac :'t Mesa, é lida c entra co n-
junctn mcnlc em discu ssüo a sc-
guinlc: 

Emenda n. 6 

Suhst i1ua -sc• · o arl. 7 pelo . se-
gnin tc•: 

Arl. 7." As enJpl·csas\ lc cstradns 
de feiTo, de I'IJnccssno es tadu a l, u:i u 
pod cnio di strihni1· divid endo supe-
rior a 10 % ao annu . O cxn•sso dcs-
sc· dirid c•·ntlo qu e se r crifi ea l' su-
hrc esta poJ·c~nta ~c ln sc rft applica-
tlo na CO II SII'UL' (,'ÚO de rllllt:I CS C I'C· 
appa re lhanJelll<; do matc t·i ~ tl ro-
dant e, de :I CL' Oi'do COIII O l:(UVCr no 

Encerrada a ~ I i scussüu, é suiJ-
m c• llida a rolos é approva•da a 
c me nda , fi can1lo prcj ud ica do o ~ rl. 
7." 

Os arli~os R, !J c• 10 süo apprul'a-
do s sc 111 dchalc. 

Volta o projc•clo L'O III as C l~tenda s 
:'i co nnni ss:lo de Obras Publn:a·s. c 
Via~:lo. 

Entra e n1 1.• diseussüo c é Hll -
pronnlo se m ·tkbal c o segu int e : 

PIIO.JECTO N. ~7, 1>:\ CA~I A II A, 
j)g 1 !!27 

Gratifi ca~ão a juizes de direito 
O Co·ngrcsso Lcg isl:d il'o do Es la·· 

do <l c Minas (i era cs decreta: 
A ri. I ." Os juizes de dire i·to de 

l'nnmrca •de mais de un1 l.crntu, 
:JIL' Ill do s iit.II S I'C·nci lll'CIIl os. lerão 
a ~ra l ifi c: 1 ~:io lrim es tnil d e :wo;·ooo, 
a titul o tlc• ind cmniz aç:in de des pe-
sas de vial{c lll pa·ra prc ~ id c n'lc el o 
jury nns lermos annexos, perden-
do cntrcl a nlo, a ln elad t• desta gra -
tir\l'at;:i n, dnr:nll c u lrimcs ln em 
qu e 1; jury n:iu fun cc inuar ou 5i ao 
juiz lllnni cipal elo lermo ann cxo dc-
il'ga i'C' tn a presidcnci a. · 

Pa.r:l!j rapho uni co. (iusar:io eg ua l-
menlc da ranta!(t'lll de ste arti go o 
juiz de dircilu que for a oult•a co-
'nwrca l'lll suh slilui çã u na falia ou 
im<pcdim c nl o do r·es pcc livo j~iz . e 
o qu e tiver de sc· tran sportar a Ca-
pit a l do Estado para to mar asse n-
to co mo suhsliluln no Tl'ibun a l da 
Hclaç:in. . . 

A ri. :.! . " Os pronwloi'Cs d e .JIISll -
ça, ll':I S CO III:Jrcas de mais. ele . ltlll 
lcnnn, além dos se us \' encllll CIIl• l·;, 
lcriio a ~ ral ifica ç:io de 20() .'' 000 a 
titulo de ind cmni znç:iu de despesa 
de viagc•Jn para a ncc usaç:in peran-
te o jury, nos lcrm o·s a1nwxns. 

A 1'1 . :1 . o Ficam l'erogndos ns a 1'-
L·igns 207 c seu paJ·ngrnt)hn unico c 
20!) ela le i •11 . !}12, de 2:! dc sclcm-
hm el e Hl25. 

A1t. 4 . 0 11 cvogam-sc as dispos i-
ç<ics em co nlrai~O. . 

Sala <la•s scssocs da Ca ma ra dos 
Deputados de Minas Gcracs, em 

Bcllo Horizonlc, nos 29 de agos to de 
1!!27. - O JH'es idcnl c, !'edro ~lnt·
qu cs de Alm eida . - O 1." sccJ·cta-
l' iu, Jolio Heraldo. - O 2." Sl'<'l' l' la -
ri o, Washin gton l'il'e s. - V:w ú 
commiss:io de Fina nças. 

Entra em ::1." di sc uss:lo c é np-
provndo se m de bal e o segui nlc: 

PHOJECTO N. R, DO SENADO, 
DE 1!12 7 

Regula o modo de dirimir duvidas 
c divcrgc ncias sobre limites en-
tre municipios 
O Congr l!sso Lcg islalil'o do Esta-

do de M i ua s Gcra<:s dcc r~l a: 
Ar.t. 1 ." As du vidas c divcrgc u-

cias cnli'C os municipi os, sohre l i-
tltitcs de sc us J'es pec tivo s len·ilo-
ri os, poder:1o sc1· dirimida s puJ' ac-
co rdu ou cn1 juizo arlli•IJ':il in sli-
luido ua fónua da lei 11 . 11 :10, de 7 
d e setembro di.! 1!1~<! (Codigo do 
Processo Civi l do Estado). 

Pa1·agrapho u·nico . Para o acco r-
do como para o juizo arb itral prc-
ccd c~·ú auctoriza çúo d:1s ca Hta r<~s 
municipacs ao se u prcs idcnlc•, c os 
respectivos lerm os nu la ud os só te-
rão va lidade depois d e appi'O \'ados 
por elles, em lei espec ial. 

A1·t. ~ .o Quando pela fórma es-
la•hel ecida no artigo prcccdcnl c nü o 
puderem chega r a aecordo c n:io re-
solverem sua pcndcncia, qualquer 
das cama1·as inl e1·essada s so licila-
I':Í a intcrvcnç:io do l'rcsidcnle do 
ESilado. 

§ I . 0 O J>n•c idenl c d o Esl·ado 
lransmill.irú :'t outra ca mara os 
l'nmla mcnl os da prelcnç:i o da qu e 
hOU\'CI' prOVOL'ado sua i 111 crrcn ç:in C 
lll'C lll !II'C:t'I'Ú prazo de trinta a no-
vent a dia s pnra J'CSJHl iHi cJ' c• \' ir a s-
sil( niW lei'III O de cont(ll'Oini sso, de 
acerwdo co 1n os artigos dois a oi to 
da . lei n . t!:lO, de í de setembro de 
1!122. Esse prazo se conlarú da da-
la da publi caç:io do auto do Presi-
dente do Est:1•do no OJ'J.(:Íu o fJ' k i:d. 

§ 2 ." Find o o prazo, si a camaJ'a 
ú ,qual fura a ss ignad o mio 1ivc1· 
respondido c• pro,·id cnciado nn fúr-
ntn do p : II':J ~ rapho preecdcnl c, o 
President e do Estudo dcc;rclar:'t PI'O-
cedenl c a pr-clent;:io da c:l nt:tl'a qu e 
provocou a deeis:io c m:rnd ar:'t ob-
servai' as linha s lim ii i'O ph cs recla -
mada s pcln nt cs nl:l. suhm ellcndo 
se u aclo a appl'ova~:io do Congres-
so do .Estado, ~l'ltt cl'feitu suspe ns i-
vo. 

§ 3. 0 O :t J'bilro qu e I in• r si do no-
mea do proft•rid sua sc•tJi c• nça den .. 
tro tio t~razo de nnvenla di as, sob 
pena de pe1·der a cuntpel·enri n, fa-

zend o-sr, cnl iio, no,·a nome:t !,'ân, 
pela mesma fórma . O Pres ident e 
elo Estad o subm cltl•r:'i esse laudo ú 
a PPI'O \' H~Iio do Co n ~ rc ss u. 

Arl . :1 ." A camara ntuni cip al qu e 
lircr interesse na dcris:io do lil i!{itl 
dcposi la J'Ú os emol um ent os qu e pc-
lo Pres ident e do b lado foi 'C III .n·-
hilrados t•, si for n •ncedora, t'l t'ar-
lhe-ú assegUI' :Jda a :tCt;ÜO CXL'C UI i\"' 
a qu e se refere o ar! igo () ;12 da I ri 
n . I! :lO, de 7 de se i cmhro de I !1:.!:.!, 
co m direito de penh ora i' hc•ns ou 
re nda s para se u ree mbolso. 

A1·1. 4.u As divi sas lm t;:ula s pela 
ll'i n . ll -1:1, de 7 de sl'le mhro de 1!12:1, 
nlio pode m se r alterada s ou modifi-
cada s ante s dc• decorri do o dc·ccn-
ni o, devend o a decisão se limitar a 
cselai'L'CL'I' c• re so lver as diffi culd :l-
de s ex istcnlc• s na lncat;:lo da s li -
nha s divi so ria s l' cxcc ut; tic•s daqu r l-
la le i . 

Art . ;,,o Hel' oga m- sc as tli sposi -
\,'Õt·s em co ntrari o. 

Sala da s sessões, 2G de nl(os l(l <! r 
1927. - Alt'redo Sú . - En(·:ls La -
mera . - Alfredo Ca l:i o. - \'a c ú 
co mtn iss:io de 1\edac\,'ào. 

Entra em 3 . • rli scussiio, co m 
cme·nc!a s, o seguint e : 

1'1\0.JECTO N. l i, l)..\ C.UI.-\11.-\, 
DE 1U<! 7 

Abertura dr creditas c eq uipara~:iu 
de vencimentos 

O CIJ ngrc_sso Lcg islali ro <l" Esta -
do de i\lina s Gc• racs decnlu: 

Art. 1. • Fica o governo an clori -
zadu a abrir o credito especia l de 
(i.7110 :000:J;O OO para suppri1· a in -
~u J'fi c icncia da consign:u;:'io o r~a 
lll l'ni ::ria para estrada s de roda Mcm 
c out ros se rviços rea lizados pela 
Scerl'lal'ia da .-\gl'i eultura , c• mai s o 
credit o suppl t·nJ,•nlal' dl' 11111 :llllll :j\ 
ú vcrha do a ri . I . ", § ·1. ", n . :11, 
da le i n. !1:11 , de 27 de sdl·.mlli 'O de 
19:.!6, rclalil'a ú mes ma Scci'L'Iaria. 

Ar! . 2." Fi ca o go ,·cr no anel ori -
zndu a ahl'ir o credit o c•spt•ci:il de 
f) OO:OOO~OOO para pa;.:a menlo dc• di -
vidas de excrcicios .iú c·ncc rrado s . 

Art . a. • f-ica cre:uln, no Al'chh·o 
Publi co ;\linciro, o ca rgo de chcfl' 
dt! secç:io, qu e se rú provido ltl l'di -
anl c pronwç.io, na fúrnt:l da lc!( is-
la ç:io em l'i~or. 

.-\ri . 4." Fica m cquip:tt'atlo s os 
venciment os dos professores de dc•-
Sl' nh o (' gy mna sl ica dos Gymnas ios 
de Bclln Hol'izonl c c llarha cen:.1 
ao s dos dt•nwi s pi'OJ't•ssoJ'Cs de sc i-
cncins c lingun s dos mes mos esta-



heleci nt ent os, gos ~nclo de icl cnti cas 
\' :t nl :t!ll' nS, 

t'llr:q.(r:tpho 11nic11 . Fic :1 o gover-
no :lltcl "riz:Hin a nltri r os rrt·dit os 
nl'Cl'SS!ll'io s Jl! ll':t f:tz cr Clllllfll' itlu U 
d h pnslo nes te arti go. 

,\ ri 5." Herol(:llll- Sl! as di spos i-
~ê, es t•nt co ntrario. 

Sn la das scss<ics da Camma dos 
Depu l:td 11s d e Jlina s (ierncs, elll· 
!lt- ll o Hnri zn nlt•, :ws :12 de hl-(osto 
de 1!1 :1 7. - O fll' <•sid enl e, !'edro 
~!arq u e s dl' Alm eida. - O I." sc-
crl' l a ri o, ,]nfto Hera Id o. - O 2." Sl'·· 
rrl' l:t r io, \\'n sh ington !'ires . 

Emendas 
;\, 1 

Ao ar! .. [. " do p roj ~c l o n . 17, ac-
lTcsee nll'-se :'1 pa lana - Bar lwcc-
na - n seg uint e : "c os dos profc·s-
Sill'l'S de dese nh o da Esw la :\ ur mal 
de lll' ll u Jl orizo nl c. 

S . S., 27 de :t~o s lo dl' 1!1:.!7 . -
J·:n[·:ls Callll'l'il : - Alfredo C:tlii o . 
- \ ' :tllad at·cs 1\iheit·o . 

S . S., 2!i de :q~ns l n de 1!) ~7. -
,\lfrcdo S:'t. - .J n:"1o l'i o. - Lu iz 
Li slt o:t. - Lcvindu C1lcllw. - En[·as 
Came ra . 

~ . 2 
Su lt-e ln l' tHla :'t enll'tHi a n. I: 
lkpoi s da palana - dese nh o 

arc rcscc nt e-sc : " mu sk.a c 1-(ymn ns-
\ ica ' ' . N. il 

,\r t... E' cren do na Secretaria 
elo Tt·ihunal da 11 elaçiío mai s Ulll 
!11 f.(lll' de o l' fi cial, f icanrlo supp r i-
ntidll utn de amanue nse . 

;\ri .. . O sc n ·içn da St'crl' laria 
do Tribunal da 1\e laçiin diridit·-se-
ú JHII' dua s Sl'CÇii l'S, Cll llfOrniC de-
lL'r lll i na o rc~ im c n ln int erno . 

.-\ rl . .. Cada uma da s sccçtics 
ter:·, l'll nW chefe o nffir ia l qu e lh e 
fnr cksiJi ll:tdo pelo pres ident e do 
Tribunal . 

~- 4 
.-\ rli!-(o ... Os sa rge nt os da I'OJ:ça 

Puhl ic·a cl n Estado terii o os seg uin-
te s l'l' lll'itn l• nln s tn cnsacs, a pal'l ir 
de printt• iro de janeiro de Jn:! R: 

S:li 'J.(c nt n :J.iudan tc, :125:3000; 
l'riln eit·o s:JI·ge nln, B00$00(); 
Sl'f.( UIII io s ar ~l' nl o, 2 H5~000; 
'J'c rceirn s: ll' !-( l'n to, 270 ~000. 
l'arag t·apho uni cn . A' t· e~ p e eliva 

\' l' J'h:J fit •:t O 1-(0I'L'J' nO :IUl'i OJ'J Za du :1 
·thi'Ít' n c1·ediln suppl emenl:ll' m·-
~e ss ario a es:;c pag:lln cnto, l'l'i'lfi-
cada ClUL' ~ eja sua dl'l' iciencia. 

N. 5 
Fica cll·l·nda n quatro co nl os de 

réi s, por Jd lomclro, n subvenção 
co ncedi da pelo Esl:1d o JHII'a co nst ru-
c~:in dt• cs ll'ada s •de roda ge m, apr?-
priad ns ao t rnfegu de nut omO\'C IS, 
int ermu n icipnes, de nccu rd o co m 
as !ri s e reg ulam ent os em vigor. 

N. 6 
Artigo ... Fic:t o gol'c rno aucl o-

r izad n a fund ill' c in stullat• na cidu-
dc de Thcophi lu Ottoni um cx1crna -
to de in sl rucç:io SL'c und aria, filiad o 
:1 0 Externato du Gymna sio Minei-
ro de lk ll o Hor izon te, orga nizado 
no:; moh ll's c de acco rdo co m o pro-
gra m 111 a d l's l l'. 

r\ rl igo ... l ~ssc es ta bclcc i mcnlo de 
ensi no ter:'t 11 denmninn çiin de Cl y-
JJJ;tasi o Il lineiro de Thcophilo 01 -
loni l' o pesso:d , corpo do ce JJlc, gn -
hit wll'S, l:dtu t·alori os c in stalla çiíes 
ll l'l'L'Ssaria s. 

Arti go . .. O pn•1·imcnto de todos 
os Jngnn·s serú f-L' il o de acco nlo C1llll 
a l eg i s l a~üo em r~gor , podeni!O as 
pritneira s nomeaçocs de pt·otesso-
n•s ser fe ita s lir rcmc nl c pelo Prc-
si d l' nl e do Estado. 
· Ar! i !lo ... Sc r:'t dad a ex•ccuçii o. ú 
pt·e~enle lei depois qu e houvct· stdo 
poslo ú di s p,os i~ iio do Estntl o, para 
s[•.tle c funecionam cnt o· des se gy-
mn asio, r tlil'i cio propri o, co!n. os 
rcqui s il us nccrssa rio s c cxtgHlos 
p:tra esse f im . 

S. S., 27 de agosto de 1027. -
Alfredo Sú. 

N. 7 
:\ cc t·escL· nt c-sc o nd e co nvi er: 
At•ti go . .. Fi ca o govct•no cl~ Es-

tado nul'lorizad o a ct·c:ll' na ctdad e 
de Ultú um inl ern nlo c um rxt cr-
n:iln do Gymna sio ~·lin e ir o, nos let'-
tn ns do a ri. 21iR, der. 1 li ._7112, de 
1:1 rl c jalle it·o de 1!J2 fl, nhl'lndo _ns 
II PCC SS:\J' in s crcdi! OS pa ra SUa ln -
slnlJa t; :itJ. 

S. S ., 27 de ngo sto de 1 !l27. 
I:er in do Coe lh o. - Enéas Camera. 
- .-\ Jfredo S:'t . 

O SR. ALI'HEDO S.-\': - St·. Pre-
sidente, de1·e sC I' in s!all:tda em hrr:-
l'e tempo nesla C:tpitnl, Ct llll•'. v. 
t•xc. sa he, a Alfandega d ~ Jlllõil~ 
(j L•ra CS. 

E' 11111 grand e m e lh nr:ll~tc· ll~ o ~ - ; 
lnl::,ch no gove rno de l\:1111 _S :tat·rs 
(! __ ;·11.1:1 l'XCl' II Çií rt lei'.' i:!'! lllik t.ntplll -
~ n n:t nd m in ist rac;iin do pt·cstd cnt c 
1\ lr lln Vin uu a. 

O E:; tado clmmou a si 11 cn nslt'll-
cç.iiu do prcrlio rl cs t i nml o ao fun · . 

Cc ÍOiltlllt t• IJlO dn Alfnnd e!(n r do s 111'-
ntn :wns, hem co mo a ucq ui s iç:io du 
!CJ'J'l'llll nCCCSSIJI 'ill para l'l't:i n!o tflos-
SU dcJpll l'l:lln t•nlu fi ~ e : tl d:t l ' niiio. 

1 'iio é usado o ensej o para enu l-
lcec t• ns va nl a!:(t·ns da sua crcad o c 
lu·cvc inau g ut·a~·:io, med ida qu e" n •nt 
Clli:IIlCipnr o Esl:tdu el e ~li n a s d:t s 
ndumt as co ll ocada s nos purlns dl' 
n ulrus Esla dus c das dit'l'i culd ades 
i n h e t· e nt r~ ú iJJI JHJrla~:iu d irl'c la de 
Jll('I'CU dOJ' IIIS pa J' :J O IJ IJSSO CO II SIIJ JI Il . 

Os faclos csl:io cnn s l anl l'lllc' nl ~ 
cJ Cnllln Sll'all dO a co nveni l• ncia de 
quant o an tes se r inslnlladn essa JT-
pal · ti ~ilo fi scal l' tn ill in:ts . 

i\lai s de unta n •z ten ho lid o na 
itllprcll sa c ouvido de n l tn~ fun c~io
nal'i os fcdl•t·nes qu e a ~ t inas n:io 
podctn tocar os nl l' S tll o~ hl• Jl et'i cios 
L~Oilccdid os pcl:t l ' ni :i o n ou11'0s Es-
ta dos, porqu e :'llilla s co tlCill'I'C CIJ Jll 
m enor so llJJJJ a p:tt':l as rendas t'ed.!-
ra c~;. 

E11!rn em linha de co nta JH' Ssa 
:1 pt•ccinçiio a relid a pro1·en icnl c dos 
imposto s e1 11 ou ro, ar1·ecadn dn s ll :JS 
Alt'and cgas, sol :r c os prnduc lns im-
portad os pnra o co nJJll ercio do s Es-
lndos . 

Assi m é que S. !'nulo t' o n e nt'l'~ 
co m toda a t'e tHia prOI'L' Ili elll l' des-
ses direitos co ltl':t dtos pe la t'epat·t i-
çflo ndua11 eira de Sa ll lll s, c qu e• rc-
presc lll am um a elei':HI:t ~o nJJJJ a 11 a 
l'OJJ!ribui çfto coJJ t q ue cn tr:t aqu cl il' 
Est ado parn o Th csout·u Fedcr:il . 

Tamhetll o Espir iln S:.111l o, lé'tlllu 
<; ua All'•:tnd ega en1 \ 'idoria , po r on-
de faz a i t ll po r ln~ :iu d:ts Jll et·cado-
ria s ll l'ct• ss ari a s an sc• u l'llllllll ·.' rcio. 
e po t· o nd ~· é rnlt rado o n •s pel'l i1·n 
impnstn-nurn, l'l~ o llll'Slllll l'Otllp U-
tado, nu d isl'l'itllili :llln, l' nln· as p: ll '-
ce lla s da ~a ta CII JJ irih n i~i\u para o 
CJ':ll·io federa l . 

O llH'S ill O se· d:'t l'OJ II :1 D:ilti: 1. Dis-
Jr icln r e.dera l l' ou lras unid a d;·s da 
Fedt•r:1 çií n. 

Si ll lina s n:in app:JJ' l't' l' c•n tJJn un t 
dos mai ort's l'CJJ t!rihuin! t•s d:t l l11 iúo. 
11:i n [• rpt l' JJ ÚII le nh•:tm ns tllll:t !it':l n-
dc cnpin dt• tll l'l'l':td ll,ri :ts imporl:t · 
da s p:ll':t o nosso conJJJJ l' l' l'in, di sl ri-
hn id' ' JH' Ia r as·ln exll' ns:in l ~' t'l' il ll
ria 1 d11 l ~ : ; l : 1dn: 0 q u:: tud o qttl' se 
dl's fi11 :1 :J ~ l iJJ:t S [l li!-(:J 11 itii JH >S[II de 
iniJllll 'l!ll::ill, ll flll d t•n[r tl do ll fiSS O 
l l•.rr il orin. II J:ts nns porto :: do ll io, 
Santo::, \ ' il'l 11r i:t L' nulrns . D:· sor te 
(\II'C es sa par[ t• l'llnl fJII l' J l iii !IS l" n-
Cil ri'L' p:trn a t't'CL' il a dit Pni :ir, n:io 
fi !,l ura , n:io a pp: ll' l'l' ''• niío intpt·es-
siona. 

]JJnu gur:Hia qu e SL•j:J 11 .-\Jf:llld t•!(ll 
de 13e llo Hot•izo JJl e, lot·unda es tn Ca-
pit nl Ulll centt·o 1lc irrmlia~ii o co m-

met·cl:tl pnt·a todos os poJJl os dn 
Esi:Hl o, p:11·:t onde ec •ni'lu t· JJ , 11~ r ::1 s 
ft ri'L':ts L' t'IUI' it•s de qu t• d ispomo s, 
itllporl:ln•nuls dir~d ani L'nl e do c· x-
l r :ll t ~l'it·o todas :ts lltt•rrado ri:t s ll C-
ct·s ~: ll' i a s ao 11 os so eo nsuJJHJ, e aqui 
Sc t·:'t at'J'c t·adudo o illlpo :; to-ou ro, t' 
l'l' I' -' L'-Ú u n tl! o da Sllllii ll:l c,> lll 
qu e :\ lill a ~ I'L' nl al'ltllllll !ll' : 1 ~ J'l' IH!:IS 
d:t l ' ni;iu. 

.J:'t enl:iu se niio dir ia q ue a di s-
t r i bu i~:io do s i> l' ncl'ici os do go l't• J'-
nn ft•ik r:d ao no ss 11 l~s l a do dt'l':t 
ul'l'l'ir-sc por c s~t· erilt·rio - de qu e 
Jl i n:Js COIJCO J' J'L' COJJl JlOUl'IIS l' l' Jl(J IJS 
p:11·n ~~ l' l'Ct·ila fl' dera l ; porque·, Ctll 
I'CJ'(]adc, as Sll llJJ lla s t'nhu l os~ts pro-
n·nicnte s dt' i111po sto de intJHII'l a \: :'io 
qu e pagantos súo cobrada s aclual -
tll enl c t'ót·a do n o~;s n l et't'i lo ri o . 

Tolll: lnd o, sr. l' n ·sicl L' Ili e, a tnl -
eia l i1·a da in st:tlla c;:'to de 11111 a Al-
fa ndl'!r:l l'J ll Helio ilol'iwnl e, " !-(11-
I'C I'IIn lll iJH'i l'() CO II S[I'Uill JlO I' l'() Jl[ a 
do ~ ~ ~ lado , o L'd ificio e os :JJ'J ll azc·ns 
m·cessario s para o se u fun cc tuna-
nt l· nl o c t'.s lú re:d izando as nt ed id :1:; 
Jlel'l' SS:ll' ias l' COJllpie tn l' lll !J I' l'S p:tl'a 
qu ,·, posto lud11 :'t di ~ J JtJ S il:;io do ,; 11 -
I'C I' II O ela tJni:io, Sl' illaug url' lt rc\'l' -
lll enl(' aq uell c el epa rl an tenlo fi sr:d. 

J-'a~n essas l'lln ~ i dcrac;i't cs p:tra 
Jll os t rat· a r:t z:i 11 d!' se r da pri111 eira 
l'llll' tHi a qu e 1·on apr :·s ~·nl: 1 r e qu t·, 
Sl' Jn l'SS!I l'Xp ia ll :lt;ÚO, pncJeri: l Jl!li'C-
l'l' l' 11111 el esc:t lt ielo f:11·or do f~ , lael o 
ao IIJU11 ici pin de ll el lo ll or izo lll e . 

A cmenda e :t ss illl redi~id :l: 

".-\r l igo ... Fica o f.(P I' l' l' llO :1\ldll-
rizado a despe nd er até a ~ " il li lla de 
tll il e q ualrocl·ntos cont os el e r[·i s 
lia l'OnS\J'UCI,'iÍO elo 11 11\'ll Jll ~' J 'C!IdO el :1 
Cap ita l l' aequ isiç:io du terre11 o ll l'-
cc•ss:l t' io pa r a es~e f i 111 . 

l':1r:tg r:1pho Ulli L'II. l':ll':t l'X .'L'll t::"ll l 
el t•ss a nhra podc• r:'t nhri r dl·sdc .i:'1 11 

nL'l't'SS!I J'Í O CJ'C'd i!o . ' ' 
I': JJ ':J a co 11 slt'll l'l;:"lrt elo ed i f ie i 11 

l'l ' lli ra l r do s a t·nt az:•JJ s, It em l'II Jn iJ 
p:ll':t :1 acqui sic;:io do il' l'l 'l' JJ II JJ L'l'l'S-
s:JJ' io an J'l'CÍ JJ[o d:1 .-\lt' ;JJHI :·g:l, l r.• tn 
o gnrnuo de cil :lll t:ll' a s i o :ll"i u:tl 
~[ l'l' ('!lelll ~JuJJÍl'ip:tl (' O [l'J' J'CJJO Jl ll l' 
l' ill' Ol'cupa dn. ll ~· sorll' qu e n qu e 
Sl' \'lll' fa z ' I' e Jlln ll Cll lllJl l' II S!l\:iÍ o: IJ 
J·:sta cl n d:'t :1 ll l'i ln ll oriw nl l' :t quil -
111 qu e cl l' BL•ll o ll 11 ri zn JJl e l' :tl' lo-
JJJ ar, ;>n ra :1 l'u nel :t(,':i o dessa rcp.11·· 
lic;:io fi sca l da ln l:io. 

·,\ oulrn t'JJ H' nda velll kll :· l' ic i:ll' 
os l't lll ccioJJa ri os da Scercl:tria da 
I'I' C'V idc·neia dii S s ~· J ' I ' idon•s el o Es-
l:ld O. Con stitu e u111a exe:·pç:in ndio-
s:l, sr. Pre si el enle, 11 fi n vodt• J' l' lll laes 
f'llll l'C ÍOllal'i iiS f.(tJ S!l l' da ~ I':I JJ[ :I f.( l' ll :; 
i JJ stitu id'a s pcl:t lei n . RRO, de l !l2fJ, 
fJU C Jl ~' l'lllilt c 11 CIJn Sll'll Cc;:ÍO 0\1 t\C-



lpli sição do ))J'Cd io pa1·a I'Csidcncia 
dos fun ccionari os publicos, medi-
ant e certas garanl'ias l! desco nto 
mensal em SC US VCilCÍJilCil iOs para 
an1n1·tizaçiio do capital, duranl l! o 
prazo de doz{! annos, a juros de 
li % . 

Tanl.n mais se justifica c se im-
piic essa nH•dida de justiça quanto 
sa bemos es1ar t1·ansitando na ou tra 
Casa do Congresso um projectn ex-
i<Pmlcndo o benefi cio daqudla lei 
ali· aos funccim1t11'ios fcderac·s, niio 
se i si co m justiça ou nii o, como 
n:i o sei si niio viril isso difficultai' 
11 andame·nt o dessa instituiç:io, dt• s-
tinada a amparar tii o sómcnte aos 
ser l'id oi·cs do Es·l.ado . 

A emenda é n seguinte : (l i!) 
Offcneço nill(la ao )Yroj cclo duns 

rnH'IHia.s, a prim cida sub-emenda 
:t t'lllt·nda n . 6, suppri mindo- lh c as 
eX)ll'CSS ÔCS - "pode ndo - rt lé fi-
nal", L' a scgulHla nuctnrizando a 
nbertura dn credito ncccssai·io para 
a installa ~iin do Gymnasi o de 
Thcophilo Ott oni . 

( .\fui/o bem; muito IH! /11 !) 
V:io ú ~lc s n , sftn lidas c cnti·am 

cnnjunctamcntc em cli sc us siio as 
seguinte s : 

Emendas 
N. R 

Fi ea t' gm·ci·no :.tudnrizadn a clc s-
pendt'I' até a snm ma ele 1. 400:000~ 
( mil c qt~a troccn t os co nt os de réi s) 
na co nstrucç:io do novo mercad o 
da Cap it al c· acquisição do tcl'l'eno 
II C'C'L•ssa ri o para esse fim . 

l':ll'al(raphn uni co. Para t• xecu-
ç:io dessn obra pndcrú abrir, desde 
.i:'! , o necessarios credito. 

N . !J 
Os fun cc iorí:u·ios da Sect'CitaJ·ia da 

l'rev idL·ncia dos Sl'I'I'idore s do Es-
tado pndl'.J'ÍIO nclla se inscr.C\'et· co-
Jno socios e gosa t· as vantagt•ns do 
ant . 2 ." da lei n . RRO, •de 27 de· ja-
JI('ÍJ'O de 1925 . 

N. 10 
Sub-e nH•Jula n. G: 
Supprimam -sc no al'l . :!." as pn-

.]:1\Tas " podend o . . . nté- Esta-
dn " . 

N. 11 
ACL' I' cscc nf.e -sc ond e conl'icr: 

Artigo ... Fi ca o governo aucto-
rizad u a abrir o CJ'{•dHn ncct•ssal·in 
para a ert·a~iio, in ·s talla~ii o L' l'un -
n·ionamento dl•ssc l'X1l•rnato . 

S. S., :11 de ngostn til• 1!127. -
A li'Hdo Sit. 

O SH . VALLADAHES niDEind 
\'Cill ú tribuna afi m de nprcscntnr 
uma sub-cuncnda ao pl'Ojcch'J em 
di scussüo. 

Diz que é um adepto decidido da 
cquipara ~~:io de v.c ncimcntos entre 
os prol't's :;ores de artes c os profcs-
sot·cs de sc·iencia s e de lingun s dos 
Gymnasi os c das Esco la s Nor macs. 
Jit nu anno pa ssad o o o1·ador discoJ·-
l'l'll lüng·amcn.t·c so ht·c o assumpto, 
ao offe.recci' uma emenda semelhan-
te ú qu e co n ~ta do proj ccto em dc-
hnte, comenda qu e l'iu vi stori osa, 
CUillU \'ictorÍ O·Sa \'aC Sl'<IHIO cgna( -
ment e a do illu stJ·ado Sl'ltndul' rc-
sidc•nte em Mar de Hcs panha, que 
l t• m lambem a "ssignatut·a do ora-
dor, mandando equ i p:u·a I' os venci -
mentos dos professores de desenho, 
mu sica e gymnastica da Esc~ nla Nor-
mal Modelo aos dos p1·ol'essorcs de 
sc icncias c língua s daquell c estabe-
leci mcntu. 

Achn, toda vk1, o orado.r que essa 
emenda niio é com plet a, porque es-
CfU eccu a professo ra de cost urn ou 
trabalhos ntanua es, J'aZÜo que o Ie-
,.a a offc J·cccr uma sub-eme nda nes-
se SL' ntido. 

Bm seguida , al onga-se o OJ'~alor 
L'm demonstrai' a imporlanda do 
ensino (le trabalhos manuacs, im-
I•<Jr tan cia essa qu•c n•m se nd o pos-
ta en1 rc lel'o desde o govc.rn o do 
i nolvid ave l ,Jo:io Pi·nhcil·o, cujo em-
penho ni sto, c·omo em tud o que se 
refcl'ia a cdu cnç:ío pnpul~1r, é de to-
dos co nhecido. Para que, pois, o 
ensino de tt··ahalhos manuaes c d e 
outras artes t·e·nha na s esco la s nor-
ma cs a . efficil!ncia deseJada , nn 
Jll'<' tHI I'O das futuras mestras, mi s-
IL't' se faz percebam ess·cs professo-
re s \'encim cnt os co ndi gnos, pa1·a 
'qu e sejam tmn bem hons profcssn-
~ ·c•s. 

N1essa·s co ndi ções, tend o sido jú 
contemplados n:t.s emenda s ant erio-
re s, os p1·ofcss'OI' CS de dcsr·nho, mu-
sica c gy mnasl ica , vem o orador of-
.fci'CCN' a sua sub-em.cnda , ·inclnin-
(]o ne,ssc ben ef icio a pl'OfcssOI\1 de 
,f I' aba lh os ma nu ncs da Escola Nor-
:mal i\!nclelo. (Muito li rm!) 

Vac {t Mesa, é lida c e·nt r a cnn-
,jun ct amente em di scuss:io a se-
r, u in t c : 

Emenda 
N. 12 

Suh-enl('nda a c mentia n . 1: 
Accresce nt c-s·c, dL' poi s da pala -

\Ta - IO'mnastica - as p :da\' l'a~ : 
- c t.rabalhos ma·nuaL'S. 

S . S . , :1 1 el e agosto tll' 1927. -
Vullaodai'Cs fiibcir o. 

Ó. SR. JOÃO PIO (Nrio devolveu 1 sô1·ns c outros produclos hio logicos 
o seu discurso). j prcpnrndns no Estnt:o, em Iabornlo-

Encenadn a di scussão, siio postos 
1 

ri ns parti culares ; 
em di scu ssão e appl'OV(l(los o pro- i ) fi scn li zaçüo do exercício das pro-
jecto e as emendas ao mesmo aprc-j J'i sstíL·s medi ca, pna1·maccutica, dcn-
sentndn s . tar i:J c- ohstct rica. e rcprcss:io do 

Contendo alguma s dessas r m e n -~ cuJ 'o iiHicii'Í sino; 
das ma teria no,:n, fi cam soh rl' a .i ) o rl(a n i.za~I:IO da ~.; (ai ist ka demo-
mesa pnra , nu tónna do nrt. t:J!l, , l( l'ap ho-sa nllal'l a dn h tado c n puhli · 
§ 2.0

, do Regiment o, so ffrcrn m um n I cu\,'úo dos respect ivos bolcli n : c an· 
4. • discu ssão. nua rios ; 

Entr.t, em 2.• di scus:ío, por arti - ll) in spccç·:in medica dos inuni grnn· 
gos •. c C! appro\'ado SC IIJ deba tt• o tr s dest inados ús co loni as manlid.1s 
sr.·I(Umlc : i nu sunl'cnclona das pelo Estado c aos 

1 estabe lrci n1 enlns induslri acs parli-
PIIO.JECTO N. li, DA CAMA liA , DE ~ ut : 1 rc s ; 

1927 I I) l'i scn llza~ií o do trabal ho opera· 
Reforma os se v' . . . . ! t·io na s fabrica s e ofl'i cinn s, ClllJll' t! · 

,r . '.ços Sllllltarws do ; li ende tHio r ~ : ~ ud os l' 111quer it os so bre 
Est.ulo j liyg iene indust ria l c profi ss ional; 

O Congresso Leg islativo do Esta· 111 ) orgnni za\'Ü O de centros de es· 
do de Minas (~ c ra es decret a : , tud o c de prophyl nx ia cs pccifi cn dn 

Art. 1." Fica o !:(O\'l' I'IIU auctorizad e 1 malari n, da lepra c da HIOicsli a de 
a rcfr"·mar os sc rl'i t·os sa nit a1·ios d o~· C: hal(as; 
Esladu. expedindo para isso o res pc- 11 ) inspccçiio das r!:tancins !Jydro· 
cti\'O regulament o, de acconlo Cll lll :·s · min erat•s <' lhcrm:1cs. 
ba se~ c:c finid ns na presen te lei . 1' A ri. 4." !'ara n 1'e:1Uza çüo dos ser· 

Art. ::! ." A act ual Oirect uria dr IJy . . l'it;os da Saudc l'uhtic:1, SC I'Ú o Esla-
gienc pn ssa a denomin ar-se " /Jir;,_ i do di vidi do em tantos di strictos sa· 
cloria de Saude Publica " , fica nd o ) uita rios qu :1nlos fore m necessarlos :'1 
subordinada ú Secreta ri a dn Segu-I ' :1pida c cl'ficicnt c cxecuç:io das pro-
rança c Ass islcncin Publi cn. \ idenl'ia s rclat Í\'a s ú dcl'csa da sau-

A ·t ~o \' "D' L · I . de co ll ccliva, 
I • ' '· r II'CC OJ'Ja (c Saudc p . PuJJlica " com pet e: ' . ara~rapbo llll iCO •. l! numl'ro_. I1~· 

•t \ rs lud c eliulo •'c 'd . 1 c::I Jza ;;uo e consl1 tu :çao dos di stn-
gi~d d~ todas ,15 7' 0 c C J~i cmiO.o- elos :;n nii.:II'Íos scriio fi xados pelo 
Sl·,,eJ' s exectJ.l'l i,ld, ol oenças . ~·an smisl· - l'l 'l's idcnlc du Es l:ldo, fHII' propus tu , · • os sc1 \l ~os c e 1 s . , . · .· 1 S , , ., , , . , .. prophyhxh ger 1 .,.. I c o , cr1 Ct.III O c a , c l.( lii .t n ~a c Ass is· 

'. · •· _ a ou P.s pccJ Ica; tl'ncia Pu bl ica, c r;uvic"' na parte 
h ) or1entnç:w lccbn! L'a de qnn cs- lrc111 ; .. 0 , .• , •1 • l· S· 1 p bl' 

quer pesquisas seicntificas que in - '" - Lc.t l. JI cc 01 c •1 .tuc c u t· 
tcresse111 á saudc co ll ectiva; I c .. · . r. • , • · 

c) JOiicia S'lnit'll' ·. 1 . • . . r\ 1 t. .;. i'\ a sc'de de cada dJ sli'Jc!o 
1 } d ' · ' •1 i.'1 l os d.o miciiJ ~s sa nila1·io have rá um cent ro de sauclc, 

~ Oi,I'a O~.ro f r~~ 1 I ~OS ~~ lll ~ fl CCÇH O 
1
. perfe it ame nte appnrclhado pn;·a al.-

l ns . cns.as c e lH >I açau co. cctJv~t , cs- . tend er :'t s necess idades urgcnlcs do•l 
tabcleenncntos CflllllllCI'Cia Cs, f abri - I llllllli l' i . I . . r -. . 
cns, offi ci nn s, h ~spitacs, qunrlcis l \rt 1~"~\/0 > su.a . .I!II' I Sf lcçao . . 
lllCl'C'JdOS ele . . ' 1 • l , S lllUIIJ C!piOS ((U C CJUI Ze• 

' ' · • I l'em cs tahelcccr postos pcrmancul.l) ~ 
d) fi sca lização dos gc nci·os alimen. de hyl(icnc para fli 'OVC I' ils ncccss ida· 

ticios consumidos no Estado c dos de s locaes, d cn~ I·ilo auxiliar pccunia· 
·desti nad os ú cxporta ~·:io, inspccc io- I'Íamente ús de spesas c aclop tar intc· 
nnnd o-ns nos entrepos tos que forem gmlment e a lcgislaçúo sauitaria c~ -
crcndos, de accMdo com o a rt. 11· ta cual. 

c) oricntnçlio techni ca dos sc;·vi-
ços de propaganda c cducaç:io sani -
tnl'ia ; 

f) di st.rihui ç:io de vnccinn s, si\ ros 
c outJ•os productos b'ologicos para 'J 
combate ús cpidcmins; 

g) oJ•ga nização de todos os serv i· 
ços que visem .melhora r as co ndições 
cfe snlubridadc publica c impedir ou 
diminui1· n n1·opn gnção de doe nça~ 
lmnsmissh·cis ou evitarei s ; 

h) fi sca lizaçiw dn s pharmacins, do~ 
prod uetos phai'maccnticos, vaccinns. 

A. s,-19 

Pa ragrn pho unlco. Os municípios 
cu.!a aiTcca d a~:io annual ftlr lnre-
rior a 200 :0011%00, cn niTi buirão co m 
2f, % da s d es pesa~ totacs do posto ; 
os cuja nri·ccnrhtçfio annunl f!lr ln-
fcl'ioi' a 300:000$000 contribuirão com 
31í % ; os cuja aiTCcadaçiio fôr !nf,l-
ri or a 400 :000~000, 4:í %; c os d~ 
1ll'I'CC11dação S llj >CI'i O ~ a tJOQ :000$000, 
50 %. 

Art. 7.0 O E:: tndn c o munlc!plo 
podcJ·:io es tnhclcceJ.' accordos com 

nssociuçõcs philanthropicns, que f!UCl· 



294 

· ~ain colluborar nn execução de ser-
viços de Snude Publica, mediante 
clausula s cstabclccidns em contracto~ . 

Art. 8.• A "Dirccloria de Saudc 
Publica,,. comprehcnde os seguintr..i 
·orgãos lcchnicos : 

].") Secrelal'in: cou1 as sccç11cs el e 
contabilidade, expediente c nlmoxa-
rifado; 

2.0) lnspcctoria de Dcmogra phia e 
Educação Sanitnna; 

3.0 ) In spcctoria dos Centros rlc 
Saude, Epidemiologia c Prophyh.xia 
Gel'lll , supcrintcndcndo as dclegachs 
de snudc disll'ÍCt.les, os centros de 
saude, os pos tos municipaes de hy-
gicne, os hospilac1 de isolamento; 

4.0 ) Inspccloria de En~enharja Sa-
nitarin; 

5.") Inspcctol'in de Fi scalização do 
Exercício de 1\'lcdicma, Pharrnaclit, 
Arte Dcnlnri n, Obstetrícia, etc.; 

G.0 ) Lnbora lol'ios hromatologicos c 
de pesqui sas clinicas. 

Art. 9.0 No rcgulnmcnlo que fõr 
1·xpe.fido, poderá o governo commi-
nar multas 1li: 50SUOU a 2 :OOOSOUQ, 
J1agnveis nas collcctorins, no prazo 
d,! dez dia s, find o o qual serão co-
·hradas cxccntivamcnle. 

Art. 10. Nos casos de epidemia, ,, 
Estado intervir{\ nos municípios, co-
brando, nos que não tiverem scrvi-
Ç05 orga nizados de accordo com o 
ar! . 6.", 25 ou !íO % das despesas ef-
fectuadas, co nforme a :Hrecaclação 
fô1· inferi or ou supr r io r a .. . . .. . . 
200 : 000~000. 

Pnrag rapho unico. Os municípi o~ 
que gasla t·cm pelo menos 5 % de 
sua renda annual em serviço de 
Saude Publica d'cvcrão contribuir 
apenas com 10 % das despesas fei-
tas no com'b:ll c nos surtos epidcnü· 
cos. 

Art. 11. O govern o fiscali zará os 
productos ali mentícios destinados {t 
exportação nos pont os de embarque, 
ou nos loga rcs de producçiio, esta-
belecendo entrepostos, ou conceden-
do favores nos qu e qui :~c rem se en-
carrel(nr de Ines empresas, que fi ca-
rão soh a inspecç:io da aucloriclnclc 
snnilaria. 

Art. 12. Dumnte n vi gcnc in dos 
contract:os reali zados ou a virem a 
se r realizados <:um n Uni:i o, os ser-
viços a cargo dos pos tos de sa nea-
mento rural serão executad os de ar.-
cm·do com a ol'icntaç:io tcchnica c 
administmliva do · "Dcpartamcn~o 

:Nacional de Saucl c Puhlica". 
Paragrapho unico. Cessado o ac-

cm·do, esses serv iços passarão a se r 
~Ul>cri!!l~ndicl?s 1>eln "Dir~ctorin cl,e 

.. ' ' ;, 
Snudc Puhlica", que poderá O'IJ. naó 
nprovcitat· os funccionarios existen-
tes, nomeados em commissão pela 
aucl oridade sanilnria federal. 

Art. lJ. Os serviços de hygiene da 
Cap ital passarão a ser executados 
pela "Dircclol'ia de Saude Publica" . 

Art. 14. As conslrucções e rccon-
struc_ções de prcuios na Capital e 
nos cc tüt·os urbanos e ruraes, onde 
houver serviço de Saudc Publica, se-
rão i'isca lizadas pelo representante 
da "Dircctoria de Saude Publica ", 
c obedecerã o its exigcncias previstas 
110 rcgu lamr nl o se m qualquer onus 
para os t• espcctivos donos. 

Art. 15 . A "Direcloria de Saude 
Pui.Jl ica " terú os seguintes funccio-
narios tcchnicos : director geral, iu-
spectorcs, delegados di s tricta es~ che-
fes de postos, medicos auxiliares, di-
i'Cclorcs de laboratcrios, assistentes 
c chimicos de Jaboratorios, enfer-
meiras-v isiladorns c vcterinarios. 

Art. 16. O dircctor de Saude Publi-
c:, scrú d ) immediata confiança c de 
livre nomr.ação do Presidente do 
Estado. 

Art. 17. Scl'iio ca rgos tl 'l promo-
ção c providos por ueereto presiden-
cia l : 

a ) on inspcctores ; 
h ) os d e~egados di strictacs; 
c) os chefes de postos . 
Paragrapho unico. Na organização 

dos se rvi ços. para os logares de de-
legados di strictaes devem ser de prc-
fcrencia nomeados os medicos que 
trn ham curso de hygienc c saudll · 
publica s. · 

Art. 18. As promoções na ordem 
cslabekcida no artigo anterior, se-
rão feitas. doi s terços por mereei-
m.rnto e um terço JWI' antiguidade, 
mediante proposta do director ele 
Saudc Publica, ao Sccrctm·io da Se· 
gura nça c Assistcncia Publica. 

A •·L. 1 !J. Os c:11·gos de medicos au-
xi liares, assistentes e chimicos de 
labora lori os sc:'ÜJ providos median-
te concurso de provas publicas, de 
acco nlo com as inst rucções appro-
va uas pelo Secretario da Segurança 
c Ass istcnt:ia Publica, que expedirá 
o respectivo Ululo de nomeação. 

Art. 20. Os directorcs de lahorato-
rios c os de hospitacs serão ncnnea-
do s }ll'l o Presidente do Estaclo, 'par 
propos ta el o dircctor ao Secretario 
da St~ gura nça c Ass istcucia Publica. 

Art.. 21. O secretario da "Directo-
l'ia de Saudc ·Publica", de immedia-
ta confi:uwa do director geral, será 
nomeado em commissão pelo Secl'C-
lario ela Sc~:urança c Assistcncia Pu-
blica. I M . .. . _ LJ.- , 

ArL 22. Os funcci onnri os cncniTC· 
gados do Ilcgistro Ci\'il, soo pena rtc 
multa de 208000, c o dobro nas rci•1 .. 
cidcncins. se rão olll·igados a cnv1n1· 
á rcpnrtiç:io sa nitnri a mni~; Jl l'oxima 
uma rcla~·~io semanal dos obitos oc-
cm-rirlos, c umu outra mensal rel: l!i-
\'a aos casa mentéJs c nnsci mcli los rt~
gistr:ulos, de accordn co m as instru-
cçõcs IJUC furem rxpcd idas. 

A1t. 23. Os projcctus de 'abasteci-
mento d'agua c de cxJ;otlos para a 
C:ipilnl , cid :lll rs c villa d" inl <'l'ior, 
só sc1·:io execut ados depo is de ap-
provados pela " Di rectorin de Saudc 
Puhli cn ", sem qualquer onu5 p: tra 
os mun icípios. 

A1·L. U . Fica o f(ovcl·no auc!OI'l zn-
do a abril· os crcd it os ncc!.'ssarios 
p:11·a a remndelaçíio dos serviços sa-
nitar rns !lo Estado, podendo cre:1r 
cargos noros c fi xar-l h!.'s os vcnci--
mcn to~. 

Arl. 2ii . Os IH: lua ~s func cio nn1·irn 
cffúctivos c con ll'ac·ta dlls da Uirccln-
ria de Hyg icnc serão ap1·ovr. itudos ·· ~ 
l'eO I' IJH IIiZaçiio dos SCI'V iCOS sa nitario :;, 
podend o-l hes se r allrihuidas ou lr:ts 
fnn cçiíes I!UC nãu as alé enlüo r.xer-
eida~. 

Art. 26. No rcgul :uncnto que fü t· 
cxp13did o, poderú o go \'crn o prohibir 
aos medicJ..3 da " Dircc lor ia de Saudc 
Publica" o se1·viço (:c clí ni ca rcm u-
ncmda, sempre qu e nssim o c . ·it~ir 
a CO II VC nicncia do Se i' VÍÇO. 

Art. 27 . Revogam-se as di sposi-
ções ·em contrario. 

Sala das sessões dn Camara dos 
Deputados de Min as Gcrn cs, Bcllo 
Horizonte, 25 de agos to de 19~ 7. -
O Pres idente, Pedro Marques de Al-
meida. - O 1 . o Sccrcta l'io, .João 
Bcruldo. - O 2. 0 Scc l·ctnl'io, Anni-
bnl Assumpção. 
. Em di scussão o art. 1. o 

O Sll. VALLADAH ES HlDEIHO: 
- Sr . Presidente, depo is do di scur-
so que aca ba de Jll'on un cin r o nobre 
senador, da/a venia, dr. Passos 
Maia, sint o- 111 e na ohl'i gação de, por 
minha vez, di7.t'l' so bre o proj ccl o 
em di scussno nlgumas pnla vras. 

A impnrta ncia do se rvi ço de hy-
giene, s . exc., medi co c medico de 
t n lento, nii o po7. em dnvida. É c lia 
realmente immen sn. 

O ccurm•no nnli go, v. exe. sa be, 
era formnd o po1· ilh as de hnmal'l i-
dad c ou de povoamento; vivendo, 
nessas prisca s óra s, scggt•cgados un s 
dos out1·os, os homens estavam por 
isto mesmo ll!.'fcndidos dos surtos 
~pidemicos ou, quando nnd a, da 
sun propagação rapidn. Hoje, o na-

vio n vapot·, 11 es trada de feiTo o 
Ull ini HillCIII C O :u•co plano fiZlH'UIIl 
dn hu1nnnidud' um Lodo un o c d'a-
t:ora e1 11 deanlc us epidemia s h:io 
de ll'ndc• l' a se propaga rem com a 
rap id<•z do l'l•l am pago. 

llahi a nccessid:ull-. qnc lemos, 
de nppn l·elh al' o Eslaclo, pam todo 
O IIIOIII ~ n to jugu):lr , ll! JS SCU ~ pon-
tos d · C"e los:io, os flagc ll os a que 
1n t• l'<' nh o rlofcr i ndo. 

Sl'n· i ~:os , d.1 l'S!l<'de dos que o 
proj l'tlo orgnn iza , n:'io se improv i-
sam, d:1dn sua natureza lechni cn : 
exi~l'lll pessoa l di sc iplinad o c um 
materi al imm cnso, em fran co fun -
cdo lllllll l' nl o. l'odcmos mesmo com-
pnnil -o ao sc n ·iço milila t· c ta lvez 
dl' nlrc em breve cll c ven ha, em 
pari r, a Sl' con fund ir co m ellc. 

Tambl'IIJ, ~r . 1' rl'sidc nl c, a dcs-
)J(' i! o do lillssn elima que é o tem-
pera do de a llil nd c, e ju stament e 
con s idt• rado o melh or do mund o 
nüo nos faltam zonas endcmiadas; 
na s marge ns do S. Frnnci sco rei na 
o imp~ lncl ls lll o; non ros loga rcs, a 
molrsl 1a de Chngas; por loda a 
parte, o atn nl·ell iiu. 

V. ex c ., co mo o Senado, sabe 
que cs ln I ri nd adc uiio Inata . O im-
pa ludi smo c as \'CI'miuoses mal 
lin [{C m de amarc llo o ros to dos con-
t:nn i nados, I ornand o-os carnctcv•isli-
catnenle ~·omanlicos; a molesl)a de 
Chaga s c ornamental. . . ilii nguem 
nos nossos se rliícs procura evitat• 
c~srs mor~JLI S . Infc li zmenlc, porém, 
s1. ~ ll c s nao mata m, crcam a pas-
sl ndade eco nomica c as zo nas onde 
viçam, viça lambetn n mi scl'ia. 

A del)('llação do impa ludi smo dn 
mol es l in de Chagas c da· nn kil o~to
mi nsc é mi ss:io que mio , póde as-
sombrar a medici na mi 1icira que 
tem dcanl e de si os cxcmpl ~s de 
Cuba, de Sumn tm c de Ro ma e so-
hrctud o, o ma is proxi mo, do ni'o de 
Janeiro, lrnnsfol'l nndo por Oswaldo 
Cru z, de cemitcl'io da lcn a, em cs-
l:ição de rec reio, que a bunwnidade. 
hoje lli'Ocma, para espairecer ao 
sol. 

. O projcclo que ovi 1lentemcntc ca-
minha n css :~s di rcet rizcs, preci sa, 
qu anl o nnt.es, ser trnnsfurmad o em 
lei. Quem, meus senh ores, sa nea r as 
mnrgens do S. Francisco fará de 
nós o povo mais I' ico da terra. 

Um senhor senador: - Essas 
ll1 01'rem POI' )Ú. . 

O .~r. l'a lladares Ribeiro: - O 
apurte é injusto, sobretudo no mo-
mento em qu e esta mos leg islando 
pnra impedir f!Ll e o pobre l:J OY() d~ 
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S. Francisco morra, por I li , no des-
amparo . 

O sr. Alfredo Sá: - E' de lil que 
nos vêm os productos . 

O sr. Vai/aclares Ribeiro : - A 
vida hygica crca por toda a p:11'tc a 
riqueza c o h omem silo é o maior 
valor da terra . 

O proj ccto, continuo a r epetir, é 
el os mais ulcis qu e têm transit ado 
por este pa1·lamento c po t· b to, ap-
plaudindo-o, não possa deixar de 
cxtrnnhar a r cstl'icção que lhe trou-
xe o nobre senad or que me ]JI'CCC-
deu na tribuna, o qu al, como o Se-
nado ouviu , qu er suhlrahi1· a mu-
nicipalidade dos cnc:ll'gos hygi cni -
cos ou da solida!'i edad c co m o Es-
tad o, nesse campo de nct ivi dadc 
funccional. 

O sr. Passos illaia: - E' um de-
feito do proj ccto. 

O sr. Alfrcclo Sú : - E' prec iso 
que os municípios faça m o sacl'ifi -
cio de vir em au xilio da intcrvcnçfw 
do Estado nessas occasiõcs . (Mui-
lo hem !) 

O sr. Valladares Ribeiro: - A 
obrigação é commum. Digo mai s : 
quando está em j ogo a vida huma-
na não se concebe que o municipio 
permaneça de braços cruzados ou a 
aferrolhat· dinheiro . . . para obras 
5umptua!'ias. 

O sr. Alfreclo Sá: - Em ma teria 
de hygicnc c instrucção publi ca, os 
esforços do Estado c dos muriici-
}Jios devem ser conjugados. 

O sr . João Pio : - O serviço de 
saneamento é urna necess idade ina-
diavel no Estado . Ou então sere-
mos uns ctem os doentes . . . 

O sr. Sim rio ela Cunha: - Mas 
visando principalmente a lepra ; a 
maior necessidade é nesse sentido . 

O sr. Passos Maia: _:_ Quanto ao 
impnlludismo, ha sta acabar com o 
capim gordura nas marge ns dos la-
gos e pant:wos . 

O sr. Vall adarcs Ribeiro: - V. 
exc. não faz bem, dand o aparte 
de sta natureza, porque pódc, co m 
sua grande auctoridade, levar o po-
bre sertaneJo mineiro a extinguir 
os gorduraes, legitima r iqueza nos-
sa; quand o sa bidamente o gordu1·a 
nada tem co m impalludi smo. (C ru-
zam-se diversos apartes) . 

O sr. Valladares Ribeiro: - Es-
tou vendo que a matcl'ia é do agrn-
lÍo do Senado, quero, porém, ter-
minar o meu discurso. O pcor é 
qur já não sl'i o CJU e eslava di stu-
!;!Jdo .• , 

O sr. Alfredo ·Sá ; - JMnn'lõ!l 
corrO]HJI'IIIH] O ll argumcntaÇÍÍO de V. 
cxl~. , qu e di scutia a qucstíío mu-
ni cipal , lcvantad:t pelo dr . Pas:;os 
1\'ln ia. 

O sr . l' al/acla res Ribeiro;- Pen-
so que .i ú de monstrei que, em se 
t rn l and o de hyg icnc, n obrigação do 
município precede á do Estado c 
que, port anto, o municipio não pó-
de Sl' eximi r de nu xilint· o Estnrlo, 
qu ando cll c exe rce a fun cçiío C! tll~ é 
dos dois. 

Um dos se nh ores se11:ulorcs em 
apa rt e co m que me honr:.u, o ·atou 
el a lrprn. O pl'l) p!'Í o dl' . Passos 
~! :lia .iú se occupou da m:otcr ia, Jl e~
ta sessilO.. . I· i co admirado ! N:i o 
me co nsta qu e ha,i a icpra no Es tado 
de 1\linas ou pelo menos tanta co-
mo se assoa lh a. 

O sr. Passos Maia ; -A quanti -
dade é cnllr n c . 

O sr. l' al/adares Ribeiro; - E' 
poss i\'cl qu e haja lepra numa ou 
noutra loca lid ade. 

O ~ r . Sim fio ela Cunha: - Em 
t odo o Es lado - posso affirmar . 

O sr. 1'allwlares Ribeiro ; - Eu, 
pelo menos, tenh o morado em ]P-
garcs o'nd e não ha lepra c conhe:,.o 
mui tos tnmhem ass im. 

N :i o faça mos da lepra, meu~ sc-
nl.ores, mo;cst ia mineira - pel:J 
nr,'o r de Deus! . . 

O sr . Sinuio da Cunlw;- E' mo-
Jcstia mund ial. 

O sr . I' ai/arfares Ribeiro: - Com 
o p1·o,i cc lo Clll apreço, si os fóco~ 
cx istcn1 , \'iio desn pparcccr. 

O sr. Alfredo Srí: - .Já está se u-
do construido um leprosari o. 

O sr. V ali aclares Ribeiro: - O de 
qu e prcc i:;am os é sahir da incrcia, 
cnfre111ar o problema do nosso sa-
neament o - co m dec isão I A' fren-
1 r destes serviços estão dois h omens 
d e acção, os drs. 13 ias Fortes c Haul 
Magn lh :ics, c o qn c n nós cum p1·e lÍ 
auxi li a i-os . 

Antigam ent e, nas epidemias, os 
h omens morria ~11 ao desa mparo c 
aos mont cics. Leia o Senado a dcs-
l'.ripção qu e Thucydidcs faz da peste 
de Athcnas. Val e a pena viver h oje, 
quand o a medicina .iú nos acena 
com a cs pcmnça da cxlincção das 
molcslin s. 

O sr. AlfrecTo Sá: - E o mundo 
caberá tanta gente nesse t empo? E' 
o caso de parodiar Gilberto Ama-
do: "Não haverá mai s Jogar para.,, 
os homens sãos ." (Risos). · 

I 
I 

·I 

.O sr. ValTadares Ribeiro: _ Cn-
nunhamos pm·n lfl .. . 

O sr ·. Sim ã._o da Cunha: _ A cla s-
se .medi ca nao ha de gostar di sso 
(RISOS), 
_o sr._ Vallaclares Ribeiro :_ Per-

d ~o I Nao .matam os os med icas que 
hao .de exi stir, pa ra tra tar dos sãos 
c evitar as molcsli as c, a inda, para 
curar os. velhos. Dcsg J·açm a mente, 
sr. Presidente, a ve lhice é moleslia 
eterna c incuJ·avcl. 

Sr. Pres idente, ' terminand o de-
claro a v · cxc · qu e vo to o pro'j cclo 
tnl !J.unl, sem lhe accrcsccntnr 0 11 
ll~c . tirar um a virgula c penso qu e, 
IJSS !n~ procedendo, presto ao 'Estado 
o ma iOr s.en riço QU l' lhe podi a pres-
tar· (ilfr11/ o be.m I Mui/o bem f ) 

Encerrada cll scuss?io do :nt. ]. o, 
é o mesmo posto em yotn ~ iio c ap-
provado. 

Os art igos 2 n !J siio approvad os, 
sem debate . 

Em di scuss:io o art. 10 . 

~ S~ . . PASSOS l\•IAIA: - 1\ cho 
n~ u!lo InJusto esse arti go, SI' . Prc-
s Jd ent~e, po is si 11111 municinio po-
1~ .1·c . ~1 ao tem um serviço medico o1·-
ll·llllr-ado para comhatcr um a epi-
demia qu e o asso la, c o Estado, 110 
~eu d~ver de ass istencia, vac nh i 
mterv!r p:~ ra acud i!· a populacào 
desse mu111 cipio. co mo é que 0 Es-
t ado vae cob1·ar 25 ou 50 % das des-
pesa~ effcctu adas co m essa provi-
dencia ? 

Si o município jf1 cs t:\ dcsgrnça-
rlo pela febre nm arcll a, pela ~·a ri o
la,, pcl? typl10 on outra qua lquer 
epJdenua. como pocl c o governo au-
J.'m cntar-lh~ a a ffli cção, suj eitan-
do-o .a- ma1s esse onu s pccuni a ri o'? 

O sr . . Alfredo Sri ; - Mas 0 Esta-
do vac 111tcrvil· lá co m seus mcd i-
cos c a sua hygienC', cxactam cnte 
para sa l va l-o rl cssn drsgrac:n . 
. O sr. Passos Maia; - Mas esse 
c o deve r do E si a do. Então para 
I(U e serve a reparti ção de hygi cn ~ ? 

Si .iá ohriga mos os municípios a 
concorrer para a i nst ru ccii o pnb . . -
ca, para a scf(rH·a n~a publica , co mo 
vamo.s nl(ora lhe dcfl' l'ir tmnhcm 0 
c~1 s l e 10 da sn ud c pu bl ica c da hv .. 
gll'ne? -
. O sr. Alfredo Sá : _ São benefi-

CIO S qu e o Es tado I hcs vac presta r . 
O sr,. Passos Maia ; _ v. exc. é 

um dos homens mais sensatos que 
cu conheço . .. 

0 sr. Alfredo Sá : -Muito ohri-
gnclo . 
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. () sr . Passos Mala . .. e é impo~· 
SI ,.e I I! !I e 1;iío recon hcçn a injusti-
ça desse di spos itivo. 

E11: co ntém até um a cspecic de 
c?ersno : por niio di spor um munici-
plo . de um serviço permanente de 
hygJCnc c proph y ln xiu, recebe ngo-
n• cllmo castigo esse tributo de 25 
c _50%, quand o é certo que muitos 
11 ao possuem tal serviço por não 
poderem . (A poiados ). 

Voto contra o artigo, sr . Prcsi-
dcnl c:_Porqu e acho que niio é numa 
oc~a s m? dessas, numa occasião de 
cp J~l cmJa , quand o o municlpio já 
esta assoberhad o co m os cffeitos 
drsnstrndos de um fla gcllo dessa 
orde m, qu.c ~ _Estado deva impór 
um a co nt~' l!lUI Çao em dinheiro, por 
u 111 bc~ c fi CJO que ell e fez no stri cto 
cumpl'llnent o de se u dever de ass is-
te nci a puhl ica . (A poiados; mui lo 
brm !) 

Enccrrndn a d iscussão do nrt 
1 O, é o mesmo posto em votação ~ 
npp1·ovado . 

Os rl r mai s artigos são appro~ado~ 
sl'm rl ehnte . 

Fi ca o pro,iccto sobre n Mesa pa. 
rn cnt1·ar em ord em do dia oppor· 
tun amcntc. 

Entra em 2. • rli scussiío, por artf. 
r, os, o seguinte: 

PROJECTO N. 32. DA CAMARA DE 
l!J27 ' 

Ahcrtura de creditos 
O Co ni(rcsso Legislai ivo do Esta-

do de Mina s Geraes dec reta: 
A rt · 1 . o Fica o governo nud ori -

zndo a .nhrir, no CO ITChte cxcrdcio 
m: srgu ~ nt C's CJ'rdito s : a) de ... . . : 
l 20 :000!>000 Íl vc rha R· r! c 
1 :lO : ~ 00$000 í1 VC' l'ha , :.A. u: · 2 · ~ · B·, 
ns · .-! c 4. c dl' 200:000$000 á verba 
R-13 . ~1. 15. tocl os do art. l, o § 2. o, 
rl n lei 11 · !lill . de 27 de setembro de 
1 !!26; h) de 6 7 :000$000 á ver h a 
1 O-A. 11 • 2, c de 5 :700$000 í1 mes-
n ~ a vC' rha. n . il. do a rt . J .o, ~ 1. o, da 
Cll.ada lei 11 · !J i!l , rl e 27 de setembro 
~~ ~ 1 !12(;. 

Art. . 2 · ° Fien lambem o govc1·no 
:· uc!o.rr?-:Hlo a alwil·, no co rrente 
('X l' rCICIO, O. CI'Crf i lo ele 22:838$065 
~-~ ~ ·.0 ?tt lllPl' lll lL' nt o rl n ~e nt.c n c n ju .. 
rl".~ l llt' J a em que o E~ ta d o dr · ~>fin a~ 
fo i co n.dcm nad o nu acciío judicial 
fJ UI' lh e rn ov~' u José Da li a. 

Ar t. 3.o Os cmp1·egados co ntra-
r. tados da Impren sa Official. que ti -
vere ~n mais de 10 annos de bons 
sC' r~t ço s, se rão titulados nas catP.· 
/iO I'I{ls em que sçrvircm e 1\clquírt. 
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l'iiõ direito n contagem do tempo el e 
serviço anterior, pnra fins da s grati -
fi cações nddicionacs c nposcnl.ndo-
t·ia . 

Paragrapl10 uni co. Aos nct unes 
fun cc i o n ario~ litulndos elo Eslndo 
será contado, para os mesmos fin s, 
o tempo do s rviço qu e l.ivcrt' lf\ co-
mo conlrnc l. ncl os nas Secrclal'ias elo 
Estnd o, nns do Co nl(rcsso Lc{ii slali-
vo c na Imprensa O[flc inl. 

Art. 4. o Hcvogn m-se as di sposi-
ções em conlral'io. 

Sala das sessões da Ca mara dos 
Depu lad os, 26 tl c aJ.(oslo el e 1927. -
O Pt·cs icl cnl c, Pedro Marques de Al-
meida . - O 1. • Secreta ri o, .João Be-
r aldo. -O 2. 0 Sccrcla l'i o, Annihal 
Assumpção. 

Os artigos 1 . • c 2 . o são approva-
dos sem dehnl' c . 

Em di scussiio o ar l . 3. 0 

O Sfl.. ALFHEDO BAET:\ - Sr. 
Prcs idcnlc, no pi'O,Í(' (' Io em di scus-
são le nh o a honra de nfl'ct·cct•t' u 
seguinte enl etHla: 

"Acct·cscrnl c-se onde co nvier: i 
;\ rt ... F ica o· govc t·no auclori zn- j 

do a ahrit· o crccl iln es pec ial de ... 1 

100 :000.'000 para a CO nservação dt• l 
mon ument os arlislicos do Eslado." ; 

O nhjcc l h·o dessn emenda. SI'. ' 
President e, é rl l' mnlcl e a dispensar 
qualf]U CI' ;iti.slif icação. 

Ao di scutir-se o pro.icclo dl' orça-
ment o do nnno pa ssado, hoje lei, t i-
ve occasi:io de apresenta r uma 
emenda semelhant e, <II'Ccila pelo Sr -· 
nado c peln Camarn el os srs. Dcpu-
tnclns, mas qu l' , infcli zmc nl"c, rcll'-
~nda paya n ·poss ihi li(lndr do :; sa l-
dos ot·ç:un cnt arios, cq uivnlru isso a I 
:1diar a medid a, co mo nd i:uln fie~u , 
:tlé o presen te. . ! 

Enlrcl:llllo, sr . l'rcsid r nl c, 1ra ln - 1 
se ele um assumpl n de impn l'lancb i 
nwx ima, dr um a ~~ umplo que en- Í 
vnlrc, P'll' nssim dizrr, a pronrin 1 
civili z:tçãn, u:i n pmlcntlu por iss ry I 
lllt'St.un essa eme nd a ser lnxada d(! 

inoppnrl una. 
Em l<Hl:t p:tl'l c ond e a cirilizaç:i" 

impera , s t' . l'rt·sic!r nll', c11id n-:;e de 
modo p:t rl icul :t r cl:1 conscl'Ya ç:io dos 
monum entos de artes l c~a dos pl' I•.IS 
anl cpas :>adns. 

Nós Yr. mns :t Frnnl'n , por cxcmp"l 11, 
vo tar co ns lant etm•nl e dnlaçõt·s elc• -
vndt~ s par a a co i! Sl'rva,:io de s11 a·; 
obra s d'a l'lt>, para :t rt'S l:llll'aç:in de 
se us monumentos c de su:ts c:ilhc-
dracs, viclimas da incl emenci:t da 
~ u c rrn, 

O sr. · Passos Maia - E Jlt!ra us 
JnUSe\IS 1 

O rr. Alfredo Bacta - E purn o~ 
mu :;cus, co mo mui to bt•m lembra ol 
nobre sc nado t•. 

Vemos n lla lin l'ezend o (•xcav: t ~ões 
cu:;tosns para pôr em ev idencia mo-
nu mcll los anli !(os, si n:iu parn sc-
l't•m :t proveitndos, 11 0 menos yu;·a 
moslt'ut·cm ú huma nidade u pU,lllllÇa 
c o l(c nio da raça la li na. E' ? que 
,·emo:;, por rxcmp!o, na mm:nvllhosa 
l'ompén, ' hoje qun si toda h vt·c dos 
r scontlJt'Os, que por tantos secul9s 
sr pull ar:lm, of fercccmlo. á gcraçao 
prese nt e n vis:i o do que tossem seu:; 
mo numentos, de sua porlr.nl?sa ar-
chilec\ m :t e o qu e se esla la r. end•1 
em ll crculann m. E uss 'm, por toda 
pnrle. 

i'\ós lemos larnhem, sr . Pt·csidcn-
te, o nosso pnll'imonio arti slico, de 
l' :cvncl o \ ' :!ro I' . 

'"'na s (]t'l':tCs, quando seg regada 
ni iHi n da civi liznção, logo após a 
i•pnca do se u dcscohrimc.nto, te ~·c 
(•oncrpçõcs al'li st icn s ~a mlt·avets, 
que nind :t hoje ca usa m pasmo nos 
ar! isl:~ s modern os, que nau comprc-
ht• nd cnt como podiam os seus exe-
culon·s. em (·poca l~o remota, se .. 
grcgadns tlc mrios nt·Usti cos, n:3'1 
di spond o de modelos nem de qual -
quer cscoln d'arlc, l'nzel-os l:io per-
feitos. 

Tcmns, esp:tl hadns pela s cidades 
tnin rirns, ca lhedr:!es flll C honr:~m 
qualquer ciY ilização . E' o que ve-
mos em Sabará. em São .Joiio d'EI ·· 
Tl. ev em Mariannn , em Ouro Prelo, 
pri'n'cip:tlmcnl e nes ta terra que ma i's 
de perto tnc locn c ond e lenho utl 
\·ido de aucln ridades 1!0 assumplo 
apreci: 1 ~ 1i c s c jui zos os m:ds va lio-
sos solJrt' os momentos de artes 
qu e ali i se l' I! Cn nlr:lln . Ell cs se nrJ-
tnirnn t como era possíve l, em época 
l:io a l':ts lnd: t dn civili znt;fio, cxis l.i-
rem no inte r ior do Bra sil , ond e 1iiio 
havia nt odeJ,,s nem escolas, comn 
di sse, r sses primores d'arte, que 
s~ o . por c~cmplo, os por! icos de sua:; 
e~ rrj a s . :1 lallw dos nll ares, a 01'-
ll :llllenla~· :io , emf im, dos templos, 
e ~: ec ulad o s . na maiot' par te por c:;!:e . 
mndt·st o a rli ::ta qu e l'oi An lnn i•l . 
Fr:lltt'i sc•n Li ~ hnn, t: SSt' ex l ranrdin ro · 
ri o Alcij:tdinhn, ru.ia in slrueçfin niío 
passou da esco la nr imaria c cu.ia 
ins pim ç:üo t it··av:t Pile d:ts leituras 
liibt icas. nt:t s co tn tal aeer\o c vi:::i r•, 
qu t• t·n·nu '''III C l' Jl~til· s qll'.: lwtll'llln :1 
qu :clquer ~t· n io arlis li co do mundo. 

E' par:t s: tl var :1 des lrui ç:io com· 
pll'l:t de :tl gun s desses monumentos, 
que l"cu ho a honl'll dr apresenta r ao 
Senado a emenda que aca bo de ler 
c (jtl C niin ra c absolutamente de cn-
l'Onlt'O no modo de ver do aclual go-
\'CI'no, !JUC se l em, no conll·ariol r e· 
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' 'clndo cx~remnmente cnl'inhoso p~h l !'HO.!f:CTO ~. ti), o)A ( :\~fAHA , DE 
conservncno dos monumentos l11 s- 1~27 
toricos de 1\ofinns Gel'lles, como é .l 'J 
todos subido . Uni vNsidade de Minas Gerncs 

Aindn na ult imn scssiio do lnst i-
tuto His lorico c ·Gengraphicn de Mi-
nas Gcracs, rcn liznda em fcvc rcit") 
proximo passado, leve, o prcsidcn·· 
te Antonio Cnrlos O\lllortunidnrlc dr. 
assim se expr imir: "Pt·oc urando t'r -
vivcr os commelli menl os de qu e, sn h 
tantos c tão altos aspectos, l'omm 
capazes as cncq(ins dos nossos nn· 
tc(>n ssndos; evoca nd o, seguid :llncn-
tc, as vir~ud e~~ dos nossos a nccstrn cs, 
suas aspu·açoes tHt orrl cm mot·nl e 
n;alcrinl, sua tenacidade c nhn c~n 
çao em ns realizar, n nobrcsa do-; 
seus propositos, sua pndcrosn cnver· 
gn dm:a. 1~ 0 t;,sfo rço pela!\ conqui sta ;; 
da ~lvth znçno - tet'P mos de nos 
s~ nt11· ma iores; c, co nfi antes no ge-
mo que deit es herdam os, mais ap tos 
pam as gran.dcs co nslrucçõcs que. n. 
tantos rcspc ttos, !l OS cumpre co nti-
nuar e multiplica r nes ta opulenta 
e futurosa trl'l'a mineira." 

O r.on ~rcs sCI Lcgislntivo do Esta-
. do de Minas Gc rncs dccrcl:t; 

Art. I. 0 Pica o President e do Ef>-
lndo desde já aucl orizado n co nstituir 
palri nwnios, cujos rendiment os, r~
surct ivnmrnl' e, de 200:000$000, .. , 
3 iiO:OOO~. ôOO:OOO., c líO:OOO$, uuxi· 
liem a n ln nu tc n~·ão da !'acuidade de 
Dit·cilo, dn Escl) la de Engcnhnl'ia c 
da Faculd ndc de Medic ina c da E;,-
coh de Odontologia e Phannncia de 
Heli o Hori zo nte, todas com sédc nn 
Cn]l ilnl do Estado . 

Pnrag t·apho unico. Pam esse fim 
poderá dccrcl a t· a emissão de npoli-
cr.s da divida publica mineira ou 
fa ze r ou tras operações de credito . 

:\1'1. 2. ° Cada patrimonio tcr:'t 
t.' Xistcncia propt·ia ; revcrlct•á ))L)-
r(•m , no Esl a do si o institu to, a' cu,;a 
mnn ul r. nç;io se destine, si cxtin~uir, 
si perd ct· o reconhecimento federal. 
'lU si n:io se subm cll:cr á~ prescri -
pçiícs des tn lei c el o regulamento que 
p:-~ra sun execução for ex pedido. 

A crn:!ndn, como se vê, sr. Presi .. 
denlc, em bora em si mples auct ori · 
zaçao, contém uma medida de elc-
v~do alcance patriolico e flU e con-
Siste em não dei.·ar que desa ppare-
çam os monument os de arte que ai n-
da no_s res tam c que nos legaram as 
gemçoes pa ssadas. 

Espero, pois, u sua npp rovaç:i o pc· 
lo Senado, 

(Muito bem! Muito bem!). 

, Vae á Mesa, é lida c entm con-
.Junctamcnlc em di scussiio a ~eguin
te: 

Emenda 

Accresccnlr-se onde co nvier: 
Art ,... Ficn o l(nVl' l'no auctoriza-

do a ahrir o credito es pecia l de ... , 
100 :000$000 para n cn nsci'Vflf;:io dJ 
1110IIIImcntos :trl is licus do Es tado. 

S:tla das scss!rc~ do Senado Mi· 
neiro, 31 de agos to de Hl27. - AI· 
fredo Baeta. - Gabriel Santos, .. -
'(alladat·cs flih ciro , - i'v[orlcsl.ino 
Gonçalvu~. 

Encermda a di scnss5o do nrt . :l. ", 
é o mesmo posto em votnc::io c ap-
provndo com a rmrndn ndd it iva . 

O art. 4." é anOJ rnrado •;t•nt t 'i ·•-ba te . ' .. · " 

Vol ta o prnjccto ~ . !I n n cn~c nda :'1 
com missão de Fi nn nças, 

Enlrn em 2.• dh·uss5o, I>.J r arti-
gos, se,ndo npprovado, sem debate, 
o segE?nte: 

1\1·t. i!. • Os quatro institutos . de 
en s ino superior se reunirão para 
co nst ituir a Universidad e de Minas 
Gcrar s, ('onset·vando a autonomia 
didaclica c ndm inislraliva de q1w 
gnse m, com as rest ricções co nst:mt(l3 
desta lei. Serão á Universidade in-
t:u l·porndos out ros !JUe med iante lei 
sejam considcmdos no caso de me-
rece r incorporação c que completem 
o eJt sino superi or no Est ad o· a con· 
stit uição de novos palrimordos fi ca-
rá dependendo de auctol'ização lc-
~islnlh·a . 

At·l. 4. 0 A Universidnde de Mi ·· 
nas G?t'acs sed ndrnin is lrnda po•· 
um r ctlO I' c pel. Conse lho Uniwt·-
~ il·m·io . O rcito1· será de li vre no-
n.l e:-t ç·:in do Presiden te do Estado; e 
!:t a escolha recahir em membro da 
co n !(rcgac::io dr a l,q um dos i nst i tu-
tos, ·cl'Vft•ú !(l'nluitamen le , O Con-
selho ~ l nivt•t·s itnr i o se comporá, sob 
:t pt·esHlcncia do rcitot·, dos directo-
l'cs. dos iusl itulos c de tres l e nt e ~ 
c ~e rtns ann unlment.e pela co ngrega .. 
\'HO de en da um d!! llcs. 

Ar l . li." As :1 t't ribuições do reilm· 
r drr Comel ho Un!vc.t·sita;·io scr:io 
rkf:n !chs em rcr, t!l:tmrn to. 

Ao Cnnst•lho co mpclir:í o cxnnt<J 
c approvaçií n dos orça ment os c das 
cn nt ns an 11uncs das f nculd'ndes e 
Escoln , cnhrn do ao rei lor, além do 
&e u voto de qualidade, o direito de 
veto quando vcrifiq'uc que a clespe ~n 
or~ada ou e ffcçtuad~ nflo tem n de&· 
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tlnnçíio do pnlrimonio crendo por 
estn lei. 

Art. G. • A Univcrsidnde lerá uma 
secretaria dirigid:1 por um scc rcta l'i n, 
nuxiliado pelos t'uuccionari os que o 
C:onsclho, su h proposta do rcitm·, 
julgar nccessar ins, c cuj us .. vc nci-
U1Cntos serã o por nqucllc f 1xndos . 

Os institutos com ponent es da Uni -
versidade conCOI'I'criio em pn ri es 
cguacs pam as des pesas do pcsson i 
da secretaria c pam as do seu ex-
pediente. 

Art. 7. 0 Publicncl o o regulam en to, 
o Secretario do Int erior convidara 
,,s institutos a hnhilitarcm os respe-
ctivos direc tores a nssignnrem term o 
de ncceitnçiio dos patrimonios snh 
ns condições constantes des ta lei c 
do regulamento. 

Art. 8." A prcsenll' lei entrnn'1 em 
Yigor desde a data da sua publi ca-
ção. 

Art. !l .• Hcvn~Ju m-sc as d is posi-
ções em contr:.11·ii,. 

Sala dns sessões da Camara , do, 
Deputado~; de Minas Geracs, em llcl ·· 
lo Horizonte, aos 22 de agos to <1'! 
1!J2.7. - Pre:;idcnt c. Pedro i\larqu c ~ 
el e Almeida . - I . • sc<'retario, .Tn:in 
Benlldo. - 2." scc rclari n, Washin-
gton F. Pires. 

Fica snhrc a Mesa par·a a onlem 
dos trabalhos. 

Entram succcssivamcnlc em il." 
d iscussíin, send o nr•Pl'OYados, sem 
debate, os pro.icctos abaixo: 

PRO.TECTO N. 4, DO SENADO, Di.: 
1!l27 

Penitenciarias 
O Congresso Legislatim do Esta-

do de l\linas Gcracs decret a: 
Art. 1." Fica auctor·izn do o !(o ver·· 

no a crcar, em propl'ios do E:; l.ado 
ou no qu e adquirir, para cxccnçiio 
d.csta lei , duas pcnilcnci al'ia s, ~ · cnd.) 
uma agricoln c oull':l industl'ial. 

Art. 2." l'am ella scr:iu tran sfe-
ridos eondt•mnados que , .iú lcnd u 
rumpl'idu pelo menos uma .quart a 
parl.c do tcnl{hl de pl'isiio qu e lhe,; 
houver sido imposta, o rcqu ercrc rn 
c o merecerem pela sua co ndu cla 
l'arccraria, preferindo-se, crn idcnt i· 
dadc de eircurustancias, os que an .. 
tcriormeul.c ú pl'is:io, se dcdi cav:lli l 
ú nccupnç:iu agricnla ou indust rial. 

Art. il." O tmhallw do dclcnt(l 
será remuncr·ado. Seu sala rio se di .. 
Yidir:i l'lll Ires partes: - uma, de 
flO "I", scr·ú esc ri pt urada como rccc: .. 
In do Estado; outra, de 10 "I", ser·/1 
entregue, semanalmente ao det ent o, 
c a terceira , de 40 •1"; será trim es -
tralmente depos itada na Caixa Eco-

nomicn do Estado e cscr·iptm·nua em 
cadern eta nominntiva, que no. sen-
tenciado se rá entre gue depots do 
cnmpr idn a pena ou qunndu obl~
nha indulto ou li vra mento cundr-
ci on:d. 't Art. 4 ." Cada uma das pcnr en-
ciarias serú admini st.r.ada por· um 
dircctor com os vcncnnentos an-
mrn cs de 18 :000.'000, por· um sccre,-
tari o com os vencimentos de 7 :200i;>, 
c um cconomo-almoxarifc co m os . 
vencime nt os de 7 :2Q!l," OOO, ficando 
livre ao governo cuntrnctnr. o pes-
soal nrcessario para os servrços dos 
cs ta h c I c c i m cnlus. 

P:1ragrnpho unico. O direct~r· se·· 
rú de I i vrc nomcaçiio <lo Pr~srde1.1 te 
<l o Estado c os demai s funccwnarw~ 
sér:i o nomeados ou contrnctados pc-
lo Srcrclario da Segurança c Assis-
tcncia Publica. 

Art. fl. " O I(OVCl'llO, no r cgulnmen-
lo que expedir par:1 cxccuç~o desta 
lei discrimi nará as func-çocs ctos 
cn;prel(ad os de cada pcnitenciar.ia ,e 
prover:i aos casos de su~ subsll.tu!-
çiio, detcrmiuar:'1 o rcl( rmcn dr sc r-
plinar· qUL' nt'llas vil(orar~ c pr.csc r:.!-
YCI':Í o pmcrsso c!c t r:: n s t cren ~ r .~ do ,; 
condemnados para os esta h •lccnnen-
los pcnit enciarios·, com :liHI!cncia dD 
Ministcrio Puhlico c cum mtcr·veil-
çiio dos juizrs da cxccuçiio penal e 
ilaquell cs em cu.ia jurisdicçãu esti-
ver n preso cumpl'Índo sentença. 

Art. G. " Pam installaçiio das pc-
nit cncial'Ía s, poder:'! o governo de:; .. 
pender a qu:111lia ncccssa rin, abrin-
do crcclit os nlé o maximn de 
11.000:0008000, em do is exercícios, 
l' ll lll a co ns lrucçiio de predi us, ac-
quisiç:io de ma chinns c fcl'l'an!cntns 
:l!.(r iro las. semen tes c tudo mais que 
f~r preeiso para o bom funccio na-
ment o das penitenciarias. 

,\ rt . 7." Es ta lei entrará em vi-
l(or com a publicação do rcgulamen-· 
to qu e a complclarú. 

Al'l. 8." Hl•Yogam-sc as di sposi -
ções em cnn I r: ~ ri o. 

Sala das sessões, em 2-l de agosto 
de 1 !127. - A I fr cdo Sú . ·- Enêas 
Camrl':l. - Xavier H.olim. - Lt: .. 
Yi nd o Coei hu. 

Emt•ndas 
N. l 

~)ub~; litun-sc o art. 3. o pelo seguiu .. 
!1·: 

"Art. il." O trabalho do deten-
to scr·ú remuncr·ado. Seu sa lario Jc 
diYidirú em duas metades, uma seri1 
esc l'ipl urada com recc i ta do Estado, 
a oulm lhe scrú entregue, ou a sua 
familia, ou drposit:Hla no todo e u 
em parte, de conformidade com v 
que determina u re~ulnmcntu. 

3111 

Sala dns sessões, 29 de agosto d'! ~ I) sobre in strucção publica muni-
1027. - Alfredo Sú. cip:d. 

11 ) so bre emprcslimos munici-
N. 2 pat•s . 

Accresccntc-sc , onde co nvier: 
Artigo. A Ol( ri cultma, na penil.en -

ciur·in, será mecha nica. 
§ 1. • Aos sentenciados senin mi · 

nistrados conhecimentos pra ticos c 
rudimentares de adubos . 

§ 2." A cllcs ser:iu cgualmcntc en-
sinados mclhodos c formulas pa n 
analyscs de terrenos . 

N. il 
Artigo. Have r:'! nns dois cs labele-

cimcntus uma ou mais escolas pri -
marias. 

lll ) suhrc concessão de moraloria 
da divida activa. 

IV ) so bre desapropriação por nc· 
ccssidadc ou utilidade publica pn,ra 
obra s c sc r·viçns da sua compctcn-
cia. 

V) sobre alicnnçiio, I roca c )ocn-
~·~o dos hr ns pa t !'i mon i::es do mu-
nicipio. 

VI) sobre conccss:io de pl'ivileg ios 
c cc lcbraçiio de co nt rarl os rcfercn-
ll's a ohm s c serviços da sua ntlri·· 
hui çiio. 

V! f) sol li 'C olmrs puhlicas r servi· 
•:os custeados pelas rendas munici-
pacs. 

S:,tla da s scssõt•s, :.:W de agosto dt' 
1027. - Valladart•s Ribeiro. 

VIII ) sobre as posturas rnunit•ipucs 
detcrm inad:1s na lei n . 2, art. il8, 

Va e, com as emenda s, ú corn mi :;- ~~ I, ::! , -1, ü. 8, D, 10, ! I, 12, 13, 14, 
s:lo de Hcdaq·:io. 1;,, !G. 17, 18, l !l, 21 c 22 . 

Art. 2." As funcç:ücs cxcculivns d·1 
VHOJECTO N. 5, DO S~NADO, Di~ goYcnw lnc:d dos municipios, que fn 

1 !127 rem sédr s de l'refcil uras, co ntinua-

Doaç;io de predio 
r~o a ser exercidas pelos Prefeito•;, 
de nomeação do Presidente do Esta-
do, :1 quem compl'lc sua dirrcção, ad-

Esla- nrini stração c rcgularncnlaçüo dos dl'-
nw is servi ços niio es pecificados nu 
;n·tigo an terio r, c:;pccialmcnte das 
segui nt cs : 

O Congresso Legisla\ ivo do 
do de Minas Geracs derreta: 

Art. 1." Ficn o l'odrr Executi vo 
auctorizado a doar· :'1 Cn111a ra Mu-
llicipa I de ~lar de 1-lcspa nha n pre . 
dio ond e t'uncc ionou o IJI'upo c'scol:l t' 
"Estcvüo Pinto". • 

Art. 2." Hcvogam-se as di sposiçcies 
em contrario. 

Sala das scss<)es, 2·1 de agosto dL• 
1!l27 . - Enéas C:amcra . - Alt'r·cdu 
Cal<io. - C:unillo Chaves. 

Vuc á commiss:io de fi cdacçiio. 

PHO.TECTO N. 7, DO SENADO, DE 
1 !J27 

Compctenciu dos Consrlhos D<'libe· 
rativos Mur;icipacs 

O Congresso Legis lati vo do E~ t n
du de l\linas Gcr:1es decreta: 

Art. 1. " Compete PHI'l icul a rmc n-
te aos Consrlhos lkliiH'rnlivos dos 
municipios, que fnl'l'lll sédcs de Pr~
fcitura s, a ll·m das ai I rihui ç<ics defi-
nidas. em lc.: is cspcc iaes c observada 
a leg rslaç:io estadual, deliberar so-
bre: 

I) impostos muni c ip:~e s. 

l ) org:1 nizw;:io da Prefeitum c c3·· 
t:ll nt os dns se us fun ceional'i us. 

li ) serviço de nl(un s c cxgottos c, 
c:m gera l, nqucil c~ cu.io vufto exce-
de ús possibilidades cconnmicas do 
municipio. 

111) matadouros c açougues. 
IV ) policia Inca !. 
V ) for necimento de gaz c energia 

elcc tl'ica. 
VI) lclcphon cs c v ia çíio urhuua. 
VH ) const ruq;ücs urh:nw s. hygic-

ll<' municipal c saudc publica, sa -
lH':l nl cnt u c rmhc llcznulc nt.o. 

VIII) desaprnprinç:inl pr·iyiJcgio.; 
c cnnt ra ctos refere ntes aos serviços 
de sua a ltl'ibuiçiio. 

IX) o commcrc in el e ~ C' n ero s de 
wimci ra necessidade, 'l tmbalho np:·-
nrin c n fuiH'ci onamcnto elas indus-
tria s, no qu e ús municipalid:Hks 
compclr rc!~Uia r· . 

Arl. il. " Os conselhos niio pode·· 
r :io m· t~a r, no orçamento, a verba 
ncccssar in ao custeio dos scr·viços 
r e!J tli :HI,,s pelo Prc:;idcnte do Esta-
do, :; cpcJo licito ao:; P rd' t• ilns ahrir 

11) fixa ção dos Clllolumentus 
xas de serviços. 

c ta- crcditos c:draordinarios, dentro dr. 
ou! r as yei'IJas, caso isso aconteça. 

Art. 4." O veto opposto pelos Pre-
feitos, nos term os da lei n. 73~, de 
5 de outubro de l!J18, ús resolu-
ções dos Conselhos, que forem con-

III ) orçamento de receita c despe-
sa proprias do municipio. 

IV) organizaç1io das sun s secreta-
rias . 

Paragrapho unico. 
lnrnbem dclibcl.'it l': 

lncumbc-Jhcs traria s ás leis ou aos interesses do 
Estado ou do municipio, poderá ser 
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parcial, observado o Jli'Ccc ilo da lei 
1) . 10, de 14 de sctcmhru de 1!!20, 
mlrlicional il Conslitui~fio. 

Art. li. o Qun ndo os Cn nscl hns não 
votarem, nu occasião opportuna, o 
o1·çamento da receila c despesa pai':t 
o armo seguinte, entender-se-á pro-
rogado o orçamento vigomnlc no nn-
no corrc nl c. 

Arl. 6. '' as secções cxcculivas para 
cohrnnça de mulla por infracçfio dn 
posturas municipncs, além da defe sa 
pcrmittida pelos arts . liO-l c 618, do 
Codigo do Processo Civil, pode n 
réo oppôr qualquer out m que tenha 
JlOI' fim illiclir a culpa . 

Art. 7. o Hevo!(a rn-sc as di sposi-
ções em contml'io. 

Sala das commissõcs, 30 el e agos-
to el e 1 !!27. - C a mi !lo Chaves. - -
Alfredo Sá. - Valladarcs Hihciro. 

Yal! á commissiio de Hcdacçfi o . 

PAHECER 

O SR. ALFHEDO SA', obtendo ur-
gcncia, offcrccc pda commissií o de 
Finanças o seguinte : 

A commissão de Finanças, a qu e 
foi prcscntl! o projcclo n . 32, da 
Camara , approvado Clll 2. n discus-
são, com uma emenda , é de parecl'!.' 
~c.ia suhmcll.ido ú 3." c app r·ovado. 

Sala das commissõcs, :ll de agos-
to de HW. - Alfreilo Sá . ·- Lc" 
vi ndo Coelho . - Luiz Lisboa . 

Fica sobre a mesa para cntrat· 
na ordem do dia da sessão scguintl!, 
dispensadas para esse fim as for-
malidades rcgimenlaes, a requ eri-
mento do relat or,- que faz idenlico 
pedido ern rclaçiío aos }lrojcclos ns . 
fi e !J. 

• Tendo-se relir:tdo algu ns senado-
res, verifil!a-sl! não hnrer mai s nu·· 
mero na casa para pr-oseguimenlo 
da sessão, pelo qul! o sr. presidente 
designa para 1. o de sr.tembro a se-
guinte 

OHDEM DO DIA 

Primeira parte 

Até as 14 hor-a s : 
Leitura da acl.a, cxpcdil!ntc, aprc-

scnlnçfw de parcce n:s, projcclos. in-
dicações, moçõl!s e rcqu!!l'imcntos . 

Segunda parto 

Até as 17 horas: 
1. • discussão do pro,jecto n. '1, 

da Camara, instituindo o voto secrc .. 
to c cumulativo. 

1.' di scussii o do de n. 5, da Ca· 
JJwr·n, crca nd o o cargo de Sub-Procu-
rador Gemi do Estado . 

1." di scus::ão do de n . 20, da Cn·· 
nHu·a, reformando nlgumns disposi-
ções do Coclif$0 do Processo Penal. 

1." di scussão do de n. 35, da Ca-
ma r a, uucloriza ndo o govei'I10 a au-
xiliar com !iO :000, 000 a crcação de 
um monumento, na cidadl! de Bar-
bacena\ ao dr. Chri spim Jacqucs 
Dias Fortes. 

:J. • discussão do de n. 14, da Ca-
mara , nppr·ovando val'ios regulamen-
tos l!xpedidos pelo governo (com 
cmcnd:1s ) . 

l. • di :;cussíio do de n . ilO, da Cu-
mura, dispondo sob1·e auctorizaçiio 
ao governo para fazer diversas doa-
ções l! co ntendo outros di spositivos. 

1. • di scussão do de 11. 31, da Ca-
mara, auclorizando o governo a man-
dnr irnpl'imi1· annua lmen tc a 1110110• 
gr-aphi a premiada pela "Fundação 
Pedro Lcssa ", e dispondo sobre ou-
tras medidas . 

1." di scussão do de 11. 33, da Ca-
ma r-a, mandando considerar de uti-
lidade publica o Automovel Club de 
Minas Gl! r:J cs e outros estabcleci-
lll l!nlns, contendo ainda outras dis-
pos ições . 

1." di scussão do de n. 48, da Ca-
mara, aucl6rizando o governo a re-
formar, na Secretaria da Assisten·· 
cia c Segur-ança Publica, o serviço 
de Irwcs ti gaçõcs e Capturas. 

4. • di scussfío do de n . 17, da Ca-
mara, auclorizando a abertura de 
varios crcditos (somente quanto ás 
emendas apresentadas em 3. •). 

:J . • di scussão do de n. G, da· Ca-
mar-a, reformando os serviços san:-
tari os do Estado. 

3. • discussão do de n. 32, da Ca-
ma r a, sobre abertura de creditas 
(com emenda). 

3." di scussão de de n. 1!!, da Ca-
mar-a , creando a Universidade de Mi-
na s Gemes. 

a. • di scussão do de n . 112, da ca .. 
mnra, auctoriznnrlo o governo a pa-
gai' ao sr . . losé B. de Paula Aroei-
ra di nrias que deixou de receber no 
dl!sc mpcnho de varins commissõcs do 
f:O\'CI'IlO. 

3." discuss:io do de n. lfi, da Ca-
mara , em que se mnnda contar· tem-
po, para cffcitos addici01:tacs, á pro-
fessora d. Alexandrina dl! Santa Ce-
cilia. 

Levanta-se a sessão. 

25.• SESSÃO OHDI NA IIIA , AO 1. " 
DE SETEMB 110 DE J !l27 

Pres idcncia do sr. 0 /cuar io Ma ciel 
Secrelar-ios: os srs. Ol.vrnpio i\l ou-

rão l! Gabrci l Sa nt os 
SUMl\lAIUO: - Acta. - Expedi en-

te : projecto n . 13, da Camara .-
Pareccrcs de commissõcs sobre os 
proj ectos ns. G, do Se nado, c 14, 
da Camara. - Hcdacçõcs fina cs 
dos projecl os ns. '! , 5, 7 c 8, do 
Senado. - Ocl l! lll do din: P ro i e-
elos ns . 7, 1f> 20 c .%, da Ca n;a -
ra. - Projcclo 11. 1-1, da Ca rn a-
ra: di scurso c emendas do sr. Al-
frl!do Sá. - Pr-ojcclos ns . :10, :J1, 
i!:! c 48, da C a mnra . - Emendas 
do Senado ao projcclo n . 17, da 
Camara . - Pro.i ccto n . 6, da Cn-

,mara: Observações c emenda do 
s1·. A I frcd o Sá; di scu 1·so do sr . 
Valladarcs Hiheiro. - Pro.i ectos 
ns. 32, 1!!, 112 c 16, da Camara . 
- Ordem do dia. 
A' hora r egi mental, fei ta a cha-

mada, acham-se presentes os srs. 

Oll'{.(ar-io i\lnciel, 1\iheiro til! Olh•ci-
ra, Olympio Mo uni o, Gnbricl San-
tos, J. Mo ntaud on, Lcv indo Coelho, 
.To:i o Pi o, Xav il! l' Ho lim, Vnllada-
res Hihcir-o, Passos i\ la i:i, Luiz Lis-
llon, Simão da Cunhn , Alfr-edo - ·•· 
~! o d e s tino Go nçn lvcs, Cn mill o Cha-
ves l! Alfr·ctlo Bn cln, fall nnd o co m 
ca u ~a p:tr-1 ir ipada os srs . Pt·ricl cs 
ele Mt·rulo nça, Alves de Le mos, Enéas 
Camcra , Alf r·cdo Calão l! llfi gucl La-
na, c sem !.! lia, o st· . i\Ior·cir·n da Ro-
cha. 

Abre-se a sessão. 
E' li(l a c nppr-o\'ada a nela da an-

tcct•dcntc . 

O sr . 1. • Secretario procedi.! ú 
lcit.urn do scguin t.c : 

EXPEDIENTE 

Offi cio 

Do s1· . 1. • Secretario da Camara 
dos Deputados, rcmcllcndo o se-
guinte: 

PRO,JE CT O N. 13, DA CAJ\IAB.A- I U27 

O Cong1·esso do Estndo de Minas Ge racs de-
creta : 

Disposições preliminares 
CAPITULO UNICO 

DAS CUSTAS JUDt CIARIAS 

Art. J. o As c11sta ~ judic ia ri as, pelos ados que pratica -
rem os juizes, proc uradores, me111bros do 111inistt:rio publico 
e mais olficia es , serventuarios e au xiliares da administração 
da justiça, serilo contadas c cobradas de acordo com o prc· 
sente Regim ento. 

Art. 2.0 As taxas consta ntes das tabcllas anncxas não 
poderão ser applicadas por analogia ou paridade, ou por 
outro fundamento qu alque r, a casos não especificados. 

Art. 3. u São custas judiciarias, para os e fiei tos deste 
Regimento, as despes::l s judiciaes feitas com expedição e pre-
paro dos feitos e, em geral, ele todos os actos judiciaes; e 
nellas se com prehendcm: 
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1- o sello fixo dos autos e o porte do correio e telegrn· 
pho; 

11 a taxa judiciaria; 
111 - as despesas cem a publicação de annuncios e edi· 

taes; 
IV - as despesas de aposentadoria do juizo; 
V - os honorarios de agrimensor, em divisões e demar· 

cações de terras; 
VI - todos os emolumentos c despesas previstos e taxa· 

dos no Regimento. (1) 
CAPITULO I 

DA CONDEMNAÇÃO NAS CUSTAS 

Art. 4. 0 A condemnaÇi! o ao pa~ameuto das custas re-
cahirá sobre o venc ido, de conformidade com os dispo5itivos 
do Codigo do Processo Civil do Es tado. 

Art. 5. 0 Não havendo vencidos, como nas causas divi-
sarias, sem contestação, ou opposiçao, que as faça tomar o 
caracter de contenciosas, serão as custas e despesas pagas, 
proporcionalmente, por todos os interessados. 

Art. 6. 0 Em qualquer a do requerido, sem impugnação, 
em que se dê a condemnação nas custas ex-causa, pagai-as á 
quem o requerer. 

Art. 7. 0 Nas habilitações incidentes, não contestad:ts, 
e lias serão pagas por quem req uerer, mas, proseguindo a 
acção principal, o serão, afinal, pelo vencido. 

Art. S.o Terminando a causa por deslstencia ou confis-
são, serão pagas as custas pe la parte que desistiu ou confessou; 
se terminar por transacção, conforme o que combinaram as 
partes. 

Art. 9.0 Não se contarão contra o vencido: 
I -a'> custas de retardamento; 
11-as de documentos imp ertin entes, ou dos qua es já exis-

ta nos autos algum exemplar; 
I!l - de petições, certidões e termos desnecessarios ao re-

. guiar andamento do processo; 
IV - de diligencia, quando o acto determinativo della 

puder ser feito no auditoria do juiz, ou for inteiramente 
desn ecessario ; 

V-as de arrematação, adjudicação ou remissão, que s~
rão pagas pelo arrematante, adj udicatario ou remi dor; 

VI - As de revalidaçãode se llos, a que não der causa. 
Paragrapho unico. Nos processos de inventa rios, parti-

lhas, divisão e demarcação, de caracter ad minislrativo, não se 
contarão cu~tas a advogados, os quaes cingir-se ·ão a seus 
contractos com as partEs. 

Art. 10. Nas divisões, demarcações e arrolamentos, não 
excederão as custas de 10 % do valor do immovel ou do es-
polio; fnr- se·<Í , porém, rateio destas, que, como taes, somente 
se entendem as taxas deste Regimento, no que excederem á 
porcentagem acima fixada. 

Art. 11. Nas causas criminaes, em que dccahir a jus-
tiça publica, e nas cíveis em que for vencido o Estado, as 

(l) O imposto do trnn>missliO, em nrrcmnt·içücs, ndjudicnçõcs e romis· 
sües é todo (lii \' O pelo arrematnnte, ILdjudiu,.turio ou rernidor, em fnoe do 
nrt. 1.383, paragmpho unico, co mbi nado uom os arts . 1. 388 c 1. 305 do co· 
digo do processo civil. 

custas serão pagas somente aos serventuarios que não recebe-
rem vencimentos do Estado, e pela forma estabelecida em lei. 

. Art. l2. As c~stas de diltgencla ou actos judiciaes, que 
se hverem de repehr por culpa de algum official judicial 
serão pagas por elle, que responderá, ainda, por qualque; 
prejuízo que dahi resulte. 

Art. 13. As custas resultantes do adiamento de 4ualquer 
acto judicial, que se deixar de verificar por falta de pessoa 
que devia ter comparecido, serão pagas por ella . • 

Paragrapho unico. Sendo a falta commettida por mais 
de uma pe.ssoa, serão todas obrigadas solidariamente ao pa-
gamento, ftcando a que comparecer, com o direito de exigir 
das outras a quota correspondente. 

Art. 14. A parte condernnada em custas de retarda-
n,tento ou de nullidade,. deve p~gal·as , a seu proprio reque-
rimento no prazo rn ax tn1 o de c1nco dias, a contar da intima-
ção, sob pena de não ser mais ouvida, emquanto não as 
houver pago, ou caucionado o valor, sobre cuja equivalen· 
cia dirá a outra parte e decidirá o juiz da causa. 

Art. 15. No caso de 11bsolviçllo de instancia, o auctor 
não poderá renova r a demanda, sem que prim ei ro pague as 
custas, sob pena de não ser acceita a nova petição inicial. 

Art. 16. Nos ·processos que forem annullados, pagará 
as c~tstas, o Juiz, o escrivão ou serventuario, que der causa á 
null1dade desde que, quanto a estes se verifique pronunciada 
negligencia ou desídia . 

Art. 17. Nos processos de habeas ·corpus será condem· 
nado nas custas o juiz ou auctnridade que houver ordenado 
o constrangimento illegal, sempre que se verificar que pro-
cedeu de má fé e deva ser criminalmente responsab ilizado. 

. Art. 18. Pagam as custas os tutores, curadores e syn· 
dtcos, e, em geral, os que litigam como representantes de 
outrem, quando nllo tiverem justa causa para litigar não 
havendo sido auctorizados legalmente a faze l·o. ' 

CAPITULO li 

DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E SUA EPOCA 

.Art. 19. As custas taxadas neste regimento tornam-se 
dev1das e poderão ser exigidas logo depois de concluídos os 
a c tos respectivos, por meio da acção do art. 39, salvo tratan-
do-c;~ de process~s, autos,, termos, traslados e diligencía ex-
ojf/cto, ou em CUJa expcdtção forem interessados a faze·nda 
estadoal ou municipal, orfãos e pessoas miseraveis e os au-
sentes. ~este caso, e observado o disposto especialmente 
n.este Rcgunento, as custas só poderão ser exigidas depois de 
f1nd? o processo por sentença definitiva, transacção, desis-
tencla uo outro metO legitimo, que torne individuada e ce1ta 
a responsabilid ~ de por ellas. 

Paragrapho unico. Observar-se-á a regra geral em rela· 
ção ás outras partes que intervierem com as exceptuadas 
neste artigo. 

Art. 20. As custas dos juizes, representantes do minis-
teria publico e wais funccionarios do Juizo, serão entregues 
aos escriv.ães ou ao secretario do Tribunal da Relação, para 
o respechvo preparo, logo que voltem os autos com a conta1 mediante recibo circumstancindo. . · 
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Art. 21. As demais custas taxadas aos officiaes judiclaes 
serão exigíveis e directamente pagas logo depois de conclui· 
'dos os respectivos actos, o que farão provisoriamente as 
partes que os promoverem ou requererem, no curso do pro· 
cesso, para se rem, afinal, levadas á conta da parte vencida 
completamen te e condemnarla ao pagamento de todas. 

Art. 22 . O preparo dos autos compete a qu em maior 
interesse tiver no an d menlo da causa , sa lvo as rcstricções qo artigo seguin te , devendo o escrivão declarar de quem 
recebeu o paga mento. 

ParagrRpho unico. A falta de prep ~ro dos autos, para 
sentença, dentro de qua tro mezes, a contar da data da inti~ 
mação da conta ás partes, importa em desistencia, que scra 
julgada pel o juiz, logo que os mesmos lhe subam á con· 
clusão . 

Art. 23 . No:; aggravos, cartas testcmunhaveis, avoca· 
torias, embargos a sentenças, de primeira ou se~unda ins-
tancia, appellaçõcs, e os recursos, propriamente ditos, para 
o Tribunal da Relação, em todos os casos em que se possa 
dar a renuncia tacita desses recursos, nos termos dos arts. 
1.443, § 3. o, 1.44Y, ~ § J.o e 2,0 , 1. 469, § 3.'>, 1.471, §§ 
t. u e 2. o, 1.48Cl, ~ 6. 0 , 1.491, paragrapho unico, 1.493, § 
2. o, e 1.505, do Codigo do Processo Civil, o preparo é da 
exclusiva competencia do aggravante, teste munhante, appel· 
Jante, embargante ou reco rrente. 

Art. 24. Terão andamento, indepen dentemente de pre· 
vio pagamento de custas, os conftictos de jurisdicção, sus-
citados pelas auctoriclaues judiciarias, e os processos crimi· 
naes ·em que caiba acção publica. 

Paragrapho unico. As custas qu e se forem vencendo, 
serão nos autos, debitadas, creditadas e pagas, afinal, por 
quem de direito. 

Art. 25. Nas acções provenientes de obrigações resul· 
!antes de accidentes no trab alho, a victima do accideute on 
seus representantes gosar:'\o da rcducç:'\o da metade das cus· 
tas regimentaes, que se cotarão para serem, afinal, pagas pelo 
vencido, nllo podendo a falta de pagamento das mesmas ou 
'das devidas pelo patrão, retardar a marcha do respectivo pro· 
cesso. . 

Paracrrapho uni co. No processo especia I não se conta· 
rllo custa~ a titulo de conducção e deligencia , sendo isento 
de selto o accordo entre o operario e o patrll.o. 

Art. 26. As anctoridactcs e os funccionarios publicas, 
remunerados pelos cofres do Estado, terão sómente metade 
das. custas que lh'es for e r: 1 contadas, por serviços regula-
dos em leis estadoaes, arrecadando-se a outra metade como 
renda do Estado, salvo ~.s excepções contidas nas tabellas 
nnnexas. 

Paragrapho unlco. Esta di s po ~ ição não se estende aos 
emolu•nentos devidos aos juizes pelo preparo de inventarias 
e divisão de terras e pelos term os de abertura e encerramen· 
to elos livros commcrciaes, numeração e rubrica das folhas 
dos mesmos livros. (N. N. 18 e 19 da tabella 111), nem á 
conducçllo como remuneração ele despesa de viagem. . 

Art. 27. As custas pertencentes ao Estado serão arre· 
cadadas: 

I - por meio de estampilhas colladas em requerimentos, 
papeis e autos de causas civeis, antes de serem apresentados 
aos juizes, auctoridades ou funccionarios; 

3Ô7 
tl-nas causàs criminacs, por meio de gula do escrtvâo, 

que a expedirá dentro de vinte c quatro horas, dcpob que a 
sentença definitiva passar em ju I gado. 

Art 28. Os juizes e membros do Ministerio Publico 
não receberão quaesquer emolumentos, clirectamcnte das 
partes, mas, sim, por intermedio do escr ivão ou do Secreta, 
rio do Tribunal da Relaç:to . Para esse fim . os papeis que 
em razilo da celeridade dos negocias , forem direciamente en· 
tregues pelas partes, deverãr1 conter a nota de pagos em car-
torio ou na Secretaria do Tribunal, ou uma simples referen-
da á cxcepção feita no art. i 9. 

CAPITULO 111 

DA FISCALIZAÇÃO, PENAS E RECURSOS 

Art. 29. Os tabelliães, escriviles e mais serventuarios e 
ef!!prega~os da jus~iça, cotarão , á margem dos actos respe· 
cttvos, a 1mportancza das custas a que têm direito, discrimi• 
nadamente, declarando de quem as re ceberem e rubricando 
a cota, sob pena de não lhes serem contadas, ou serem obri-
gados a rest~tuil·as,, se a p~rte. já tiver ~eito o pagamento, e 
reclamar, ou deduztr"se a d1ta 1rnportancza das custas que lhes 
forem devidas e contadas, 

Art. 30 . O contador do juizo, nas respectivas contas 
fará, em cada parcella ou rubrica, referencia á folha do~ 
autos 01:de está o acto, cujos emolumentos tiver contado e 
bem assim ao numero e á tabella deste Regimento em c~ja 
conformidade hoítver feito a con(a. ' 

Art. 31. Deverá o contador glosar emolumentos nllo 
cotados ou indevidos, sob pena de perder o emolumento 
que lhe competir pela conta. 

Paragrapho unico. O emolumento da glosa será pago 
pelo funccionario, cujos emolumentos forem glosados, dedu· 
zido dos que lhe forem contados. 

Art. 32. feita a ~onta, depois de sellados e preparados 
os autos, antes de sub1rem para a sentença definitiva serão 
ouvidos os representantes do fisco estadoal. ' 

§ 1. 0 Havendo erro na conta, ou inclusão nella de cus-
tas indevidas, poderá a parte prejudicada reclamar em qual· 
quer tempo, antes do preparo dos autos para despacho ou 
sentença; da ~ecisllo. do juiz. da causa haverá recurso de ag· 
g~avo para a tnstancta supertor, nos termos da legislação em 
v1gor. 

. § 2,0 Os funccionarios que se julgarem prejudicados 
na conta, poderão tambem reclamar ao mesmo juiz e da 
decis~o deste interpor o recurso a que se refere o paragrapho 
antenor. 

§ 3. o A decisão dessas reclamações será proferida com 
a sentença ou despacho final do feito, ficando comprehen· 
di das na appellação que, por ventura, houver, as mesmas re· 
clamações, mediante simples protesto da respectiva decisão, 
quando não for o reclamante que haja appellado. 

Art. 3:1. Independente ~e reclamação da parte, o juiz 
que n.otar, nos autos o_n papezs que lhe forem presentes, qual-
quer znfracçllo dos arhgos deste Regimento, ordenará o can-
cellame~to da verba indevida e a devolução da respectiva im· 
portanc1a, no todo ou em parte, se já tiver sido paga proce· 
de'ndo no mais como for de direito. ' 



Ad. 34. As ir:fracções desse Regimento seri! o punid11s 
~om as penas disciplinares da lei n. 912, de 23 de setembro 
de 1925, artigos 225 e seguintes . 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES OERAES 

Art. 35. Nas cau~ as civds, de qu alquer natureza, de valor 
nãu excedente oe 500$000, e nas req uisitarias de pagamento 
de juros de apolices , ou de emprestim os de dinheiro de or· 
phãos, a; custas serão contad as pela metade, e em relação ás 
requisitarias nad a se cobrará a titul o de busca. 

Art. 3ó. Qualquer traslado, instrum ento ou documento 
(salvo certidão}, escripto ou expedido por escrivão, tabellião, 
official de registro ou outro sfrventuario, deverá conter 25 
linhas ou regras escriptas em cada pagina, menos a primeira 
e a ultima. 

Os que se afastarem deste fc, rmato, au gmentando ou di· 
minuido o num ero dt! linhas, perderão a metade da rasa 
que lhes competeria pela escripta reg ul armente feita 

Art. 37. A devolução de qualquer precataria, cumpri· 
da ou não, terá logar independente de traslado, salvo se al · 
gum interessado r..! querer , e á sua custa. 

Art. 38. O preparo do recursc, em causa commum, 
aproveita a todos os litis·consortes que tenham recorrido, 
ainda que dellc venha a desistir quem o tiver preparado. 

Art. 3\1 . A acção competente para cobrança de honora · 
rios e emolumentos taxad os neste Regimento, continuará a 
ser a executiva, em conformidade com as disposições respe· 
ctivas do Codigo do Processo Civil. 

Art. 40. Os eruolumentos de advogado só pela propria 
parte vencedora poderão ser exigidos da parte vencida. 

Art. 41. Requerendo o reu, serão os auctores obriga~ 
dos a prestar caução sufficiente ás custas, nos casos e nos ter-
mos do disposto no art. 18 - lntroducção do Codigo Civil. 

Art. 42. Todos os serventnarios são obrigados a ter nos 
seus cartorios, ou nos compartimentos .em que trabalharem, 
em logar bem visível, um quadro com a tabella deste Regi-
mento pâra os actos de set~ officio, cumprindo aos represen· 
tantes do ministerio publico fiscalizar e fazer executar esta de· 
terminação. 

Art. 43. Incluem-se na excepçllo do art. 2!2, da lei n. 
912, de 23 de Retembro de 19~5, tambem os emolumentos 
contados aos officiaes de justiça da Relação. 

Art. 44. Esta lei entrará em vigor desde a data de sua 
publicação. 

Art. 45. Revogam-se as disposições em contrario. 

' Pa:rte Espeoil:t1 

P·RIMEIRA SECÇÃO 

CAPITULO I 

INSTANCIA SUPERI0R 

TABEUA I 

ACTOS DO TRIBlfNAL DA 'RELAÇÃO 

N. l-julgamentos: 
a)-e~ appellações cíveis, nas causas: 
I-de valor até 2:000SOOO.. . . . . . . • . • . • , • , 

11-de 2:0~0$000 até !O ~ooosooo .... ... .... :. 
111-de mais de 10:000~000 seja qual for o 

valor ... ..... ...•. . .. .•.. . ............. 
IV-se~do de vàlor inestimavel ou indc!er· 

nu nado . ........... . 
b) -de ~mbargos ao accor~l;~~: . . e.~b·~;~ ·~;j; 

ma1s de um embargante, metade desses 
emolumentos; 

c)-dos recursos eleitoraes, salvo o caso de 
ser o recorrente o Ministerio Publico, 0 
m~smo em?lumento das appellações ci· 
ve1s de mawr valor; 

d)-de a·~gra~os •. c.artas testemunhaveis, avo-
catonas, hab1htações e suspeições .. . . ,. 

f)-de composições e desistencias . ...•.•.• 
)-de reforma de autos .................. .. 

g)-de appellações ou re·cursos criminaes •.. 
h)-nos processos de responsahilidade e· 011 • 

tros da competencia do tribunal .•••.... 
'f.l.. ,2-Do relatorio escripto nos autos . . ......• 
N. ·3-Da formaçãode culpa, comprehendéndo 

· !odos .os actos e termos até a pronuncia, 
tnclus1ve ....... .. . ....•....•... , ...... . 

0bservaçllo: Esses emolumentos serão arre-
cadados .na Secretaria, c distribuídos de 
conformidade c~~ o respectivo regimen-
to, cabendo ao JUIZ relator o de que tra· 
ta o n. 2. 

TABELLA 11 

ACTOS Do PRESIDENTE DO TRlBUNAL 

N. 4- Distribuição do feito: 
b)-no, ci~el. . .............. . ............. . 

)-no cnme .......•.•.•• •...... 
N. 5-Assignatura e exame das cart'as' d~· ~~;1 : 

ten~a. : .................... . ..... . ... . 
N. 6-Assignaturas de mandados e precatarias, 

A. s.-20 

125000 
18$000 

2%$000 

20$00() 

lOSOOO 
á$000 

lOSOOO 
10$000 

20$000 
1053000 

205000 

2SOOO 
i$000 

8$000 
1$000 
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N ?-Exame e assignatura da copia authentlca 
• do julgado, nos casos em que tlla basta 

para execução ... ·. · · · · · · · · ·: · · · · · · · · · 
N. 8-Cada jurafm~dnto ou c.omepsrtot'dn•~'rsas~,u epx~~: 

pto 0 de en .opar~ a mv 
se dos funcc10 nanos ................ · • 

9-Renovaçl!o de provisão pa.r~ advogados 
N · ou transferencia de exerctc1o de uma 

para outra comarca.·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
N. tO-Portaria de licença.···· ... ············· 

Sendo para casamento .. ············· .. 
N 11 De assistencia: .. 

• a)-a exame de sufficiencia para ofhcio de 
justiça · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

b)-a outrd 'cj~~Íqt~er acto. · · · · · · · · · · · · · · · · 
N • 12-Jl1Jgamento, c:asb suslpeiçlõesrepcoasr~aoss ai~~ 

escrivães do Tri una • e (os . . . 
terpostos das decisões ~os. JU.IZCS de dt· 
reito, impondo penas. d!SCJ_Pltnares ..... 

N 13-Julgamento de renuncta tactta das appel-
• !ações e aggravos (arts: .1.471 e 1.493 do 

Codigo do Processo CIVIl).··········· • 
N 14-Do relatorio de habeas.corpus e des-

• aforamento de julgamento para outra co· 
marca ........... ····················· 

CAPITULO li 

INSTANCIA INFERIOR 

TABELLA lll 

ACTOS IJOS JUIZES DE DIREITO E MUNICIPAES 

No clvel: 
N • 15-Sentenças e deci.sô~s I da causa qual· 

a) Sobre 0 ponto pnnctpa • 
quer que seja sua natureza : 
Até 0 valor de 1:000$000 .. •• ........ " 
De 1:000$000 até 2:000$000 . .. • • • • .. · 
De 2:000$000 até 4:0008000 .... • • .. •• 
De 4:000$000 até 8:000$000 .......... • 
De S:OCOSOOO até 12:000$000. • ...... . 
De 12:000$00 até 20:000$000 .. : ..... ,. 

• De 20:000$CO para cima, um nnl rets 
por conto ?e réis ~u fracção de conto 
de réis, ate o maxtmo de.······.·· ... 

b) Sobre causas inestimaveis ou de valor mde-
terminado .... .. .. · · · · ·.· · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · 

) Sobre embargos de tercetros e dtsputa de pre· 
c ferencia e rateio, os mesmos emolume~tos,, 

calculados pelo valor do object?, no pnmer 
ro caso e pelo do liquido recolhido a depos -
to ou p~lo valor da adjudicação, se o concur-
so versar'sobre os proprios bens, .no segundo. 

. d) Sobre cxcepções dilatarias, artt~os de atte-
tado embargos á sentença ou a execução 
.e artigos de liquidação, metade dos emolu·" 

6i000 

1$000 

20$000 
2t000 

10$000 

12$000 
6$000 

6$000 

6$000 

10$000 

5$0CO 
6$000 
8$000 

12$000 
15$000 
2~0UO 

100$000 

20$000 

mentos, na mesma ordem e proporção esta-
belecida na letra a, deste numero . 

e) Sobre a absolvição de instancia, arresto, se· 
questro, detenção, condemnação de preceito, 
composição, confirmação de divisão, de· 
marcação e partilha amigavel, desistencia, 
habilitação, processos sem caracter litigioso , 
justificação (sendo para fim eleitoral, metade 
do ernolum ..: nto) e homologação de qualqtler 
outro acto ... . ..... . . . ...... . .. . . . ....... . 

.f) De pari lha ou sobre-partilha Ju dicial, feita 
em outro juizo , em arrolamento ..... . .... . 
em inventario.... .. ... . . . . . . . . . . . . • .• .. . 

g) De declaração de faliencia. . . . . . . . . . . . . . . . 
Se o fallido offerecer allegaçõcs de defesa 

h) De homologação ou rescisão de concordata 
i) De rehabilitaçlio de fallido ... . .. .......... . 
j) De encerramento de fallencia, os emolumen-

tos da letra a, deste numero, calculados 
sobre o activo arrecadado. 

k) Sobre contas de syndicos e liquidatarios, em 
processos de fallencia .. ...... . .......... . . 

I) Sobre contas de testamenteiros .. .... . ... . . . 
m) Sobre contas de tutelas e curatelas. não haven. 

do rendim ento, pagos pelo tutor ou curador. 
Havendo rendimento, pagos pelo menor ou 
interdicto, e caculados sobre o valor do ren-
dimento de todo o período das contas: 
até 500$000 .. ... .... . ... .. . .. . ... .. . . .. .. . 
até 2:000$000 . . ...... ....... ..... ... ..... . 
até 5:000$000. o. o o • • o •• o o o o •• o o •• • • o. o o ••• 

e dahi para cima. 1$000, de cada conto ou 
· fracção; até o emolumento de .. .. ... . ..... . 

n) Sobre appellação, aggravos e outros recur : 
sos ele sentença e de:spacho do.; juizes muni-
cipaes e de paz ... ... ... .. ....... . . ... . . . . 

o) Sobre verifioçl!:o de credito no processo de 
fallencia, haver. do impugnação . ... . ... ... . 

p) De reforma ou sustentação de despacho, em 
aggravo ou carta testemunhavel. . . ....... . 

q) Sobre alienação, hypotheca ou obrigação de 
bens, em processo a~ministrativo .. : . . . .. . 

N. 16 Partilha e sobre-partilha judicial, feita e 
processada no mesmo juizo, tomando por 
base o v a lo r do acervo : 
até 1:000$000 . ....... . .. . ........ . ........ . 
e dahi para cima, 1 ~)000 em cada conto de 
réis, ou fracção, para cima do primeiro, até 
perfazer o emolumento maximo de ....... .. 

§ l. 0 Os mesmos emolumentos serão devidos 
pelo julgamento do calculo ou liquidação, . 
quando não houver partilha, por ser um, 
unico, o herdeiro, ou por dispensarem-na os 
herdeiros, quando a possam fazer, ou quan. 
do o monte for absorvido pelas dividas. 

§ 2 ° Havendo emenda ou reforma da partilha 
011 sobre-partilha, por culpa ou erro de pes- ' 
eoa do juizo, nada se cobrará pelo acto, · · 

5$000 

3too1 
5S'fOO 
6$000 

10SOOO 
10$000 
l OSQOO 

10:$000 
6$000 

2.;~r.o 
I 

2SOOQ 
4$000 
6SOOO 

25$000 

10$000 

3$000 

5$00J 

3$000 

2$000 

100$000 
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N. 17 Partilha . ~eod!!sidca, adreclaibç~roa~~ ~~~~afrg~ 
cessos de dlv1slio e t.m •' ~"''~"t : 
mesmos emolumentos do nume~o ia.n er,lo~, 
tomando·se por base o valor do 11111110vel d•· 
videndo. ' r 
18 Preparo de inventario, quando o espo lO 

N. fôr de 5:000$000 para cima, por conto tu 
fracção de conto, a (Ontar do sexto con o, 
inclusivé até 10:0005000 ... · · · · · .. ··· .... · • • 
de 10:000~SOil0 até 20:000S200 · · · · • • • · · · · · · · ' 
de 20:000:5000 até 50:000~0:~ .... " · · · """ 
de 50:000$000 até 1 00:000~';1000 · · · · · • • • • • · · · ' 

, de 1t;O:OOOSOOO para cima· .... · ·" · · .. " " .. 
sendo o maior emolumento ... .... . ..... , ••• 

§ 1 o Sendo a avaliação dos bens er~l _virtude d.c 
'precataria, ao juizo deprecado (JUIZ!. e esfr~· 
vão) é que competem esses emo um~nt o ' 
COrrespondentes ao valo; d.os. bens eXIS en• 
tes no territorio de sua JUnsd:cção .

1 
t 

§ 2 o Não estão sujeitos a esses ~mo umten 3~ 
• os espolios que constarem umca~en e 

eculio da cPrevidencia dos Servidores d~ 
~stado:t, nem os que, contendo! tadb=t~s oge 
tros bens, não exceda o va or e 
5:ooosooo . . d t 

N. 19 Preparo dos proc,essostdoisvdisoo'~~~e~o :~: 
r as os mesmos em o umen . I d. 
terlor, tendo por base o valor do unmove I· 
videndo. 

N 20 Abertura e ccumpra ·se:t de testamento 
' ou codicillo. . · · · · · · · · • · · · · • • · · · · · · · · · · • ' • 

N 21 Arrecadação de bens de ausentçs c vagos, 
. sobre o producto liquido que se apura~ . ã'o 

N 22 Arrematação, adjudicação ou renHss 
. de bens 1/2 o/o sobre o valor dos bens arre-
matado~ adjudicados ou remidos, não ex· 
cedendo' o maior em~lum~nto de ....•...••• 
riem sendo o menor wfenor a . ... : ......• 
pagos pelo arrematante, adjudica.t~~~~ .~~-~~: 
midor ... ·• · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · 

N "'3 Asslgnatura ou rubrica de: 
· " I' ou aucto· a) alvarará de supprimento de lcença d de 

. rização para cas~mento, salvo se tratan o da 
pessoa reconhecidamente pobre, que na 

agará .. I o I I o I I f I o I I o o o o o I O o I I. I I o f I I I I I I I I 

b) ~I vará para qualquer outro fim .• d ..... tiú,"; 
) carta de sentença, de formal. ~ par ' 

c executaria, de arrematação, adjudlcaçã\~~ 
remissão' comprehendendo o respec I 
exame ..... ···•················••······ '

1
' • 

d) carta O)l provisão de emancipaçilo ou supp e-
mento ~c edadet ........ ·d·:t~~~ · ~ "q'~~~~q~~~ 

) precatonas, roga onas, e I b . t s 
e outroe instrumentqs ou term~~· su scnp o 

I . . e não taxados especlficadamente •. · pe O JUIZ • 
f) qualquer mandado ...... : ..... " • .. " · "~~~ 
g) provisão de opere demoltendo, ~ .. :~~~~: ..• 

outras .. ' '. t '' • r. f ' •••••••• '. 

10$000 
5$000 
25000 
1$000 
$500 

600$000 

3$000 

'1 :lfo 

100$000 
1$000 

6$000 
3$000 

3$000 

10$000 

$600 
•$400 

6$000 

• 
N. 24 Depoimento da parte ou de tcstcmunh71

1 incluído o juramento .. . ... ........... .. . .. 
,N, 25 Juramento ou compromisso, n:lo sendo 

· á testemunha ........ . .•. .... ..... . .. . ..... 
N. 26 Termo de abertura e de encerramento 

dos livrós commerciaes, cada um .•.. . ... • . 
N. 2'7 Numeração e rubrica de livros, inclusive 

os commerciaes, excepto os dos escrivães e 
distribuidores. do juizo, por folha ... .... . . 

N. 28 Presidencia de assembléa de credores, 
para declaração de creditos em fallencia, con-
cordata, cessão de bens, prestação de contas, 
ou qualquer outro fim: 

a) sendo a reunião até 20 credores, presentes 
ou representados . ... .. .. .. . . ............. . 

b) sendo de mais de 20 credores . .... .. .....• 
c.) si a reunião dos credores não se realizar por 

falta de numero, ou por qu alquer outro mo-
tivo, a que o juiz ou escrivão não tenham 
dado causa ........................... .. . .. 

N. 29-Ciassificação dos credo;·es e organização 
do respectivo qu adro, na fallencia ........ . 

N. 30-Exames, vistorias ou arbitramentos: 
a) • em ~art~rio, na casa do juiz ou na sala das 

aud1encras ......... . ........... , ....•..... 
b) fóra desses logares, ...................... . 
N. 31-Cada diligencia : 
a) •. dentro da séde da comarca ou do termo ... . 
b) fó'ra ... ,., ............ , .• . , ... . .... , .. , ... . 
§ 1. 0 Si a diligencia não se concluir no mes-

mo dia, de cada dia que accn:scer .. : .. ... 
§ 2. 0 Nestes emolumentos comprehendem-se os 

de todos os actos que se praticarem por oc-
casião e causa da diligencia ou que nella se 
envolvam· ...................... . .. . ....... . 

§ 3. 0 Si a dilígencia, podendo effectuar-se em 
cartorio, na sala de audíencia ou em casa do 
juiz, praticar·se fóra, a requerim ento da pnr-
te, pagad esta o excesso do emoltnncnto .. 

· § 4. 0 Si a diligencia, por qualquer cau ~a, qu e 
nllo por acto ou omissão do juizo, deixar de 
effectuar·se, contar-se-ão, n~o obs tante, os 
ernolurnentcs . ............ ... ............. . 

§ 5. o Hljvendo mais de uma diligenci.1, na occa-
sião, para o mesmo lognr, f.m causas diffe· 
rentes, proceder-se-á a rateio dos emolumen-
tos e mais1 despesas •.•...•... . . . ...... . ... 

f, 6." A parte que requerer a diligcncia ou ti-
ver interesse no andamento do feito, minis-
trará condncção ao juizo, :1encto a rcspecti· 
va drspesa incluída na conta ri os autos, á vis· 
ta de documentos e sob fiscalização do juiz, 
que desattenderá ao que fôr excessivo. 
Não sendo a conducção fornecida pelas par-
tes, terão ellils que pagar, afinal, a irnpor-
tancia correspondente á despesa, a qual não 
excederá de . .... , ...... , ..... , .. , ... • ..•. 
por dia, 
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No crime: 
N. 32-Asslgnatura ou rubrica de alvarás, porta-

rias, precatorias,editaes,mandados e guiag,ex-
cepto os alvarás de folh a-corrida e de soltura 

N. 33- formação de corpo de delicto e de 
quaesquer outros exames e autos, inclusive 
o juramento e a decisllo . ........ .. ...... .. 

N. 34 - Cada juramento ou compromisso, não 
sendo a testemunha ..•....•.•.. . .••.. • .. .• 

N, 35-lnquirição c! e cada testemunha, il),clu si· 
ve o juramento ou com promisso . de infor· 
mante, acareaç:i o, auto de qualificação, in· 
terrogatorio e de perguntas a cada réo ou 
offerrdiclo . . . .•.. . ....... ... .. .. .• . ....... . 

N. 36- Decisão sobre incidente que não ponha 
termo ao processo . . . . . • . • • • • • • . • • . . 
Si puzer termo ao processo , ou sobre pre· 
~cripção ou perempção . .. . ............ . .. . 

N. 3~ - Despacho de pron:! ncia ou impronun· 
c1a ••...• •.• . •.. ... .• . ..••• , ••••••••• .• •••• 

N. 3&-Habeas·corpus, incluído todo proces-
sado ..•.. • ..... . •..... o, •••••· • ·· · •••·•··· 

N. 39-- Julgamento : 
a) em processo de contravenção c crimes ele ai· 

çada . . . .•..••.••............•..•.... . ..... 
b) em processo de crimes não sujeito :; ao tribu· 

nal do jury, incluidos todos os actos do 
julgamento . . ... . ....... . ... , ............. . 

c) de fianças , e de suspeições . .. . ...... ... .. .. 
N. 40-Presidencia do tribunal do jury, inclui-

dos todos os actos que se praticarem, de 
cada julgamento.. . .. ... . . . .. . . .. . . .... . 

N. 41-foJmação da culpa em processos dt: 
responsabilidade, até a p10nuneía ou im pro· 
nuncia, inclusive . . . . . . . . . ' • • • • 

N. 42- formação de culpa em todo o processo 
de menores de mais de 14 annos e menos 
de 18 annos, na conformidade da lei n 869, 
de '23 de setembro de 1924, art. 27, § 1. 0 , até 
a decisão final, inclusive ................ .. 

TABELLA IV 

ACTOS DOS JUIZES DE PAZ 

N, 43-- Conciliaçíto, calculado o cn10lumcnto 
conforme o valor respectivo de cada uma, 
c exigivel solidariamente dos transigentes ou 

• requerente& . .... . ... . . . .... . ...•.... . ..... 
sendo o menor emolumento de .. . ... . . . ••. 
e o maior de ......... .. ..... .. . . .... . •. . .• 

Paragrapho unico-Si não se realizar a concilia· 
ção, ou versar ella sobre objecto inestima· 
vel, realize·se ou não ...... .. ............ . 

N. 44-Nos outros actos que praticarem, na 
conformidade das leis e regulamentos, tanto 
no cível como no crime, terllo metade dos 
emolumentos taxa4os para os <ta m~sma n~· 
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tureza na tabella anterior, para os ju!zes de 
direito e munlcipaes. . 

N. 45 --Acto e celebração do casamt:nto em casa 
particular, o que só se dará a requerimento 
das partes : 

a) dentro do p,erimetro da cidade, villa ou ar· 
· raiat •••. , . ............•. . ....•..•. .. . . .. . . 
b) fóra desses limites .......... . ............. . 
Paragrapho unico- Além ·desses emolumentos 

nenhum mais é devido, sob qualquer titulo 
ou prete~to, ficando entendido que, sendo o 
acto realizado na sala das audiencias no 
cdificio da Camara Municipal, em cart~rio 
ou em casa do juiz, elle é gratuito, como 
prescreve a Constituiçao federal. 

N. 46-Co.nta das custas no seu juizo, qualquer 
que seJa o processo ••.•• . . . . •.... . .... .. .• 
Observaçilo-Quando o casamento for fóra 
do perímetro da cidacte, vllla ou arraial de· 
verllo as partes offerecer conducçlio ou pa· 
gar as despesas, que aão excede r11o de ..... 

Segunda eecç ão . 

DOS FUNCCIONARIOS AUXILIARES 
CAPITULO 

TABELLA I 
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Actos do . procurado~ geral, sub-procurador geral, promotores 
de JUStiça, ad)unctns dos promotores, advogado geral 
procurador fiscal e consultores juridicos. - ' ' 

No civil: 
N. 47-Assistencia a acto judicial, qúe não seja 

de audiencia, no auditoria do costume, nem 
resultante de exigencia que haja feito, nem 
co~nplemento de. out~o. sobre que já tenh a 
offlctado, nem 111qumção, reinquirição ou 
acareação de testemunhas: 

a) na sala de audiencias ou em cartorio da 
sé de do termo ou comarca .... . ........ : .. . 

b) fóra desses Jogares, mas dentro da séde da 
comarca eu termo . . .. .. ....••....•.•.•• •.. 

c) além desses limites .......... . ....... . .. . 
N. 48 ... In qui• içã", reinquirição ou aca1eação 

de cada testemunha: 
a) na sala de audiencias ou no cartorio .....•.. 
b) fóra desses logares, mas dentro do perime· 

tro da séde da comarca ou termo . .... . .•. .. 
c) além desses limites .... .. .. .. .. ... ........ . 
d) Sempre que o promotor de justi ça , em fun-

cção de seu cargo, tenha de officiar fóra dos 
limites da cidade ou villa, séde d1 comarca, 
terá direito a conducçllo, nas mesmas con-
dições dos juizes de direito e demais fttn• 
çcionprioa, 
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N, 49-0fficio ou parecer em autos, toda vez 
que se faça mister, por· exigencla da lei ou 
determinação do juiz, excepto se fôr sobre 
o mesmo objecto........ . . • . . . . . • . • . . 

N. 50- Resposta ou parecer em petições não 
autuadas................... . ......... 

Paragrapho unico. Tratando-se de negocio em 
beneficio de pessoas miseraveis, nada é de-
vido nos casos, deste ou do numero antcce· 
dente. 

N. 51-Relatorio sobre documentos e pap~is 
concernentes á fallencia. para o fim dPter-
minado no art. i74, § 3. 0, da lei n. 2.014, 
de 17 de dezembro de 1908 ............... . 

N. 52-Petição sobre qualquer assumpto que 
nllo possa ser tratado ex-ojficio, não sendo 
afinal julgado improcedente o pedido 

N, 53-0s demais actos praticados em causas 
em que forem interessados menores, interdi-
cfos ou ausentes, a fazenda estadual e nos 
de accidente de trabalho, os rne~mos emolu-
mentos taxados para os actos identicos dos 

. advogados, na Tabella 11, 11 Secção se fo-
rem vencedoras Jts partes em favor das 
quaes intervêm. 

No crime.: 
N. 54. Assistencia: 
a ) A' formação de culpa . ... .. ............... . 
b) A' qualquer acto judicial: 

I. Na sala de auoiencias .ou em, cartorio . ... 
11. fóra desses logares , mas dentro do peri· 

metro da.séde da comarca ou termo . . . ... . . 
IIJ. ' À·lem des~e limite .. . 1 . .... ...... . .. .. 

• N. 55. Denuncia ou addita1nento á queixa .. . 
N. 56. Libello ou additamento deste ...... . . . 
N. 57, Officio, parecer ou resposta : 
a) Em autos . .... .. .... . . ... . . . . . .. . ........ . 
b) Em requerimentos ... . ..... . . . .. .. .. . . ... . . 
N. 58. Razões de appellaç~o ou de recurso . . . 
N. ·59 . Accusaçllo : 
a) Perante o Tribunal da Relação ou dp Jury .. 
b) Perante juiz singular . . . ... . ... . .... . .. .. . . 
Observação-Nos processos em que decahir a 

j~stiça ou a fazenda estadual, nllo se conta-
rão custas desta tabella. os c.uradores á lide perceberão as custas dos 
numeras 49 50 e 51; e se os seus cura-
telados fore~ vencedores, terão direito aos 
emolumentos taxados para os advogados, 
<tescontados aquelles. 

CAPITULO 11 

TABELLA li 

Actos dos advogados 
No cível: 

N. 60. Petiçlla ,inicial de qualquer acção ..... . 
qual9uer outra peti~ão .............. •... . .... i 
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N. 61. Artigos (!ibellos, contestações, embar-
gos, prefcrcnctas, excepções peremptorias) .. 

N. 62. Artigos de habilitação, liquidação c cxc· 
cepções dilatarias e outros incidentes .. . ... . 

N. 63. Razões firta es .. ...... .. .. ... .. .... ... . 
N. é4. ln~pugnaçã o e sustentação de embargos 
N. 65. Mtnuta Ol\ contra-minuta de aggravo, 

carta testemunhal ou avocatoria .... . . . .. . . . 
N. 65. Razões de appellação no juizo de direi-

to ou na Relação . .. . ... ........ ... . .. .... . 
N. 67. Inquirição ou reinquirição de cada tes. 

temunha .. ..... .. ............ ... . . .. .. . . . . 
N1• 6,H. Cada citação accusada, requerimento ou 

lançamento, em audiencia .. ......... . .... . 
N. 69. Assistencia a qualquer acto judicial ex-

cepto á inquirição de testemunhas . . .. . ' ... . 
Sendo fóra da séde da comarca ou term o, o do· 

bro dos emolumentos dos juizes. 
No crime .l 

N. 70. Petição de queixa .. . .. .......... .. .. .. 
N. 71. Quaesquer outras . . . .... . .... .. . . . . .. . 
N· 72 . Libell o ou contrariedade .. . . .. . . . ... . . 
N. i3. Inquirição ou reinquirição, de cada tes-

temunha ou informante . . . . . . .. ... . ...... . . 
N. 74. Accusação ou defesa: 
a) Perante o Tribunal da Relação ou· dó Jury . . 
b) Perante o juiz singular, ou por escripto, nos 

autos . ... ..... .. ... . ... . . . . .... . .. . . . .. . . . . 
.N. 75. Razões de appellação .... ............ . 
N. 76. Razões é.e recurso .. .... ............ .. 
Nt, 77. J\ssistencia a qualquer diligencia, que 

nllo seja para inquirição ou reinquirição de 
testemunhas ou informantes . . . ... . . .... .. . 

Terceira Sccçilo 

• 

DOS. SERVENTUARIOS DE J~STIÇA 
CAPITULO I 

TABELLA J 

.Aclos dr.s tabelliãcs 

N. 78 • .Approvação de testamentos ou de codi· 
cilios, comprehendendo a nota de que cogita 
o art. 1.643, do Cod. Civil: 

a) No cartorio ..... . .... . .. . .... .. . .. . . ...... . 
b) fóra do cartorio .... .. .... .. ....... .... .. . 
c) Sendo á noite .. . . .............. . ...... . .. . 
N. 79. Buscas de livros, autos ou papeis archi-

vados: 
àté 6 mezes ............................... . 
de 6 mezes a dois annos ................. .. 
de 2 ann.os a 10 annos .................. • .. 
de 10 annos a 20 annos ......... H ... . ... . 

de mais de .20 annos ..................... .. 
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§ 1. o Si passados 20 annos, a parte indicar o 
anno e fôr achado o objecto da busca, qual· 
quer que seja o tempo recorrido , ...•.•..• 
si nlo fôr achado ............•.....•...•... 

§ 2.' si varias interessados a um tempo pedi· 
rem a pratica do acto emana~o do t,nesmo 
objecto, será entre todos rate1ada a Impor-
tancla da busca, que é uma só. 

N. 80. Certidão narrativa do facto conhecido 
em rasão do officio e constantes dos livros 
e papeis do cartorio .........••••••. , • . . • • 

Tendo mais de um item, de cada um, além do 
primeiro . .......•.............• . .......... 

Si fõr de teor, além de rasa .............••••• • 
N. 81. Concerto e conferencia de copias, publi· 

cas-formas ou translados, a quinta parte· da 
rasa a que tem direito o official que hou-
ver escripto o documento. 

N. 82. Diligencia e conducção, o mesmo emollt· 
mento estabelecido para os escrivães do ju-
dicial, no n. 110 da Tabella 11, lii Secção. 

N. 83. ditai, alem da rasa ................ .. 
N. 84. Escripto lançado em notas ou registro, 

além da rasa . • .................... . .....• 
N. 85. Escripturas, incluindo a transcripção das 

procurações, alvarás e certidões exigidas 
pelo Codigo Civil (art. 1.137), e o primeiro 
traslado, além de r~sa e do emolumento do 
numero anterior : 
de valdr até 1:000$000 .................. .. 
de mais de um conto de réis até 2:000$000 •. 
de mais de dois contos de réis até 50:000$00(), 
por conto ou fracção .. . .. . . .............. . 
de mais de 50:000SQOO até 100:000:$000, por 
conto ou fracção .••••••••••.•••••.• •.• ••.• 
da h i para cima, por conto ou fracção ....•. 
até o maximo de •• . •••.. .. .. . ...... . · •... 

Paragrapho unico -- Se a escriptura contiver va-
rias estipulllções de contractos, indepen-
dentes uns dos outros, sem nenhuma conse· 
quencia, de modo que, por si sós, consti-
tuam convenções distinctas, ainda que se 
refiram aos mesmos contractantes, mais me· 
tade dos emolumentos deste numero, de ca-

11 da uma dessas estipulações. 
N. 86. Escriptura de adopção, reconhecimento 

de filiação, auctorização para mulher casada 
commerciar, ou qualquer outra de valor 
indeterminado, além da rasa •.••... . .. . ...• 

N. 87. Escriptura de quitação ............... . 
N. 88. Ponto de qualquer titulo de divida (letra 

de cambio, nota promissoria, contas assigna• 
das, etc.) .......... . ...•........ .•....•.. 

N. 89. Instrumento de protestos e registro, 
ainda mesmo no caso de serem diversos os 
titulos protestados, desde que as mesmas se· 
jam as pessoas que nelles figuram ..•....•• 

N. 90. intimação para o acceite ou pagamento 
dos títulos acima ou notificação de protesto : 
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a) em cartorlo ou fóra clelle, mas dentro do 
perimçtro da séde da comarca ou do termo, 
qualquer que seja o modo de intimação ou 
notificação, salvo por edital .............. . 

b) sendo por editàl, além do emolumento do 
numero 83, importancia da despesa com a 
impressão; 

·c) não se effectuando a intimação ou notifica· 
ção, nos casos indicados,· da certidão res-
pectiva, metade do emolumento da letra a, 
deste numero. • 

N. 9i. Instrumento de posse ............... .. 
N. 92. Procuração ou substabelecimento, inclu-

sive o primeiro traslado . . .... .. .......... : 
§ 1. 0 Si houver mais de um outorgante, salvo 

se forem marido e mulher, irmãos e coher-
deiros em inventario ou herança commum 
e qualquer collectividade que constitua pes-
soa jurídica, como firma social, socitdades, 
etc., que serão tidos como um só outorgan-
te, pagará mais ca~a um ................ . 

§ 2. 0 Se a procuração for em causa propria 
que opere desde logo a transmissão de pro· 
priedade do mandante para o mandatario, 
os emolumentos do n. 85 desta tabella. 

§ 3. 0 A outorga da mulher casada para que o 
mar~do possa alienar ou gravar immoveis do 
casal, é considerada procuração para os ef· 
feitos deste Regimento . 

N. 93. Pubfica·forma ou copia de documento, 
além da rasa deste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N. 94. Rasa de copia ou traslado, não compu-
tada a parte preambular, declarativa do no· 
me, qualidade ou titulo do serventuario, nem 
a do encerramento do estylo, por linha ou 
regra, que não contenha menos de trinta 
letras .••.•••••..... .. ......•... .....•.... 

N. 95. Reconhecimento de letra e firma ou de 
letra ou firma, só mente: 
em procuração ou substabelecimento ... . ..• 

a) por firma que acci'escer.... . ..... .. ... .. 
em documento sujeito ao sello federal. ... .. 

b) em qualquer outro documento . . .. .... • .. 
c) paragrapho unico. Os emolumentos das letras 

b e c são devidos de cada firma opposta no 
documento, até o numero de 5; sendo maior 
o numero de firmas a reconhecer, será o 
emolumento, da 6.11 em deante, metade dos 
mesmos, até o emolumento maximo de ..... 

N. 96. Testamento publico: 
a) de dia . .............. . .. . ... . .. ··· . .......• 
b) de noite ..•..•...•........•. . .•......••... 
N. 91. Traslados, além do primeiro, fóra a 

rac:a, mais: 
a) de procuração., .......................... . 
b) de escriptur:& •..•..••.•.......••.•..•.....• 
N. 98. Ouia ....................... ... , .... ~ 
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TABELLA 11 

Actos dos escrivães do judicial • e dos proccs!OS orimlnaes 

No Cível 
N. 99. Acta da reunião de credores, além da 

rasa: 
a) para concordata preventiva, prestaçllo de 

contas e t,a assembléa da ' fallencia ........ 
b) para qualquer outro fitw alem da rasa ..••.. 
N. 10). Arrematação, adjudicação ou remissllo 

a mesma porcentagem do n. 22 da Tabella 
l1l paga pelo arrematante, adjudicatorio ou 
remidor. 

a) Arrecadação de bens de ausentes e vagos 
sobre o producto liquido que se apurar .. .. 

N. 101. Autos, além da rasa: . 
a) de vistoria, exam~, poss~, arb1tra~ento e ar-

recadação, inclus1ve affirmação, JUramento 
ou promessa tomada. . . . . • . • • • • • . • • . .. . 

b) de penhora, embargo, sequestro e detenção 
pessoal ............•.• ,··. • ·• •• • • • ••• · •. 

c) de descripção e avaliação de bens e de par· 
tilha, em inventario, de divisão e ?~marca
ção de terras particulares e de dtv1são de 
co usa commum .......................... . 

d) de qualquer outra especie.... .. . . .. .. .. • . • 
N. 102. Alvará: 
a) de supprimento de consentimento para casa-

mento,... . . ....•••• , · · · • · .. • • • • • · -· · · · · · 
b~ para qualquer outro fim ..... . ..... ·.... .. 
N. 103. Autuação de petições ou d~cume~tos ... 
N. 104. Busca em papeis, autos e livros findos: 

os mesmos emolumentos taxados para os ta-
belliães, em o numero 79 e§§, da Tabella I, 
I1l Secção. 

Paragrapho unico. Dos autos parados em car· 
torio e dos quaes seja pedida a extracção de 
documentos ou certidões ou andamento dos 
mesmos ou seja o andamento ordenado 
ex-o{fici~, nos casos em qu~ .tenh~ isto Jogar; 
assim como dos actos e dlit g~n~ta~ necess~
rias para a expedição de requ !Sltonas de dt· 
nhcíro de menores ou interdictos, recolhid~ 
a depositas, Caixas ou Bancos, não havera 
emolumento a titulo de busca. 

N 105. Carta: 
a) de emancipação ou supplemento de edade, 

legitimação ou adopç~ o ..•...... · . . . · .... 
b) de adjudicação, arrematação. ou rennssão ,. de 

formal de partilha, precatona ou rogatona, 
ou qualquer outra que não seja de sentença, 
além da rasa .. ..•... ·.• ..• ·····•·········· 

c\ de sentença, além da rasa: · 
' I. - nas causas de valor até 5:000$000 . ... 
il. - nas de mais de 5:000$ até 10:000$._. ... m. -nas de mais de 10:000$000 e de valor mes· 

timavel. t 1 I tI I tI I I I li til I I I I I I I I I I I I I I. 
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N. io6. CerÜdllo : 
a) passada nos autos, desentranhamento de 

papeis e .documentos, inclusive a nota nes-
tes lançada, além da rasa dos respectivos tras-
lados, si ficarem ...........•............... 

b) narrativa, de factos de que tenham conheci-
mento, por força do cargo, ou que constem 

• de livros e papeis do cartorio, e as de teor: 
os mesmos emolumentos do numero 80 da 
Tabella I, lli Secção referente aos tabelliães: 

c) qualquer outra, para a qual não haja emolu-
mentos especi!icadamente taxados . ....... . 

N. 107, Citação, notificação ou intimação, in· 
clusive a certidão, por pessoa: 

a) em cartorio, na sala de audiencia ou em qual-
quer dependencia do edifício do Fomm .•.. 

b) fóra desses Jogar~, o que só se dará, na 
falta de officiaes de justiça e por ordem do 
j~i~ e s~m que nada seja devido a titulo de 
dthgenc1a ............................... .. 

é) por carta, circulares ou avisos, nos casos 
permittidos por lei, além de despesa do cor-
reio ...................................... . 

§ 1,0 Havendo mais de um litis-consortes, de 
' . cada um, nos casos das letras a e b, além do 

primeiro ................................. .. 
§ 2.0 Sendo intimação do despacho ordinatorio 

do feito, ou de sentença, ás partes ou seus 
procuradores, só haverá o emolumento da 
respectiva certidão .... . ..........•........ 

N. 108. Concerto ou conferencia de publicas· 
formas, traslados ou copias: os mesmos emo-
lumentos dos tabelliíles, no numero Si da 
tabella I, lll Secção. 

N. i09. Contra-fé, além da rasa ............ .. 
N. 110. Diligencia para actos de officio prati· 

cados fóra d~ cartorio, a excepção dos de au· 
diencia, de praça feita á porta do auditoria, 
de inquirição, juramentos e outros de expe· 
diente do cartorio, ·a que por lei é o escri· 
vllo obrigado, em razão de officio: 

a) · dentro da séde do termo ou comarca ..•..... 
b) fóra .... ; , ......................... , ..... . 
Paragrapho unico. A este numero se applicam 

todas as disposições dos §§ 1.0 , 2.o, 3,0, 4.•, 
5,0 e 6.0 do numero 31, da Tabella 111, I Se-
cção, referente aos actos dos juizes de direito 
e municipal. 

N, 111. Edital, além da rasa e despesa da pu-
blicação .................••....•........ . .. 

N. 112. Guia, inclusive a duplicata, passada 
nos autos ou fóra delle : 

a) para pagamento de impostos (excepto o de 
transmissão causa-mortis), ou de sello que 
deva ser pago de verba, ou para deposito .. 

b) para pagamento do imposto de transmissão 
causa-mortis, com declaração relativa á épo· 
c:a do fallecimento, natureza da herança ou 
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legado e ao grão de parentesco dos herdei• 
ros ou legatarios: 
em arrolamento ...•. . . . ...... , •.•....•...• 
em inventario . . ....... . .................. .. 

113. Extractos: 
a) de testamentos, além da rasa de cada laudo 
b) no proc.esso de fallencia, de cada um (art. 

84, § 6, da lei n. 2.024, de desembro de 1908) 
N. 114. Informações, a requerimertto das par· 

tes .•............ . ..... . .... . ........... . . 
Sendo, porém, determinadas pelos juizes e que 

devam ser prestadas em razão do officio , ou 
por qualquer motive;> que interesse á justiça, 
não h a emoi!Jmento. 

N. 115. Instrumento de aggravo, de carta tcs-
temunhavel ou avocatoria, além de rasa ..... 

N. i 16. Inquirição de cada testemunha, dep oi· 
mento da parte ou acareação ....... ... . . . . 

Se, na inquirição houver contradicta, reinquirição 
ou contestação, mais . . . ......... . ........ . 

Se o depoimento occupar mais de quatro laudas 
de papel, mais a rasa do que exceder. 

Paragrapho unico. Se a inquirição exceder de 
cinco horas, o dobro desses e.molumentos 
pelos depoimentos, além desse tempo. 

N. 1 J7. Invetarios e divisões, além dos emolu-
mentos tios respectivos actos, a mesma por-
centagem do juiz de direito, na forma do 
disposto nos nu meros 18 e 19 da Trbella IJI, 
I Secção. 

N. 118. Mandados : 
a) Para execução de sentença ou de condemna· 

ção de preceito, além da rasa : 
I. Nas causas de valor até 5:000$000 ........ . 
11. Nas de mais de 5:000$ até 10:000$ ....... .. 
lll. Nas de mais de 10:000$ e de valor inesti · 

mavel. I I O I I I. I f I I I I f I f I f 0 I f I I f I I I I I I I I I I I 

b) Qualquer outro mandado .. . ...•.... . .. . .. 
N. 119. Officio, 'precato ria, requisitaria, para 

qualquer fim determinado em lei, ou por or; 
dem do juiz, além da rasa correspondente .a 
transcripção que contenha .. ....... ... . . . •• 

N. 120. Procuração ou substabelecimento apud-
acta ..... . .. .... ...... . . · · · · · · · · · · · · ·• · · · · 

Se houver mais de um outorgante, salvo as ex-
cepções contidas em o § 1.• do n. 92, da 
Tabella I, 111 Secção, dos actos dos tabelliães, 
mais, em cada um, que accrescer . .•. . . . . . .. 

N. i21. Provisão : 
a) Da emancipação ou SU!Jplemento de edade, 

inclusive a copia de que trata o art. 1.171, do 
Co digo do Processo C i vil .. . ... . . ... .. . . .. . 

b) De opere demollendo, de prorogação de pra- . 
zo para inventario, ou para qualquer outro 
fim inclusive de tutela ou curatela .. . . . .... • 

N, i 22: Rasa dos traslados, copias e a c tos que 
a ella tenham direito, na conformidade desta 

2$0:10 
4$000 

. 1$000 

1$00(Jr 

2SOoo' 

38000 

5$000 

1$000 

3SOOO 
5$0ÓO 

8$000 
2$000 

3$000 

5SOOO 

1$000 

15$000 

8$o00 

. I 

tabella : a mesma estabel!!cida para os ta· 
bellllles, em o n. 94, da tabella I, 111 Secção. 

N. 123, Registro de testamentos e competente 
pro.cessado, de cada lauda ou pagina, além 
da rasa . ...... ....• , .••..•.. . ...•••••.•. . . 

N. 1.24. Revisão, numeração P rubrica de cada 
folha de documentos, instrumentos, certi-
dões, traslados e outros papeis, para a ne· 
cessaria authen 'ticidade . .. .. . . . ... ..• .. .. . 
Quando a numeração e a rubrica for em fo-
lhas de autos . . . . . . . . . . ............• 

N. i25. Termos, lavrados nos autos ou fóra 
delles : 

a) De encerramento dos ' livros commerciaes, 
nos casos de concordata preventiva (art. 150 
da lei de fallencia), todos . . .. . .. ... .. . . . .. 

h) pe quitação . ..... .. . ... . . .. . . . . ... . . . .. .. . 
c) De transacção, fiança, cessão ou subrogaçlio 

de divida e garantia, caução, composiçã o ou 
de qualquer acto ou contracto sujeito ao 
sello proporcional : 

I. De valor até · 2:000$000 ...... ....... ...... . 
li . De mais de 2:000SOOO até 5:0008000 . . .... . . 

, III. De mais a e 5:000$000 até 10:000$000 .. .. . . 
IV. De 10.000$000 para cima, mais SSOO em 

cada conto ou fracção, não excedendo o 
maior emolumento de . .......... . ... . , . . . . 

d) De perdllo ou desistencia, de affirmação, ag-
gravo, appellação, ratificação, rectificação, de 
juramento e declarações de inventariante e 
testamenteiro . . . . .•.• , , . . . . . ... . . . .•.....•• 

eJ De tutela e curatela : 
I 

I. Não havendo bens •• , .. , •.•. , ....•.. . •. . ,. 
11. Havendo-os ..•.•. , . . ..••..... . ... .... .•.. 
f) De juramento a peritos, avaliadores e arbi· 

bitradores, por pessoa . ....... .. . ...... . .. . 
g) De audlencia, além da rasa ... .. .. ... . . .. . .• 
h) De assentada ou qualquer outro não especi-

ficado ...... . .. . ..... ...... . ... .. .. .. . .. .. . 
i) De visto, data, juntada, apresentação, publi-

caçlo, conclusão, remessa e recebimento ... 
No crime: 

N. 126. Alvará de qualquer especie, excepto 
os de soltura, quando o reu fôr miseravel .. 

N. 127. Auto de corpo de delicto, de exame de 
sanidade, ou de qualquer outro exame, com-
prehendido o juramento dos peritos . . .... . . 
De perguntas, qualificação ou qualquer ou-
tro exigido por lei .. ..... ..... ......... .. 

N. 128. Certidão de folha·corrida, nada sendo 
devido a titulo de busca ..... .. .• .. . . ... : ... 

N. 129. julgamento perante o tribunal do Jury, 
comprehendidos todos os termos e actos lan-
çados nos autos e da acta ... .. . . . ..... . . . . 
Perante o juiz de direito, no dos crimes que 
a este compete julgar, por força da lei n. 
877, de 23 de janeiro de 1925 . .. ... .... .. .. 
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N. i M. Os demais actos se regularão pelas dis-
posições referentes ao cível, contidas nesta 
Tabella, no que ·lhes forem applicaveis. 

N. 131. Os actos que, a requerimento da parte, 
forem praticados á noite, quando fôr isto 
permittido, pagarão mais 50 °/0 dos emolu-
mentos taxados para elles, nesta Tabella. 

Observação-A remuneração que percebem os escrivl!~s 
dos processos e execuções criminaes não exclue o recebi-
mento dos emolumento<; integraes a que tiverem direito-
taxados nesta Tabella, salvo nas cansas em que fôr o E~ta• 
do vencido, nas quacs entrarão em rateio, como é de lei. 

TAIJEf.LA 111 

Actos dos escrivães de paz e o(ficiaes do registro civil 

N. 132. Os actos de tabellionato e escrivania, 
que por lei, competirem aos escrivães de 
paz, serão remunerados com os mesmos 
emolumentos taxados para os tabelliães e,es· 
crivlies do juaicial, nas Tabellas I e 11, Secção 
reduzidos á metade nas causas de valor não 
excedente de 200$000. 

N. 133. Actos de registro civil: 
a) Assento de nascimento ou de obito .. ....... . 
b) Certidão de obito para enterramento •••••. 
c) Certidão desses assentos para qualquer outro 

fim.. • .•.......•............. . ...•.... 
d) habilitação para casamento, compre1Jenden· 

do todos os actos e termos do respectivo 
processo, copias de editaes e registro destes, 
in~lusive o termo ou assentamento da 'ce'le· 
braçllo do casamento, além da despesa de 
publicação do edital de proclamas, pela im-
prensa, onde houver ................... . .. 

I-Sendo a celebração fóra de cartorio, da sala 
de audiencias, da casa do juiz, ou do salão 
da Camara Municipal, onde é esse acto gra· 
tuito, mas dentro da séde da cidade, villa ou 
districto, a requerimento das partes e con· 
sentindo o juiz, mais ..................... . 

li -Se fôr além desse perimetro •••••.....•..• 
devendo as partes fornecer conducção, ou 
pagar as respectivas despesas, cuja importan· 
cia nllo poderá exceder de ............... .. 

§ 1.0 Quando o casamento fôr celebrado á 
noite, nos casos especiaes em que a lé'i o 
permitte, o dobro do emolumento taxado nas 
alíneas I e li, da letra d. 

§ 2,0 Quando ho.uvu affix~ção, publi~a.çllo e 
regis.tro de edttal remethdo por offtctal de 
outro districto, por esses actos, inclusive a 
respectiva certidão, além da desp('sa de im· 
prensa, onde houver . ••••• . •••..•••••••••. 
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§ 3.0 Havendo sido opposto Impedimento · aó 
casamento, pela respectiva nota fornecida 
aos nubentes, ou seus represenlantes, nos 
termos do art. 191 do Cod. Civ..... . ... 3~000 

e) Inscripçllo de emat~cipaçilo por outorga do 
pae on da 111 1le ou por se ntença do juiz· 
de intcrdicção dos loucos, s ur.dos-m udo~ 
e dos prodigos, e das :>c ntenças declaratorias 
da ausencia (art. 2, letra a. ns., 11 , 111 e IV, 
do de c. fed eral n. 4. 827, de 7 de fevereiro 
de 1924 ..... . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 1)15$000 

J) averbação, das senteuças que deci direm 
f• nallidade ou annnllaçilo do casam ento, o 
desqu ite e o restabelecimento da soded:H.le 
conjugal; das que julgarem ill egitimus os fi· 
lhos concebidos na consta ncia elo casamento 
e elas qu e provarem a filiaç ;l o legitirnil; dos 
casam entos qu e res ultar legi timaçlio de filhos 
havidos ~ nt e s dell es ou concebidos; dos 
actos judiciaes de recon hecimento de filh os 
illegitintos c das escripturas ele adopção e 
dos actos que a dissolverem (art . 2, letra b, 
ns. I, 11, 111, IV c V do cit. dec. federal n. 
4:827): 

I Por extracto .. .. . .. . .. ... ..••.••........ , 10~000 
11 verbo ad vcrhum, quand o os interessados o 

pedirem, mais a rasa, esta de accordo com 
o n. 9·1 da Tabe lla 11, 111 Secção. 

g) Rectiticaçlio de qualquer assento ou registro, 
feita nos termos da lei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3SQ90 

h) Certidões, excepto dos assentos de nascimen-
to, obito, que ter no o eruolun1 cnto taxado · 
em o n. 133, letras b c c, o mes111o emollt· •, 
menta estabelecido para os esc rivaes em o 
n. lOG, letras a, b e c, da Tabella 11, 111 ~ecção. 

N. 134. No serviço de registro civi l, só haverá ' 
busca de livros, autos e papeis findos, e se rá, 
de cada anno........... . ............. . ... lSOOO 
não excedendo o emolumento, a este titulo, 
de.... ... . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . 20.~üOO 

Observação - Não se poderá, sob pretexto algum, recp-
sar ou retardar o serviço elo registro civil, na f6rma das leis 
e regulamentos. Esse serviço , para as pcs~oas ,completa-
mente destituid as de recursos, mcC: iante attestaç~ o de qual-
quer autoridade judiclaria ou policial, se rá gratuito, , J, Iucor-
rerá em resp onsabilidade criminal o official que proceder de 
modo conlrario e, contra elll!, podcr,1o a> p;wtcs representar 
ao juiz de di rei to da comarca. , 1 

TABELLA IV 

Actos dos oj{haes do registro de im·novels 
N. 13j- Registt o completo, inscripção on lrans· 

cripç11o, de todos os casos enumerados em 
as letras a e b do art. 5, do decreto federal , 
A. S. ·-21 



n. 4.827 1 de 7 de· fevereiro de 1924, inclusi-
ve todas as annotaçõr.s, indleaç~es e refe· 
rencias: 

a)1 s·em valor, ou até o valor de 1 :OOO,)COO . ... . 
b) de valor de 1:000SOOO ate 2:000$0UO . ...... . 

e da h i para cima, mais .. .. .. . .......... . . . 
por conto ou fracçllo de conto, até o maxi· 
mo emolumento de .. . ... ... . .. . ... .. . : . .. . 

N. 136 -Quando as partes. além do registro 
por extractos, quizerem·n'o verbo ad verbum, 
ó dobro desses emolumentos: 

N, 137- Averbaçllo de cl!ssão, extincçllo total 
ou parcial, subrogaçllo, ou de acto ou 
occurrencia que altere , de qu alquer fórma 
a inscripçllo, transcripção, 011 registro ante· 
rior, qu er no tocante ás pessoas, qu er no to-
cante ás cousas, que figurem nessa inscri-
pçllo, transcripção ou reg~str?, comprehen· 
di das todas as annotações, tndtcações e refe · 
rendas, a metade dos emolumentos do n. 135 

N. 138 -Certidão: 
a) negativa de hypotheca 011 de ott'll'o onus real, 

de archivamento, averbação, registro ou 
transcripçllo relativa a cada immovel, sem 
direito a busca ... ... . ......... . . ........ . 

b) de teor, além da rasa ..... ..... .... . . .... . 
N. 139 - Archivarnento de documentos e con-

tractos e mais papeis que, por lei, devam 
preencher essa formalidade . . .. .... .. . ... : . . 

N. 140- Duvid 1:s oppostas ao registro, se JUl -
gados procedentes . .. ... . .. .... . ... .. .... . 

N. 141 -Buscas nos livros find os ou papeis 
archivados, o mesmo emolumento que, a 
esse titulo, vencem os escrivães em o nume· 
ro t04, da labella 11, I1l Secção, 

TABELLA V 
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Actos dlfs ojjiriaes do registro de titul'Js e ttócumenfos 

N, 142- Registro completo dos actos constitu-
tivos· estatutos ou compromissos, das soei e· 
ilade; civis, religiosas, piu3, ~10raes, scien.t!· 
ficas ou !iterarias das associações de uttlt· 
dade publica, e .da matricula de offi~in~s 
impressoras e de JOrnaes e outros pcr1odt· 
cos (art. 20 do dec. federaln . 4.743 de 30 
de outubro de 1923) ........ ....... . .... . :·: 

N. 143 - Registro completo d~ soct~da.des ctvts 
que revestem as formas .cstabelcctdas nas 
leis commerciaes (Cod, Ctv ., arts . 16, n. 2, 
e L364); ele instrumentos particulares para 
prova das obrigações convencionaes de qu~l-
quer vâlor; bem <!o mo da cessão de credtto 
e de outros direitos por elles creados; do 
penhor comiltunt sobre cousas moveis, feito 
por instrumento particular·, e de animaes, 
nl'io co.rltpreh~nç!ldo P9 art. 781, n. 5, do 

20$000 

.. I 

Cod. Clv.; da caução de tit.llo de credito 
pessoal e de divida publica, federal, está· 
dtlal ou municipal, ou de bolsa, ao portador; 
de parceria agrícola ou pecuaria ( a11t. 4, I e· 
tra a, ns. 1,11, 111, IV e V, do cit. dec. federal 
n. 4.827, de 7 de fevereiro de 1924): 

a) sem capital determinado ou de capital ou 
cie valor até 500$000 .................... .. 

b) de capital no valor de mais de 5005000 até 
2:000$00) •.••...........•............... . .. 

cd) d!! mais de 2:000SOOJ até I 0:000$000 .. .. . .. . 
) de valor maior de iO:OJOSOOO, por deante, 

mais ... . ........... .. .......... .... . . .... . 
por cnnto, ou fracç:lo de conto não exce-
dendo o maior emolumento de . ..... . .... . 

N. 144. Registro de firma ou razão commercial, 
de marca de commercio ou de industria, de 
nomeação de caixeiro, guarda ·livros ou ou. 
tro preposto commercial. . . . ... . . . . . . . . . . • 

N. 145. Registro facultativo de documentos 
para conservação dos mesmos, além da rasa, 
que é a mesma dos tabellilles e escrivães ... 

N. 146, Averbação de qu alquer ~cto ou con-
tracto, on occurrencia que, de qualqner 
modo, ~ Itere, extinga ou modifique outro 
já registrado, inclusive todas as annotações 
nos re~pectivos livros, e archivamento de 
papeis ..••..... . .........• , •. , ..... . 

N. 147, Certidões e buscns: os mesmos emolu· 
mentos taxados para os officiaes do regis· 
tro geral, em os ns. 138 e 141 da Tabella IV, 
III Secção. 

TABELLA VI 
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Actos do Secretario do Tribunal da Relação e dos escrlvâes 
da mesmo Tribunal 

Do Secretario: 
N. 148. Inscripção de cada feito apresentado á 

Secretaria. • • • • . . . . . . . • • . • • • . ......•• , 
N. 149. Provisão de advogado ............. .. 
N •. 150. Registro: 
a) de carta de doutor ou bacharel em direito ou 

de pro~isão de advogado, ou de . qualquer 
outro titulo ......... , ..•...• , ............ . 

b) de distribuição .............. . ............ . 
N. 151. Contagem de custas e demais actos• 

aqui não especificados, os m!!smos emolu· 
mentos dos escrivães do judicial, contadores 
e distribuidores, pelos actos relativos, taxa· 
dos nas t'abellas I e 11, lli Secção. 
Dos escr.'ãves: 

N, 152. Revisão dos autos, por folha ••••• , ••• 
n11o excetlendo o maior emolumento de ..... 

N. 153. De cada nppellação cível, por todos os 
termos e netos que praticarem até' a 1.1 decisão: 

a) nas causas de valor até 5:000$000, ou de va-
lor lnestfmavel . ..... , . , , .. , ... , , , .... , , ~ . ~ · 

4$00() 
15$000 

ssooo 
3$00Q 

~5$000 



b) de mais . de 5:000$000, até o ·valor de 
10:000$000,,,,,,,,, I •,,, ,, ,,,,, I ,,,,,,,,,, 

r) de mais de 10 :000$000..................... 11 
havendo emabargos, mais .... , .... , .• , •••. 

N. 154. Aggravos, cartas tcstemunhaveis, avo· 
catarias, appellação de desquite por mutuo 
consentimento, recur&os, inclusive o de de· 

' , cisllo em processo de Registro Torrens, sus-
peições, habilitações e embargos i11fringen· 
tes, por todos os. termos e actos que prati· 
carem, até a 1. 11 decisllo .................. . 
havendo embargos. mais ....... . .. , ....... . 

N. 155. Recursos eleitoraes, por todos os actos 
e termos, o mes mo emolumento p:-t ra as ap· 
pellações cíveis de main r valor 

N. 156. Registro de accordam, além d .1 rasa .. , 
N. 157. Nas certidõrs d•: intimação de sen-

tença ás p:u tcs c n..>s dem ais actos aqui não 
espec ificad •JS, ter:1o os tllC~IIlllS elll olulncnlos 
taxados para uo es c- r iv~cs do JUdicial r.a fa· 
b. lla Jl, 111 ~c ..: çãu . 

I 

408000 
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ühs\! rVJ~ào: - Os vcncimt!ntos, que percebem os es~ri· 
vaes do T1ibunal da Hdaçilo, nãn excluem a percepção i.1tc· 
gral dos enJolumenlus wnst"1:les ttcsta TaueiJa. Us emolu-
mentos constantes nos ns . 153, 't54 e 155 serão pagos por oc-
casião do preparo dos feitos por intermedio do secretario do 
Tribunal. 

TABELLA VIl 

Actos dos contadJres, partidores e distribuidores 

N. 158. Calculo ou liquidação para p:: gamento 
de Impostos nos inventaries e arrola· 
rnentos : 

a) havendo partilha . • .. . . . .... ... ...... .. 
b) não havendo partilha, por ser só um her· 

deiro, ou por ser o activo absorvido pelo pas· 
sivo, incluída a conta de juros, -- ate ....• 
3:000.~000 .. . •.•• . .....•.••.....••..••.• .•• 
e da h i para cima . . . . . . • . . . ... . ......• 
por conto ou frac ção de conto, rlilo cxcedcn· 
do o emolumento maximo de . . . . ... . .... , 

c) nas arrematações, adjudicações e remissões 
os mesmos emolumentos da letra b. 

N. 159. Conta das custas, incluindo o rateio, 
quando houver mais de um interrssado, nas 
acções ordinarias, summarias e especiaes c 
nas execuções : 

I feitos de valor até 2:000$0)0 . ...•..•.•• 
11 ~ de 2:000SOOO até.. .. ......... 

5:000$000 ... . . .. .. . . ••.•• . ' . ' .. .. •..• 
111 feitos de valor superior a 5:00CS ou de 

valor inestimavel ........•• o ••••••••• 

a) correndo á revelia : 
·I nas causas de valor até 2:000)000 .•••••• 
11 nas · causas de valor superior a 2:000$000, 

ou de va)or inestimavel .............. .. 
, 1 ! f ~ ' ' 

8$00D 

.. 2$000 
1 so"otv 

30SOOO 

5$000 

ssooo 
Í0$000 ,, 
3,$000 

6$oóo 
l lj 

• 

N. 160. Conta de qualquer incidente nos autos, 
processos preparatorios ou preventivos, com-
prch'endendo·se as excepções processadas 
especialmente, artigos de attentado, embar-
gos á sentença, embargo de terceiros, aggra· 
vos, appellações e recursos propriamente di· 
tos, metade dos emolumentos do numero an-
terior. · 

N. 161. Conta nas justificações ou qualquer 
outro processo não contencioso ou que não 
esteja especialmente taxado .......•..•..•.. 

N, 162 Conta final nos autos de inventario, 
arrolamenfo, partilha ou sobre·partilna: 
a) sendo o monte até 1:000$000 . ....... •o 

b) maior de 1:000$ até 3:000SOOO .. .. 
c) ~ • 3: 000:5 até 10:000$00') .. 
d) , , 10:0005000 . .... ..... .. 

N. 163 . Conta de vreferen cia ou rpteio em 
concurso de credor~s .... ... .. ... . . .. .....• 
e mais 1$000 por cada conto de réis da quan-
tia a ser dividida ou rateiada, sendo o emolu-
mento maximo de . .. . ..... . ............. . 

N. 164. Conta de juros, premios e quaesquer 
• 1 rendimentos, comprehendendo o ril teio: 

a) •de cada anno ...•••.. o ••••••• • ••••••• • •••• 

b) nllo chegando a anno ... ; ...... . ......... .. 
N. 165 - Conta de responsabilidade de curador, 

tutor, depositaria ou qualquer outro admi· 
nistrador de bens alheios, qualquer que seja 
o numero dos interdictos ou menores e o 
valor de bens, de c :-~ da anno ... . ....... . 

N. 166-lnformação a requerimeto das partes, 
salvo se for para esclarecimento de acto 
obscuro ou ambíguo, pelo fnnccionario pra· 
ticado, a juizo de superior hierarchico ..... 

N. 167- Liquid<tção nas arrec~dações de bens 
de ausentes : 

a) se o valor arreca dado for in [erior ou até a 
1 : OO:lU$000 ......•••..... .... . ...•. o •• o •••• 

b) se fôr superiora l ·OOOS até 2:000S ....... .. 
c) se fôr superior a 2:000$ .................. . 
d) se fôr superior a 10:000~. ........ . .. ..... . 

( N, 168-Reducção de pw,:>eis de credlio ou ti· 
tulo da divida publica a moeda corrente, e 
vice-versa: 

a) sendo o valor total de 5:000$ . · · .......... . 
b) sendo o valor total superior a 5:000$ ... .. .. 
N. 169- Reducçl!o de valores em moeda extrnp. 

geira para moeda nacional, e vice-ver'sa: 
a) sendo o valor total até 5:000$ ... . . • . . • . · · · 
b) sendo o valor total superior a' 5:opO$.; ... · •. 
N. 170. Glosa d~ salarios indevidos oü ex,cessi· 

vos, de cada uma ·.. .. .. . .... .. .. · ..... ,,, 
N. 171-Distributçllo ou baixa de cada feito, in· 

clusive escripturas ...... ... ..... " ......... , ., 
N· 172-Partilha ou sobre partilha: · 
a) de acervo de' va lor de 3:1 '00$ até 5:000$ ..... 
b) oe acervo de valor superior a 5:000$, por 

deante, 4/10 °{0 não excedendo o maior e mo· 
lumento de o •••• , •• , •••• o. • , • • •••••••• , 

3$000 

2$000 
3$000 
5i000 

10$000 

4$000 

30SOOO 

1$000 
-1$000 ., 

2$000 

l $000 

2$000 
3SOOo 
5$000 

10$QOO 

.3$000 
liSOOO 

5SO!l0 
10$000 

,1$000 

,3$000 

1:$000 

200$000 
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Para~rapho unico-No caso de emenda da par. 
hlha ou sobre-partilha que não provier de 
annullação ou reforma, em consequencia de 
erro ou culpa do partidor (pois isto se 
dando nenhum emolumento é devido), dois 
terços desses emolumentos, em relaçllo ao 
todo ou á parte emendada ou reformada. 

N. l'/3--Certidões e buscas: os mesmos emolu· 
mentos dos escrivães, por esses actos taxa· 
dos na T ílbella 11, lll Secção, 
Observações- Nos termos em que houver 
dois partidores, os emolumentos do numero 
172, desta Tabella, serão entre elles divididos. 

T ABELLA VIII 

ACTOS DOS AVALIADORES 

N. 174- Avaliação de bens, de qualquer natu-
.reza: 

a) até 3:000$. o I I 0 f: I I I f f I I I I f I I 't f I tI. I f I f ••• 

b) de 3:000$ até 6:000$ ....................... . 
, c) de 6:000S até 15:000$ •.•••• . .. . .•••• . .•• , . , 
d) de 15:000$ até 30:000$ ..... .. .............. .. 
e) de 30:000$ para cima, mais 3$000 por c0nto 

de réis ou fracção de conto de réis até o emo· 
Jumento maximo de . ...... . ..•........•... 
Observação- Quando o espolio inventaria· 
do consistir em parte de um todo, embora 
innivisivel, os emolumentos serão calculado; 
sobre o valor da parte e não do todo. 

N. 175-Diligencia, dentro ou fóra do perímetro 
da cidade. sé de do termo ou comarca: 

a) quando o feito não exceder de 10:000:S ..... . 
h) quando exceder de 10:000$ .. . . . ... . . . .. . . . . 
Paragrapho unico-Não será contada mais de 

uma diligencia para o mesmo feito, salvo 
quando as avaliações se fazem em districtos 
diversos. 

N. 176-Conducção, para avaliações fóra da CÍ· 
da de ~é de da comarca ou termo .. ... . . . .. . . 

N. 177 ---Avaliaçãode bens que entraram para o 
deposito, nos termos do art. 5l do de c, n. 
1.346, de 2 de janeiro de 1 !100, 1netade dos 
emolumentos respectivos (lei n. 346, de 17 de 
setembro de 1902, art. 2.0

), 

Obeservação-Nenhum emolumento será de-
vido no caso de nova avaliação por defei· 
to da primeira, não podendo os avali~dorcs 
se excuzarem de procederem a e !la . No pro· 
cesso de fallencia serão taxadas pela metade 
as custas desta tabella. (Art. 1871 da lei de 
fallencia). 

6$000 
12$000 
30$000 
50~0 

300$0(0 

12$000 
itl$000 

15SOOO 

TABELLA XI 

.ACTOS DO DEPOSITARIO PUBLICO 

N. 178-Premio de:deposito: 
a) de dinheiro, sobre a importancia, ao tempo 

da entrada . . 
b) de immoveis;·a·té · ~-~~~~r· d~ · i;óóosoôó : ::::: 

e da h i por diante, mais ...... . . . ... . ... . . .• 
por conto ou fracç ilo de conto, até o emolu· 
mento maximo de ... .. ..... . . . . . . . .. . .. , .. . 

c) de immoveis ruraes - fabricas, engenhos e 
outros estabelecimentos, a cuja renda depen· 
der de administração, além dos emolumentos 

d) 

li 

e) 

da letra b . .. .... . . .. . ... . . ... . ........••.• 
sobre a renda liquida: 
de moveis, semoventes, artigo de commercio 
e quaesquer objectos corruptiveis, de seu va-
lor ~purado em arrematação, adjudicação ou 
remtssão, ou determinado, na falta de arre-
matação, adjudicação ou remissão, pela ava-
liação já feita nos autos ou pelos avaliadores 
do juizo: 
de bens corruptiveis, até a quantia de 
l:000$000 .... .. ........................ . 
e dahi por diante, por conto de réis ou 
fracção, mais •••. •............. , ......... .. 
dos outros bens .... . .... . ...• .. ........••. 
e, segundo a progressão anterior, mais .... 
de titulos ou papeis de credito publico ou 
particular, como apolice, letra do thesouro, 
acções e debentures de companhia, ou quaes· 
quer escriptos de obrigações por somma ou 
valores, nominativos, á ordem, ou ao porta-
dor, sobre o valor verificado em arremata· 
ção, adjudicação ou remissão, por transacçi'io 
ou accordo das partes, ou, na falta desses 
meios, sobre o valor da cotação official do 
dia da entrada do deposito, ou àinda, na 
falta deste meio, sobre o valor real do titu· 
lo, conforme a estimação dos avaliadores do 
juizo ..... . .... . . ...... .•. .. .. . .. ....•..... 

t) de peças <:te ouro, prata, joias e pedras pre· 
ciosa9, sobre o seu valor nfinal apurado em 
arrematação, adjudicação ou remissão, ou 
na falta, pelos avaliadores do juizo ... . .. . . . 

N. 179- Além desses emolumentos é exigível o 
pagamento das despesas justifiçadas com a 
guarda, conservação e administração dós 
bens depositados. 

TABELl.A X 

ACTOS DOS Otf!CIAES DE JUSTIÇA 

N. 180 ,_Citação, intimação ou notificação, In· 
clulndo a certidão........................ 4$000 

I I ~~ I I o 1' E c ,., 
ARQUIVO 1-'UiíiLICC UINEIRO 
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si houver mais de um •litis-conwrlcs•, de 
cada um .. .. .... .. . ... ..... . .... .........• 

N. 181- Contra fé ........... ... ... . ........ . 
N. 182:- Auto, qual rpter que elle se ja, além do 

devtdo pela citaçi1o .. .. . .. . ........ . ...... . 
N. 183 - Certidão de citação ou diligencia nllo 

effectuad a, ou qualquer outra em virtude do 
officio ............ . ..... .•. . .............. . 

N. 184- Diligencia, qualquer que seja, dentro 
.. da cidade ou villa ....... ................ . 

fóra .... .. .. .... .. . .. . ...... . . .. .. . ....... . 
N. 185 - · Conducçlio, o ·mesmo estabelecido 
,., para os escrivães na tabe lla 11, 111 Secção. 
N. 186 - Pregão de citação, em andiencia .. •. . 

havendo mais de uma pessoa apregoada, 
mais . . . . ...... ... . ....... .. . . . ...... .. ... . 
de cada uma, n1!o passando o maior emo· 
lumento de .......... ... .•. .... . ........... 

N. 187 - Pregão de qualquer acto, em audien· 
cia, qualq11er qu e ~ eja o numero dos ap re· 
goados .... .......... .. . . ... .. . ........... . 

N. 188- Arrematação, adjudicação ou remissão 
de bens, requeridas a adjudicação on rem is-
são, na praça ou depois desta, sobre o va-
lor dos bens arrematados, adjudicados ou 
remidos: 

a) até o valor de 1:000~000 ... . .. ... ...... . .. . 
b) excedendo de LOOOSOOD, mais . .•.... ...... 

até perfa2er o em olum ento maximo de ..... 
Paragrapho nnico. Se os bct!S adjudicados ou 

remidos o forem :rntes da praça, mas depois 
da fixação dos editaes . . . . . . • • . . . . . . . • •• 
desses emolumentos 

N. 189-- Serviço r:;restado no trihnnal do jury, 
além dos emolumentos devid os pelo actos 
que paraticarem, taxad os n~sta Tabella, 111ais, 
por dia de sessi1o . .. . .... .... ... . .....•..• 
Si se prolongarem os trab alh es pela noite •• 

N. 190-Serviço na audiencia de julgamento 
dos processos da competencia do juiz de 
direito .... .. .. .. .. . ... .. ................ . 

N 191- Abertura e encerramento de qualquer , 
audlencia especial, ou assembéa de credores, 
para qualquer fim .. .. . . .. . . . ...... . 

N. ·t92- Condncçllo de aut os , de cada vez que 
se fizerem concluso ao iuiz . .. . •... .... .. 
não excedendo os emolumentos, em c.1 da 
feito, de . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. ....... . 

N. 193 -- O continu o, porteiro e off i ci:~es de jus-
tiça do Tribunal da Relação terllo os cmo· 
lumentos taxados nesta T:~b ~ lla, pelos actos 
identicos que praticarem, nns mesmas con· 
dicções em que têm os cscrivãc s do mesryto 1 
Tribunal os que lhes são taxados, na confor· 
midade da segunda observação contida na 
Tjibella VI, I li Secrão. 

> . 

- .. 
' ·~ 

2$000 
2SOOO 

6$000 

2$000 

6$000 
12$000 

l$500 

S700 

6SOOO 

1S500 

2 % 
1 °/n 

too:soóo 

1/W/0 

5$000 
8$000 

4$000 

2$000 

4SOQO 
20$000 

. IIP\ 
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TAI3ELLA XI 

ACTOS DOS ARIJITRADOilES E PERITOS 

N. 194 - Arbitramento : 
a) de valor á causa processada em juizo ; de 

responsabil idade para a especialização de 
hyp ·theca legal ............... . ..... ... . 

b) de honorarios de medicas, advogados e 
outras profissões liheraes, de .•.... ....... 
a ...... .. ... ........ .... .......... .. . .. . 

c) de fructos, in teresses, perdas e damnos e 
de qualquer fJc lo, obrigação ou cornpro• 
misso dependente de liquidação, de ....... . 
a ......... . ... ....•. .... . ........•....... . 

N. 195- Nas causas de di\'isão e demarcação, 
terão os abitradores a metade tios emolu· 
merdos taxados para os juizes na Tabe:la 
111, n. 31 e § 1.0 , quanto á di ligencia c es-
tada , e as taxadas para os avali ac.Jores e par· 
tidores, respectivamente, nas Tabellas X, 111 
Secção n. 174, e VIl, lll Secção n. 172, 
quanto á ava liaçll o c parti lha que fi zerem . 

N. 196 - Exames : 
a) de corpo de licio : 
I . qu ando não depender tle exame medico ou 

cirurgico . ...... ......... . ... .... .. . . . . 
11. quando depender desse cxam :~ . . .. ... .. .. . 

I 

b) cadaveric o, physico ou chimico: 
I. procedido antes da inhumação .. . ...... ... . 

11. depois da inhumação, para o que haj a ex· 
humação, feita ou não a autopsia completa, 
além do emolumento do n. I desta letra, 
n1ais., . . . . . . . . .......... . .. . . . ...•. . .... 

c) de sanidade ou qualquer outro txame me· 
dico ou cirurgico .................. ...... . 

d) de sanidade relativo a molcstia mental, arbi-
trado pelo juiz, de . ....................... . 
(l .. • •. • ••••... . o • 

e) de livros e, em ge r ~ l, nos de escriphtração 
mercantil, conforme o valor da causa e o 
numero de quesitos, de ..... . ........ ..... . 
a ..... ... .... . ...... ........ .. . ....... . ... . 

f) de verificação de contas de ..... .. . ...... .. . 

g) de firma s c documentos, ou qualquer outro 
não especificado de ......... . ............• 
a ......... . .............................. . 

N. 197 . Visto ria, com ou sem arbitramento, de 
a . .. .... ... .... ...... .... .... .... . ... .... . 
c quand o se tratar de ser vi ço importante, 
que demande altos conhecit11cn!os tcc hnicos, 
esforço e tempo, ao livre arb itrio do juiz, 
com audiencia das partes, e que, bem como 
os peritos, poderllo rer.orrcr para a instan-
cia superior. 

iO:SOOO 

10SOOO 
50 .. DuO 

10$000 
100$000 

101i000 
20~000 

50$000 

150$000 

25$000 

50~i000 
200-SOOO 

10$000 
200~000 

111$000 
50$000 

t5SOOO 
2515000 
lUSO DO 

300$000 

Observaçllo.-Os emolumentos nllo fixados nesta Tabella 
serão abitrados pelo juiz ou autoridade • que presidir o acto, 
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entre o ntinimo e o maximo, levando em consideração o 
trabalho do perito e o valor da causa, competindo os mes· 
mos emolumentos a cada um dos peritos, se forem tres, e 
devendo ser a somma rateada, quando for maior o numero 
dos peritos. 

TABELLA XII 

Actos dos traductores e illterpreles 

N. 198. Traducção: 
a) de qualquer documento que não exceda de 

25 linhas, de 30 letras, pelo menos cada 
uma .. . . ....... . . ....... . ............. .... . 
e, de cada linha que accrescer, com o mes-
mo numero de letras ..... ..... ...• , •.•..... 

b) de depoimento, interrogatorio ou qualquer 
outro a c to judicia I, de cada a elo ... ... ... . .. 

N. 199. Exame perante o juiz, para verificar a 
exactidllo de qualquer traducção, os mesmos 
emolumentos taxados em o numero an.terior, 
para o respectivo acto. 

CAPITULO I 

TABELLA I 

Actos dos carcereiros 
N. 200. Assentamentos e respectivas averba-

ções nos livros da cadeia ........ . ....... .. 
N. 201. C:.-rtidões de assentamentos dos mes· 

mos livros ... . . .•.......... , ............•• 
N. 202. Informação ou att::!stado a requeri-

mento do preso .••.• , ............•.••..... 
N. 203. Sahida de qualquer preso ...• •• . ..... . 

5$000 

$200 

6$000 

2$000 

4$000 

:!$000 
5$000 

ObservaÇão. -Serão gratuitos todos esses actos para 
presos reconhecidamente pobres, que não estejam absoluta-
mente em condições de satisfazer o pagamento. ou não se 
apresentem protegidos ou amparados por outrem, 

Quinta secçito 

CAPITULO I 

TABELLA 

Policia 
N. 204. O secretario da Segurança e Assistencia . Publica, 

delegados e sub-delegados de policia, .Pelos actos que 
praticarem na policia administrativa, terão os en10lumen· 
tos taxados no Capitulo XXll, art. 557, § 1.0, de ns. 
1 a 4 e § 2. 0 , ns. 1 a 15, do Regulamento approvado 
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pelo dec. n. 7.437 de 21 de de1embro de 1926; e pelos 
que praticarem na polícia judiciaria, os taxados por 
netos identicos dos juizes de direito e municipaes, na 
tabeJia 111, n 32 e seguintes, deste Regimento. 

N. 205 . Os escrivães terão os emolumentos taxados para 
os mesmos actos dos escrivães criminaes na tabella 11, 
III Secção deste Regimento. 

N. 206. Os agentes d~ policia terão os mesmos emolumentos 
taxados aos officiaes de justiça, na tabella IX, 111 Secçllo 
deste Regimento, pelos netos identicos que praticarem . 

Observação- Os emolumentos das auctoridades e fun-
ccionarios policiaes serão contados nos proc.essos admi-
nistrativos e nos de acção privada, a requerimento da 
parte, pela auctoridade que presidir ao acto ou dirigir o 
processo, e nos feitos de acçllo publica, pelo contador 
do juizo, na occasillo opportuna. 

Sala das sess~es da Camara dos Deputados de Minas 
Oeraes, em Bello Horizonte, aos 31 de agosto de 1927.-
0 Presidente, Pedro Marques de Almeida.- O 1. o secreta. 
rio, João Beraldo.- O 2. o Secretario, Euzebio de Britto. 

Vae a imprimir. 

Passa-se ã 

Apresentação de pareceres, projc-
ctos, indicações, moções e reque-
rimentos 

O sr. Alfredo Bacia pela commis-
são de Viação c Obras Publicas, of-
fcrecc o seguinte: 

I - Sobre o projecto n. 6, do Senado 

A commmissão de Obras Publicas, 

1 bem como lodos os interesses publi-
cos, podendo manter um trafego 
perfeitamente r egularizado, com 
rendas razoaveis ;é de parecer que, 
incorporadas essas emendas ao pro-
jeclo, seja o mesmo dado para 3. • 
discussão e approvado com a reúa-
cção que abaixo se segue. 

Sala das commissões do Senado 
Mineiro, 1. o de setembro de 1927.-
Alfl·edo Baeta. - Passos Maia. 

Sobre a mesa para ordem dos tra-
balhos. 

O SH. ALFREDO SA' pela com-
mi sslio de Justiça e Legislação, of-
fcl1cce o seguiGJte: 

Tenns e Viação a que foi, novamen-
te, presente o prujecto n. 6, do Se-
uado, já approvado em 2. • discus-
sfiu, com emendas; 1:onsidcrando que 
estas não alteram u cslructura do li-Sobre o projecto n. 47, da Camara p1·ojecto, procunmdo, entretanto, di-
minuir os encargos que adviriam ao 
Estado, com a reducção da subven-
ção kilometl'iea e sua delfmitação, 
deixando ainda ás empresas a pro-
babilidade de lucros razoaveis; con-
siderando que de outro lado evita-
se que o excesso de rendimento, de 
que trata o art. 7. o, seja desviado 
pura despesas ordinarias da via per-
manente, com prejuizo do desenvol-
vimento da Estrada c rcapparelha-
mento de seu material rodante, e 
ainda diminue a possivel aggrava-
ção de tarifas em relação ás das es-
tradas mais proximas, uo 1. • quin-
quenio; considerando que no proje-

A commissão de Justiça c Lcgi s-
laçõo, a que foi pres·cntc o projecto 
n . 47, da Canmra, sobre indemniza-
ção aos juizes de ,direito, já appro-
vado em 1. • discussão, é de parecer 
seja snbml'1tHd o a 2. • c approvado . 

Sala das commissões, 1.• de se-
tembro de 1!!27. - Alfredo Sá. -
V"lladarcs mbciro. - Camillo Cha-
vc·s. - Snbrc a mesa para a ordem 
dos tntlJalhos. 

REDACÇõES FINAES 

cto assim modificado ficam perfei- O SR. XAVIER ROLIM, pela com-
tamente garantidos os interesses o Imi ssão de Redacção, off~recc as se-
capital particular, os do thesouro, guintes: . 
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I-Sobro o )>rojccto n. ~. do Senado · mcn disciplinar que ne1las vigol'll' 
rít C /P'l'llSCI'CVCl'IÍ O lJ~'OCe S>SO de 
lraH sfc.ren1cirt dos coudcmna<los )Ya-
ra os eslahclecimenlos penilencia-
l'ios, co m audicnciu do Ministerio 
Publico c ()0 111 i ~1 ~-c rve nção dos jui-
zes ela execução penal e daqu-c lloo 
c.m cuja juri sd icçã·o estiver o presQ 
cumprindo sentença. 

A com:lll'issão d.e Ticdncçiio é de 
J>arevct· que () Jll'O,J<.>olo 11. 'l, do Se-
n :~do, seja remdlido ú Cnmara dos 
s11s. Deputad os redi gid o como tran-
sitou na 3. • di scussão, a saber: 

Projcolo n. 4, do Senado : 
O Cong:r{)sso Legislativo d o Esta-

do de Minas Gerncs decreln: 
Art. 1. o Pica auclori:.~ado o go-

VC't'no a crenr, em propl'ios do Es-
lad? ou no que adquirir, para exe-
cuçao desta 1ci, duns pcnil c·nciarias, 
sendo uma agl'icolu c out ra indu s-
tria I. 

Art. 2, o Pura ella serão 1 ransfc-
ridos ·condcmnndos que, já tendo 
cumprido pelo menos um ;t qu mrtn 
p:wlc do tcrnpo de prisão qu e lh es 
houver sido im.post.a, o r.cqucrercm 
c o mct·eeercm pela sua l'ondu ct.a 
cal'(·craria, •pt·cferi'IHio ~sc em idrn-
tidadc de circumslanci::s, os que, 
antcriormcnt·e ft pri são, se d edica-
vam it occupaçiio afwicola ou indu s-
trial. 

Parngmpho •unko. Aos detentos, 
na .penitenciaria agl'icola, serão mi-
ni•stl ado o ensinamentos de agricul-
tura, mecha nicn, conh-eci mcntos 
pt·a-ticos c rwd imenta t·es de a.d ubos 
e melhotlos e fol'llllllas .para analy-
scs de l c•t'l'enos. Ern uma e outra 
penitenciaria, lmver:'t o Hum cro ne-
cossru·io d e escolas prinHH'ia·s . 

Art. 3. " O lrabalho do detento 
será ncmnuer·a.do. Seu salnrio se 
dividirá em d!l'ns mcladc.s : - uma 
será escl'ipturada como receita do 
Esta•do; a outra lh e scd entreg ue, 
ou ú sua fanrilia nn cl r posita•cla no 
todo ou em .pm·.tes, dr co nformidnflc 
com o que dctcrnünar o r egul a- · 
menlo. 

Art. 4.° Cada uma dm peniten-
ciarias serit ad miuislrada 1>or um 
dircolor com os v·encim·crllos an-
nuaes de 18:0008000, por um sccr·r-
tario co m os venc imen! os de, .. .. . 
7 :200 ~000 c um cco nomo-a·lm oxal'i-
fe com os venci mc11los de 7 :2008 
f'icando li vu·e ao gove rn o contraci:H: 
o pessoal nccessa rio ~>ara os serl'i-
ços chs cst ahc Icei me nt ns . 

Pam~:r:lpho unico. O L • • rcctor· sc-
r:'t de li vre nomc·rçiío el o Pres idente 
do Estado e os c!'emai.s fun cciona-
rios s•erão nomead os ou ro nlraclin-
rl o.s pelo Scct'C'IaT'io da Segunr·nl,'a c 
Assistcncia Pub li ca, 

Arl. 5 ." O govern o, no r cl!ula-
mcnlo que expcrl ir para exc ~'u c::ío 
des ta lei, di scriminarú as fun cçÕcs 
d.os. em,pregados de cada penilcn-
ctnrra e pr·overú no ~ c:.1so:; de sua 
subsi.Huição, dclcrminar:'t o t·egi-

Art. (i. 0 Pat·a in S<taHacão das pe-
uit cncinri•a·s, ')Jodcrú o gÓvor~10 des-
pender a quantia ncoossa l'ia, abrin-
do oredHos até o maximo de ... .. . 
6. 000:000$000, em dois cxercicios, 
com a construcçt'io de pr.cd ios, a,c-
qui sição el e mnclhina s e fernamcnln-s 
agri oolns, s•emcntcs e ludo mais que 
ror preci so pnrn o bom funcciona-
lli Cili O ela s pcnitcnciari•as. 

Art. 7. 0 Esta lei cntrnrit ern vi-
gor· com a publicação do reg ula-
mento qu e n compJc:Lnrit. 

Art. 8.0 Revogam-se rus disposi-
ções em coutario. 

Sala das commissõcs, 1. o de se-
lembro ele 1927. - Xavh>r Rolim . 
- Luiz Li sboa. - V·alladmes Ri-
hcit·o. 

H-Sobre o projecto n. 5, do Senado 
A co mmi ssão de Hedacçáo opina 

que, ,para ser submcl'tido á Camnra 
dos sr·s. Dep u Lados o p1·ojecto n. 
5, do S r~n•ado, se adüptc a seguinte 
rc.dacçiio fina I: 

' Projeclo n . 5, do Senado: 
O Conl{r.csso Leg islativo do Eslia-

do d e Minas Gcra cs decreta: 
Ar·l. 1." O Potlm· Executivo do 

E si a do fica auclorizado a: 
l - doar :'t Camnra Munici:I>al de 

Mar el e Hcspnnha o prcdio onde 
fun cc io•nou o gnrpo esco lar "Este-
vão Pinto"; 

II - cedct·, a Ulul o prccal'io, á 
Camara municipal de Itahira o In-
stit ut o Agro nmuico, situado naquel-
Ie muni cípio, pnra fundação de UJm 
cnmpo de ex perimentação agrícola. 

A rl. 2. o Revogam-se as disposi-
ções em co nLrario, 

SaJa elas co mmissões, 1.0 de se-
lcmlwo de 1027. - Xavier Rolim. 
Luiz Lisboa. - V•nlladares Ribeiro. 

IH - Sobre o 11rojecto n. 7 do 
Senado 

Depois ele Ler exnmi uacl o o · pro-
.iecto n. 7, npprovado nestn' Cusn, 
de conformidade com o Regimeiltu 
Interno, vem à commissão de Rcda -
cçiío propor que seja submettido ,\ 
€amam dos srs. ' DepJ,ltndos redigi-
do como se segue: 

,PTIOJECTO N. 7, DO SENADO 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de l\'linas Gernes decreta: 
Art. 1. o Compele pal'licu l:mncnte 

aos Conselhos Dclibcmlivos dos mu-
nicípios, que forem sêdes de Prefei-
turas, além dns• aUribuições defini -
das em leis especines e observada a 
legislação estadual, de li bem r sobre : 

·1) impostos mun ici pacs. 
li) fixa çiio dos emolumentos ,~ 

taxas de serviços. 
III) orçamento de rece ita c des-

pesa JWOprias do município. 
IV) orgauização das suas scct·e-

tm·ias. 
Pnrn1:rapho uni co, Incumbe-lhes 

lambem deliberar·: 
I ) sobre insl.rucçiio publica mun i-

cipal. 
li) sobre cmpres tim os rnunicipacs. 
JII) concessão de moral oria da di .. 

Yicla nct iv:r. 
IV) sobre de sapropriações por ne-

ccssidnde ou utilidade publica par·a 
obt·as c se rviços da sua co mpeler .-
cia . 

. V) sobre nlicun~iio, l.rocn c loca-
ção dos heus pal!'imoniacs do mu-
nicípio. 

VI) sobre concess:ío de priviJe .. 
gios e celcbraçiío de contractou refe-
rentes a obras e serv iços da sua at -
tribuição. 

VII) sohr·e obra s puhlicns c ser .. 
viços custeados pelas rcndns muui-
cipaes. 

VIII) sobre as posturas munici-
paes determinadas na lei n. 2, art. 
38, §§ 1, 2, 4, 6, 8, 9. 10, 1 I, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22. 

Art . . 2. o As funcçõcs executivas do 
governo 'local dos municípios, que 
forem sédes de Prefeituras, co nti-
nuarão n ser exercidas pelos prefei-
tos, de nomeação do Presidente do 
Estado, c :.t elles compete a dire-
cção, adm inistra.;ão c regulamenta-
ção dos demais serviços p5o espe-
cificados no ar·tigo nnterior, espe-
cialmente dos seguintes : 

I) organização da Prefeitura c es-
tatutos dos seus funcci onarios, 

11) sct·viço de aguas c cxgoUos e, 
em geral, nqucllcs cujo vulto cxcc .. 
de fts possi bilidades economicas do 
município; 

III) matadouros e açougues ; 
IV) policia local; 
V) fornecim ento de gaz c cncr .. 

gia electrica; 
VI) telephones e viação urbana; 
VII) constri'tcções urbanas, hygil}-

ne municipal c snudc puhlicn, sa-
neamento c embcllczmncnto; 

VUI) desa propriação, privilegias e 
co nlmetos referentes nos serviços de 
sun nllrihuiç·iío; 

IX ) o commercio de gencros de 
p!'imciru necessidade, o tmbnllto ope· 
rario e o funccionnmcnto dn s indus-
trius, no que ús municipalidades com 
prlc regular. 

Art.. a. o Os conselhos não poderão 
nc11ar, nrJ orçamento, a verba neces-
saria ao custeio dos serviços re· 
guiados pelo Presidente do Estado, 
sendo lid lo aos prefeitos a h ri r c re-
ei i tos ex ! J'a ordi na ri os dentro de ou-
t ras verbas, ca so isso aconl c\n. 

Art. 4." O ve lo opposto pelos pro· 
f •il os, nos termos da lei n . na, de 
fi de outubro de 191 8, :\s reso luçõc:; 
dos Co nsel hos, que forem conlra-
l'ias {r s leis ou aos interesses do Es·· 
lado ou do município, poderá se r 
parcia l, observado o preceito da lr i 
n. 10, de H el e se tembro de 1920, 
acldiciona l ú Const.it uiçiío . 

,\r t. fi. o Qunndo os Conselhos uiio 
vo tarem, nn nccas iiio opporluna, o 
nt·çamcnlo da rece ita e despesa para 
o anno s~g uinl c, cn lend er-sc-á pro-
rogado o or<.:amcnlo vigorante 11u 
an110 corrente. 

Art. 6. o Nas ncçõcs executivas pa-
rn cobrança de mul ta por infrncçã~ 
de posturas municipacs, além da lk· 
fc~a pcrmittidn pelos arts. G04 c 618 
do Codi go el o Processo Civil, poclc o 
r(·o oppô t· qualquer outra que tenha 
por f im illidir· a culpa. 

Art. 7." Revogam-se as di sposi· 
çõcs em co ntrario . 

Snln das commissões, 1. o de se· 
lembro de 1 !!27. Xavier H.olim . 
- Luiz Li sboa. - Va ll adarc ~ Tii .. 
bci 1'0. 

IV - SOBRE O Pl\OJECTO N, 3, 
DO SENADO 

A' Cnmnm dos st·s. Deputados rc· 
mel.la-sc o projecto· n. 8, do Sena· 
do, com n seguint e rcdacçiio final: 

PHOJECTO N. 8, DO SENADO. D8 
1927 

O Congresso Lcgislalivo de Estado 
de Minas Gcrncs decreta : 

Art . 1." As duvidas c divcrgcncias 
entre os municipios, sobre limites 
el e seus respectivos tcrritorios, po· 
derií o se r· di!'imidas por accordo ou 
em juizo arhill'ltl, instituído na for• 
ma da lei n . SilO, de 7 de setembro 
de 1n22 (Codigo do Processo Civil 
do Estado). 

Pnmgrnpho unico. Para o aeçor. 
do como para o juizo arbitral pre· 
cederá auctol'ização das Camaras 
Municipaes no seu presidente, os ,1·~, 



SpeeÜVOS termOS OU laudos SÓ terãP 
vnlidndc depois de approvados por 
ella s, em lei especia l. 

Art. 2. o Quando, pela forma es-
tabelecida no arti go precedente, não 
puderem chegar a acco1·do para r e-

approvnda s sem debate essas redn-
cções, 

Passa-se á 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

solverem sua pendencia, qualquer da s Entra em 1. • discussão e é nppro-
Camarn s interessados solicita rá n vad o sem deba te o seguinte: 
intervenção do Pres iden te elo Estado. 

§ 1. o O Presidente do Estado PRO.JECTO N, 7, DA CAMARA, DE 
transmittirá á outra camara os fun- 1927 
damentos da prct cnção dn que h ou-
\'Cr pt·ovocado sua interve nção, e Voto secreto 
lhe marcm·ú prazo de trinta n novcn- O Co ngres so Legislativo do Esta-
ta dia s para r es ponde•· c vir ass i- do de Minas Gemes dcct·etn : 
gnar lermo de comp1·omi sso, de ac .. Art. 1. o As el eições de Prcsidentc 
cord o com os artigos dois a oito d1 e Vi cc- P•·cs id ente do Estado, depu-
lei n . 830, de 7 de se tcmh•·o de 1922 . ta dos c senado•·es, vereadores ús Cu-
Esse prazo se cont.arú da da ta da mnra s Munici paes, m embrps do~ 
publicação do ne to do Pres id ent e do Conse lhos Delibera ti vos e juizes jc 
Estad o n o orgão offi cia l. pa z se cffcctuarã o segundo n Icgis-

§ 2. o Fi ndo o prazo, s i a cnmn- lnçiio vigente co m a s modificações 
ra ú qual fôra ass iguado não li ve1· co ntid as na prese nte le i . 
r espondid o c prov ide nciad o na for- Art. 2 . o Fi ca in stituido o voto se-
ma do paragmpho precedente, o P re- ere to c cumula tivo . 
sidentc do Estad o dec retará proce- Art. 3." Para 0 voto secreto se oh-
dente a prctenção da cnm ara qll (! serva rã o as prcsc ripçõcs seguinte~ ~ 
provocou a decisão o mandará ohser 
va 1• as linhas Jimitrop hcs reclama- § 1. • O eleit or, ao ser lido em vo.z 
das pela mesma, subm ett endo seu alta o seu nome pelo membro du 
neto á approvação do Co ngresso d·J mesa a quem incumbi!· a chamadà, 
Estado, sem e f feito suspens ivo. cxhihirá o seu titulo eleitoral afim 

§ 3 . o 0 arbitro que tiver sido no· de nelle ser apposto o "visto " do 
meado, proferirá sua sentença dcn- pres id ent e com a data da eleição, 
tro do prazo de nove nta dia s, soh em breve, c a ruhrica do mesmo . 
pena de perd er a competcncia , fa- Nos lagares onde houver organizad o 
zendo-sc, em tal ('.aso, nova nomen- o servi ço de identificação, o cleito t· 
ção pela mes ma forma. o Prcsi _ exhibirá l ambem sua carteira de 
dente do Estado suhmclterá o laudo identidade. 
á app,rovação do Con gresso. § 2. o llecebcndo o titulo assim re-

Art. 3 ." A Camara Municipal que visto o eleitor lanç:ll'li no livro pro-
tiver interesse na decisão do litigio, prio o seu nome por extenso. 
deposita r á os emolumentos qu e pelo § 3." Depois dos netos n que se 
Presidente do Estado forem arbit ra- r eferem os paragraphos anteriores, 
dos, e, si fôr vencedora, ficar-Ihe-:i. o el eitor receberá das mãos do pre-
asscgurada a acção executi va a qu e sidentc da mesa um involucro em 
se refere o m·t. 632, da lei 830, d.~ papel branco, que, como signnes ex-
7 de setembro de 1922, com dil·eito t eriores, apenas terá as declarnçÕl~S 
ti c penhorm· bens ou r endas pa ra de sc•·viço )iublico elcilornl. Esse 
seu reembolso . in volucro será em tudo egual aos 

Art. 4. o As di visas tra çadas pela demai s ao· mesmo fim usados nu se• 
lei n. 843, de 7 de sctembi'O de 192;), cçiío , 
não podem ser alteradas ou modifi - § 4. o De posse do involucro o clci-
cadas antes de dccol'l'ido ü deec n- to1· entrará na sa la secreta, fechando 
nio, deve ndo a cl cci siio se limita•· a atrás de si a porta c ne lla não po· 
esclarecer e r esolve r as dit'Firulda drs de rá conservar-se pm· espaço· maior 
existentes na locaçii o da s linhas di - de doi s minutos, clm·ante o qual in-
vi sarias, c execução daqucll n lei . cluirá no involuc•·o n sua ccdula lle 

Art. 5 . o Hevo gam-sc as di sposi- candida tos, e o fechará, voltando á 
çõcs em contra rio . sala da mesa eleitoral, onde se en· 

Sala da s commissões, 1. o de se- co ntrnrá a UL'IHI, c nes ta depositara 
t embro de 192i. - Xavier Rolim. o involuc i'O fechado. () presidente, 
- Luiz Lisboa. - Valladarcs Hi - cxtinctos os dois minutos, baterá ou 
beiro . fnrà bater á porta da sala secreta, 

Dispensada s as formalidad es rc- ~ si ainda nhi se conservar o votante, 
glmentnes, n r equerimento do rcla- como aviso a este pura que se rc· 
tor, en~ram logo em discussão c são tir~. . . __ _ 

Árt. 4.o Ó votante que, a ntes do Art. 15. O candidato só poder4 
entrar nn sala secre ta 0 11 ao snhit· tc1· um fi sca l em cadn secção, indi· 
desta, deixar ver no s circum stanle> cado ao ju iz de direito, nas comnr4 

a sua ceduln, fi ca rá impedido dr. cas, no juiz da primeira var n, onde 
lnnçal-a na urna c o inciden te con - houver mais de um, c no juiz mu-
stnrá da neta dn eleição . nicipnl, nos termos judicinrios nnne·· 

Art . 5. o O eleitor n quem n mo- xos, com a ntccedencia de 15 dias 
!es tia ou defeit o phys ico n olor ios da eleição, 0 11 ao pres idente da me-
não pcrmitt ircm que entre só na s:1- sa cleitoml du m ntc os trabalhos 
In secreta, f ar-se-á acompanhar por des ta . 
pessoa de sua confi ança . Pn ragrapho uni co , Qualquer tn-

At·t. 6. o Quando o presidente da hclli :io ou escri viio da comarca ou 
mesa ele ito ra l llvct· de vota r scrfl de fói'U da comn•·ca podcr(t rcco nhe-
substituido pelo res pecti vo secreta - ce•· as fi1·nws do instrumento de no. 
rio, c si com a sua falta a mesa f i- meaç:io de fiscal . 
car sem num ero legal , co nvidará um Art. 1fi. Servirão de secrc tnri os 
eleitor parn preenche•· esse numc- da mesa eleitoral os escrivães, ta-
r o emqua nto elle vo te. . . . he ll iãcs e off' iciacs do r egistro de 

Art. 7. o . S~mprc que cotnc ltil r hy pot hccas, IHl ordem des ignada pe-
q~~a.Iquer e l c1~ao estadual com a mu- lo j uiz de d irei to, juiz municipal 
lllCipal, o elellol' vo tara em ~cduln s ; nos lerm os :1nncxos ou juiz da pri -
separadas, m as com um só Involu·- f mcim va ra, onde houve r ma is de 
Cl'O, 111111. 

Art. 8 . 0 Serão cunt udos em scpn - ~ P:ll'n grnpho unico. Quando o nu-
rndo os vo tos co nsta nles de cedula ~ mero de secções clcitoracs exceder 
em descon fo rmidade com as prcscrl- o num ero de cscriviies, tnbclliães· ll 
pções d:t presen te lei . ! ofl'ic iacs de registro de hypothccns, 

Art. 9. 0 A snl a secreta não pode·: pn ra scc t·ctarios, nas dcmnis se-
r â t er nenhuma por ta , janella ou cçõcs funcci onani o os secreta rias 
communicnção qualquer, a não ser a des ignados pelos juizes a que se re-
entrada j á r eferida. Todas as de- fere o a r t., dcnt rc os eleitores do 
mais communicnções, serão fec hadas d is lricto. 
e lacradas, antes de ter inicio a vo- Art. 17. Sempre que não se inslnl-
tação, sob a s vista s do presidente Inrcm as mesas cleito•·acs, ou qual-
c dos candidatos, 0 11 represe ntantes qu e•· dclla s, pelo não comparecimen· 
destes, que deseja rem ass isti r a esse to de rn esarios em numero lega l, ou 
acto . JlOI' out•·o moti vo, ou forem inter-
. Art. 10 . Nas secções, onde mio rompid os os seus trabalhos, c n se-
exi stir sala secreta ap1·opriada, se cç:i o mai s proxima se achar em ou· 
fará outra formada por w11a das pa- tro di st ric to, os eleitores da sccçilll 
redes internas da sala da mesa clci- ou secções elegerão nova mesa pc-
tora! e uma separação de m adeira rantc qualquer escrivão da comur-
com uma lJOrta unica para entrada ca, lermo judiciario ou di stricto de 
c sabida . paz ou perante qualquer tabellião 

Art. 11 . Nas eleições de deputa- 0 11 offi cial de registro hypothecario, 
dos, senadores, vereador es á s Ca· dentro de 48 h ora s . 
muras Municipaes, membros dos § 1 . o A eleição t erá inicio ou pro· 
Conselhos Deliberati vos c juizes de seguirá no logar já des ignado ante-
paz, cada eleitor só poderá vota r ri ormcnlc, com a nova mesa que se· 
em dois terços dos candidatos, ou rá pres id ida pelo escri vão, tnbcllião 
'Cm um só nome, cumula tivamente, ou offi cial do r egistro hypothcca-
nn mesma proporção . ri o, perante quem foi organizada, 

Paragrapho unico. A frn cção de si 0 presidente nat o não es tiver pre-
mais de meio será considerada urn sente c não houver concorrido paru 
inteiro. a não in stallnção ou interrupção nn· 

Art. 12. O presidente c vice-prc- te !'i o•·. 
sidentc de Cnmarn Municipal serão § 2. o Na falta de li v•·o proprio, A 
eleitos por quatro annos . neta será lav rada no li vro de notas 

Ar t. 13. Havendo etnpa lc de vo- do esc r ivão scc1·ctario ou presidente 
ta~~iío entre dois ou mais candida to:; da mesa. 
será considerado eleito o mais vc- Art. 18 . O represe ntante do 'Mi· 
·lho . nistcrio Publ ico é obrigado a pro· 

Paragrapho unico. Qunndo os ca11- mover acçiio criminal contra os in· 
tlidntos com egual vo tnçiio tivet·cm f•·uctores das leis cleitornes no pra-
n mcst}la edade será considerado zo de 10 dias do conhecimento que 
·eleito · o · designado peln sorte. tiver das int'racçõcs, e não o fazen· 

Art. 14 . Cnda secção ele itora l terá do, cinco eleitores do município po" 
uo mnximo 250 eleitores. dcrão offcrecer n denuncia ~ qu~~~ 



quer dcllcs poderá represe nt a r o :; 
demai s nos posle1·iores tennos ê 
netos du ncçfio cr iminal . 

Art. l!J. As infl'llcçtics Ycl'ifi cada:> 
durante ' os t1·nbnlhos clcitoraes da 
mesa poderiio se r :w tuadns " incon-
tinenti" pelo presiden te, Se i'\' i llU O 
de secretario o escl'iv:io, c, na s un 
falta, qunlque1· eleito!' . 

Art. 20. O pres id ent e da mc~;,1 
clcilor:!l fadt rcnwl le 1· ao represen-
tante do J\Iinislerio Publi co uma Cl)-

pia da nela dos se us tr:d1a lh os s<' m-
pre que constar dclla qualquer in -
frncçfio da s !ris C' leilu rncs. 

Art. 2L. As inf1·ac~'ões d:1s le is 
clcilorncs que niio tiverem pena~ 
espcciaes sc riio punidas com a mul-
ta de !J00$000 a 1 :0008000, sa lvo si 
co nsli luirem cl'imcs preYi stos no Co-
digo Penal. 

Art. 22 . As penas de mult as es ta .. 
hel cc idas na prese nte lei serão co n-
verti das em pris:io simples, it mzii o 
de 10SOOO flOl' di n, sempre que n:io 
forem pagas no pmzn de 10 rli as d:' 
sua imposi,iio defi nitiva . 

Art. 23 . O representan te do i\ l i· 
nistcl'io Publ ico scrú suspe nso do 
ca rgo por G mezcs a um a11110 pch 
inohscrvnncin do a rt. 18 . 

Art. 2-l. O cscri v:io, tn hcll iiío 1111 
official do registro de hypothrc;Js 
que uão comparecer aos trabalhos dn 
nova mesa clcilornl orga nizada em 
conscquencia da niio insta lln çi\o •Jll 
da inlet·t·upç:io dos trabalhos da me-
sa anteri or, será suspenso da s t'un-
cções de seu of'ficio pelo prazo d~ 
li mezcs a um ann o, al ém das penas 
em qu e houve r incor rido em virtu-
de da legislação v i ~enlc. 

Art. 2rí . Es tão suj eitos ús mesma s 
pena s do nrligo nnterior os csc i'Í -
viies c tahclli iics pcln infrac~fto do 
artigo 1rí c seu parn gmp ro unieo. 
· Art. 2G. O cidad:io que occ upar a 
prcsidenein da C.amara Muni cipnl du ·· 
rante dois quatrfen nios conscculi -
vos, niio poderá ser eleit o prcsid cnl t! I 
da mesma Ca mnrn no quatl'icnni<l 
seguint e, ainda que tenha dci xnrl o o 
cargo ant es de cxgo ttad o o sq~un
do quatri ennio . 
· Art. 27. O numero de Ycrc:ulorcs 
gcrn.c s em cadn muni cíp io serú c!(unl 
no dos vereadores districtacs, respci .. 
tad os os termos do artif.(o U, n . J, 
da Co nst.ituiç:io do Estado. 

Art. 28. As Camaras Muni cipnés 
pcrmanceeriio na Jll'Csc nlc lcl( isla-
turn cum o numero de vereadores 
com que foram constituídas. 

Art. 2!J. As mesmas Camara s pro-
videncia rã o para que as scparaçõe~ 
de madeira n que se refere o :litigo 
~p cslcjnm confeccionadas dc.nll'O em 

60 dinf. após a puhlicaçiío do rc~uln-
, mento c dn presente lei . ' 

Art. 30. O govern o ficn nuctor!-
z:Hio a consolidnt· n lcgislnç1i o elei-
tot·nl vi!(enle, revendo o seu regula-
me nt o c allel'fl nd o-o de confonnida-
rlc com as d is pos ições da presente 
lei. 

ilrl. il l . Esta lei entrará em vi-
go r na data el o seu reg ulam en to . 

Arl. :12 . Hcvn!(nm-se as di sposl-
çril'S em contrario. 

I 

Snla das scsscics da C:t mnm dos 
!) ~ pul a d os do Estado de Minas Ge -
mes, em Bel lo Horizonte, aos 2!J de 
a,;oslo de 1 n27. - o pres idente, Pe-
dro ;\!arq ues de Almei da . - O 1. " 
~; t·cr c la r io, ,)o:io llc raldo. - O 2." 
secre ta ri o, Francisco Lessa. 

Val' ú co mmiss:io de Ju sti ça c Lc-
gisla~;:io. 

Ent ra em 1." di sc ussiio c é nppro .. 
r ado se m debat e o seguinte: 

PI10.Jr.CTO N. H1, DA CArt'IA RA, DE 
1!127 

Crêa o Jogar de Sub-Proc urador do 
Estado' 

O Cong resso Legis lati vo do Esta·-
do r! c Minas Gcraps dcc reln: 

A!'l. 1 . o E' creado o Joga r de Sub-
Procu rador Gemi do Estado com os 
ve nci mentos anntwcs de 24:000 000. 

Art. 2." Compele ao Sub-Procu-
rador :wxili :11· ao Pt·ucuJ·:,dor Geral: 

a) cum prind o-lhe as ordens e ob· 
sc rvandu-Jhcs as instntcções; 

h) of't'ic iaudo, perante o Tribun:tl 
da Hc lação, nas appellaçõcs cíveis, 
criminncs c nos recursos clcitoracs 
que lhe distribuir o P1·ocm·ador 'Gc-
r:d, qna ndo es te niío pucl ct· pessoa l-
men te, por excesso de serviço, nt-
tend er a todo o expedi ente do seu 
cargo; 

c) exerce ndo, na mes ma hypolhc4 

se, em coopc ra ~iio com o Procura-
dor Gern l, c ~e!l und o as ~uns instru4 

eçôcs, as demais fun cções que per-
tencl' m a esse cargo, cspccifkada s 
no :t rl. 2íil, da lei u . 912, de 23 de 
scll'm ht·o de 1025. 

A r i. 3. • Cmnpet,~-l h c, m::d s, exer-
cer, tr mporar inmenlc, por ordem du 
Procurador Gerul, as funcções de 
promotor de justiça em qualquer co-
Jll !li'C.: I~ onde estejam ~~·avcrn.cntc 
cump romcttidns a ordem c a segu-
rança publica, ou onde se haja com· 
mel! id o al!(um cl'i mc, que, por sua 
!lravidadc ou pelo poderio das pes-
soas ncllc en volv idas como auelo; 
r as, cumpl ices ou offcmlidas, rccln· 
me uma in ves ti gação mn is rigorosa 
c cf'ficicnl ç , 
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Árt. 4. o O Sub-Procu rad o:· sc rú 
nomeado pelo Presiden te do Esta-
do dentre os doutores ou. hacharei :: 
em direito, formad os por qu aesqu:JI.' 
da s Faculdades o t' fi cincs ou rcco· 
nhccidns c que ti verem pelo me nO'; 
seis nnnos de Jll'u tica na mnt; istrl]-
tura, no mini sterio puhli r.o nu na 
nclvocucia, e scrv ir:i, por oil t) a uno ·. 

Art. 5. • O Sub-Procurado r f'az 
parte do mini stcrio pub lico do Es-
tado: - a clle se applicum as di s-
posições da lei n. 012', :Jltincnle :: 
nos or!-li'ios desse mini :;Le rin . 

§ 1 .0 Scrú substit ui tlo, nas falt as 
ou impedim entos de ca racter !(cl·al, 
por um bacJw·,·cl em direit o qu e n 
P1·esidcnlc do Es tado Hom cnl', oh-

. servadas as eo ndi ções estabelecida"> 
no nrt. 4. ", e nos (:asos iso lados. r e-
lativos a uclcrminndos feitos c l'un-
cções, por quem desi gna r o !'roeu· 
raclor Geral. 

§ 2. o O S11 h-Proct~l·ad?r qu e, . ao 
t empo de sun nomPa çao, t nr ou trv•; r 
sido juiz dr. din' iln, no Estado, g'l .. 
sn r:í dn mc:;ma va nlage n1 que n :~rt. , 
298, da lei ci tada , cnnfern no Pro-
curador Grral, em id cnlie:tr. co ndi · 
çõcs. Além di sso, co nt ar-se- lhe-a c 
tempo de cxc rcicio ucsse. ca.r t;o na 
antiguidade de juiz de dil'(• Jlr.l, se· 
gundo o art. 1 !J8, da mesma lct. 

§ 3. 0 O Sub-Procuradot• qu c .ti ver 
exercido o seu cargo pu r ma 1s tk 
u.m anno, poderá se1· prom~\· ido y 
Pt·ocurador Gera l, cmbom na o lw.1.1 
aindu completado o noviciado ex i-
gido pelo art . 102, da refe rida lei. 

§ 4. 0 O Procurador Gr. ral sc rú sull-! 
slitniclo pelo Sub-Procurador. rel'og:t- \ 
dn a di spos i~'ão do art. 180, lctr:t 1 
"a", da ci tada lei. • 

Art. 6. " O Sub-Procurador, quan-
do em serviço fóra da ~éde, vcnce-
rú a diarin de 30$000, se ndo-l he abo-
nadas as des pcsns de transpo rte. 

Art . 7. 0 Esta lei cntraJ'Ú em vi-
gor desde a data de sua ))Uhlica-
çi'io. 

Art. 8. • Re,·ogmn-sc as di ~:pnsi
çõcs em COilli'<Jr io . 

Sala das scssôcs da Cnmnt·a dt'.; 
Deputados do Estado de J'l'! inas Gr!-
l'lteS em 13cllo Hol'i zonle, aos 29 de 
a !lo; lo de 1 !l27. - O )ll'csidcntc. Pe-
dro Marques de Almeida . --: O 1 . ·· 
secretario, ,João Beraldo. - O 2." 
secreto ri o. Duque de Mesquita . 

Vnc á commissiio de Jus !:iça. 

Enlm em 1.' di scussão c é npprq· 
vndo sem debate o seguinte:. 

A, S, -~~ 

PHO.TECTO N. 20. DA CA MAHA, DE 
1~2 7 

Altera di ;1positii'OS do Codigo tlo 
Processo Penal 

O \.o 11 gt·ess11 l.!'t;islnlivo do Esta-
do de l\1i nns (; cr:te s dccrr ta: 

i\''1 . 1." Onde se 1<!, 110 ad . 2t 
da lei 11. !112. ele 2:1 de sctemh t·o dn 
l!l<! j - ''na primeira qui nzena de: 
dezembro ", substitu a-se 11or: " na 
pri meira qni nzcnn de l'crerciro" . 

,'\r i . :.!." Su1pri11ta-sc a re!l l'a -L" 
do :~ r l. :!H:!, do de c. 11. 7. 2j!J, de U 
de .i nn lu> d<' 102fi. 

,\ r i . :l." Nas comarcas de 1. ', c 
~. " l'nl rancia s c termos annrxos, i1 
proporç:io qu e se va ga r, ~e r :'t s tq~
primido um lnga t' de avallnclor oi-
fi e· :ti. 

J'nrn::: rnpho unico. Quand o t'or nr-
ce,sa ria outra :n·:tlia ·iin, o ju iz. rJ 
:1s partes clesig nnriio novos ava lt a-
dnrrs. 

<\ r t •I o O a rt. :1.", n . ti. el o l.tl· 
c1 i~o cio i> rocesso Pena I do Estado l'i -
l':t :1s si rn rcdir,ido: 'L " - de ca ln-
mnin c injmi :1, salvo em se l ra tand.ll 
'.L! crinws dessa natureza commcllt· 
d n> pela imp1·ensn co 1.1l J'a co rpo ~·a ·
çiio que c~e rc;a :1uctol'ldad~ p~thlt ca 
ou cn ntm qua lquer dcpos ll nn o ou 
age nte desta em l'az ;i~ de_ s:ws fu~~
cçõcs (a r!. 22, ela lct ·L i-12, de .>l 
de out ubro de 10~:!:1 ) . 

Art. 5 ." Supprima-sc o art. 23, 
do referido Cotli ~o. \ · 

Art. G.0 i\ccresccnl c-sc no squ ~~·
tign 121: H. Vlll aos crimes 1l'CV lS· 
tos nn decrl:to n. I. ·1 (i2, de 12 de 
dezembro de 1 SUO ( nitnl'S codli'n a 
li bcrd ad<' do traba lho - a rt. 1. ", da 
le i n . ;,,221, ~l e 12 el e Hf(Osto de 
1D27 J : n . IX nos demais cr imes .que 
pot· lei federa l l'ol·cm decla md os llln-
fi:ltH;avei s . 

A t·t. 7. o Os §§ I . o c 2. o do art. 2S:l 
do clitfl Codi go l'icam assim redi-
gi dos : , 

~ 1. o Absolvido nesse caso o réo, 
O 'juiz lllllll ÍCip~ l I'CCO I'l'C I'Ú "CX-o.ff,i-
cio" C SUS[lCllSl \':llllCBte para O JUJ 1. 
de dir<'it o. 

~ 2.• () ju iz de direito, co nfinna n-
dn a absnl\'ic;:in, ou absolycHd o o 
accusado {~ l ll rec ursos de lll'o nuHei a 
ou não prn m1n ciu, ou em primei ro 
1-( l'a u nas cn marca s de primei ra en-
t rnn cin em que lhe .com pele formal' 
a cu lpa, nppcl lar:'t "cx-o l'ficio" c 
suspcnsivnmcutc, em qualqu cl' dn:J 
tres hypotheses, pa ra o Tribunal da 
Hclaçi\o . 

Art. S." Aeerescentc-se no nrt. 
47'l cut rc os §~ 15 c lli, o segui nlê : 
§ __:._ A incommunicnbilidade dos ju-
l'ados do conselho, certificndn no•l 

· term os do urt. 40!J, n, 24, dovc ficur,. 



ctmstatnda da neta sob pena de nnl-
Jidnde . 

. Art. !J. ° Ficam fuppt•imid ns os in-
CISOS dn letra d) do art. 480, c o rh 
lctm c) do art. 500 . 

§ 1. o O art. 480 n. 10 ficn assim 
redig!do.: n. 10 - pelo qual o ju!z 
de d1reJto confirma ou reforma :1 
J_>r~muncia. ~u imp1·onuncia dada pclu 
JUIZ 111UI11CipnJ . 

§ 2. o Acc•·cscenle neste al'l. 4ll:l, 
C11~1·~ os ns: 7 c 8: n. - pelo qual 
o JUIZ muniCipal decreta a prcscrl .. 
pç:io da acçâo. 

§ i!. o Accresccntc-sc depo is do u . 
21, do mesmo artijjo: 

Pamgrapho unico. Da decisão do 
juiz de direito, confiJ·mandu em grau 
de recurso a prescripç:io da acç:io <1 ~
crctadn pelo juiz municipal, cabc1 ú 
rtppcllaçao voluntal'ia. 

A~t. 10 . O al't. 5i!.t, do re fe rido 
f,ociJgo, fica nssim redigido: Art. 
.>::14. No caso de pena pccuninria a 
nppcllação interposta pelo réo .;ão 
seguirá sem o previu deposito da 
importa ncia da co nd cm naçiio . 

Paragrapho uni co . Será rclcl'ad n 
de prestar essa scgumnça o réo que 
•1iio o puder fawr por fa lta de rc-
cm·svs pecuniarios. 

Art. 11. O art. 5-14 fica assim rc-
(jigido: Provendo a appcl laçãn cb 
•rue .trata a lell·a "c" do art. 52G, 
n trllmnal mandarú que o réo seja 
submeti ido a novo julgamento. 

Art. 12 . Fica assim redigido o art. 
557: Sempre que o réo, pendente n 
nppcllaç:io, que clle ou o lllini stc-
rlo publico ou ambos tenham in .. 
lcrposto, hou ver completado o tem-
po de prisão a que foi contlcmnado, 
o juiz da execução ou do recurso 
mandará pol-o immcdiatamcnlc em 
liberdade, sem prejuí zo da mcsnw 
nppcllação. . 

Pnragrapho unlco. Fica cancclla-
da a parte J'cs tnntc desse :1rl. !i5?. 

Art. 13 . Substitua-se o § 2." do 
nrt. 125 elo mesmo Codi!(o pelo se· 
guintc: o valor depositado será lo-
go recolhido aos cofres da Camara 
Municipal, do Banco ou da Casa ban-
caria a credito do .iui:\, junlaudo-sc 
nos autos o conhccimcu to ou prova 
equivalente. 

Art. 14. Ao art. 2-18, do mesmo 
CodiMo, .il~~ercalc-sc. depo is da pala-
VI'a ,huz as scgtunt.cs: "c em se-
guida pelas partes qu e lhes rcd igi-
rlio os depoimentos ", o mais como 
CtitÍi no al'ti!(o. 

Art. }r,, Substitua-se o art. 27~l , 
}leio seguinte: 

Durante 11 inquirição o juiz c as 
}Jarlcs pcrguntlll'iin ás testemunhas 
~obre a materin da queixn, denuncia 
"" 1>orln ria inicl!lh · · 

... 

1\ rl. 16 . No nrt. 365, onde se · i~ 
"m~cusa d t'" lciu-sc "acousador" e 
onde se lé "accusndor" leia-se "nc-
cusntlo". 

Art. 17. No nrt. 3ü0, onde se H! 
"nccusndo" leia-se "accusador " e 
onde se lê "nccusador " leia-se "ac-

1 

cusad o" . 
A1·t. 18 . fica o govcm o nuclori-

:r.ado n tirar uma nova cdiç:io do Co· ! d.igo do Processo Pcn~l r ev isto c 

I 
emendado de accord_o com esta lei. 

Art. 19. Es ta lei cu trará em vi-
t;or desde a data da sua publica-
ção. 

Art. 20 . n cvognm-sc as di snosi-
çõcs em co nlml'io . -

S:ila da ;, sc:;sõcs da Camnra dos 
Deputn do5 do Estado de 1\Jinas Qe .. 
racs, em I3 el lo Hori7.0ntc, aos 29 de 
agos to de 1 !J27. - O presidente, Pe-
dro i\ larqucs de Almeida. - O 1. r 
secretario, .J oão Hera ldo . - O 2. • 
srrrcl'ari o, Duque de Mesquita. 

Vnc ú commissão de Justiça c Lc-
gi slaçiio. 

En tra em 1. R di scussão c é npprc·-
vado srm dcha te o segui ntc : 

Pl\t).JE\.'1'0 N. 3!í, DA CAi\IAHA, DE 
1927 

1\fonum ~ nto no dr. Bias Fortes 
O Con ~ res s o Legislativo do Estn-

do de Minas Gcracs decreta: 
Art. 1. o Fica o governo do Estado 

auclorizado a auxiliar com cincoenla 
co!1tos de réis (50 :000$000) a erc-
cçao de um monu men to em Rnrha-
cena ao d1·. Chl'i !;pim .Tacques Bias 
Fortes, ahrindo, pam esse fim o ne-
cessario crcdit~ ' 
_Art. 2. 0 Hevognm-s'c as disposi-

çoes em C'J ll lrario. 
S:d:1 da s s c~ sõcs da Camara do!; 

Dcputml os de Minas Gcracs, em ll cl-
lo Horizonte, nos 2!l de n!:osto (!C 
1 !l27. - O presidente, Pedro Mnr-
q.ues de A lmcidn. - O 1." sec reta-
rio, .T niio Bcraldo. -O 2." secreta-
ri o, Duque de Mesquita. 

Vae ú commissiio de Finanças. 
Enl1·a t'lll il,." di scussão, com emen-
das, o scgumtc : 

PH.O.TECTO .N. J.t, DA CA:\1ARA, D.S 
1!!27 

ApJJrovn o rcr;u!nrncnto da Directo· 
ria de Viação c Obras Pui>licas 
O Con1: rcsso Legislativo do Esta-

do de l\.J inas Gcracs decreta: 
Art. 1. o Fica approvado o H.eguln-

menlo da Dirccloria de Viação c 
Ohms Puhlicas, que hnixou com o 
dec1·elo n. 7.ti44, de 9 de mm-.;·o de! 
1927, sendo os vencimentos do iu· 
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lcmlente equiparados aos do inspc-
ctor do cxpcdientt•, t• os de !(uarda-
livros da inl.ciHlcncia aos de pJ'i .. 
meiro offici:tl . · 

Art. 2. 0 Tamhem fi ca nppr11vadn 
o Regulamento hni xn do com o de-
creto n . 7.:111, de 2l de agosto d,\ 
1!l21i, introduzidas nc!lcs ns altcr:l -
çõcs que se seguem : 

I - O Serviço de Estatí st ica Ge-
ral continunrá suhonlinado dirccta-
mente . no Secrclnrio da Agl'icultura, / 
sem prcjuizo do co ntrol e ouc a se .. 
cção de Contabilidade. crr;1dn p~ l o : 
decreto n. 7. 42(), de 1 í de dczt·m- I 
})l'o de 1026, fi cou incumhida de <! X- I 
crce1· sob re a gcsl:io finance ira de I 
tod.os os orgãos da mesma Scerl'- :. 
tnrlfi . ; 

JI - Ao aclual c:1rgo de "chdc d'1 j' 
Serviço", cabcrú a dcsig n n~~ii o di! 
"dircclor", compelindo-lhe os Yenci . : 
mcnl.üs e. prcrogalivas dos ca t ' I·:O~; I 
conl(eneres na administrncão do Es .. 
lado. z · 

liJ - Fica cxtincto o Joga r de 
"cartographo chefe", em commi ssiio . 
passando o funcci onal'i o que u excrt'c 
:1 let• a cntegol'ia c o~ vencimentos 
de auxiliar technico cffectívo . 

IV - Fica crcado c fazend o par-
te do respectivo qu;l(lro mai s 11111 Jo-
gar de aplll'ado1· de 2. R classe. 

V - Os funccionario s que faziam 
parte do Serviço, quandn a este fqi 
dada regulamcntaçüo dct'i n i liva, fi· 
cnm di spensados para os cl'feilos d ~ 
PI'Omnçiío, das provas exigidas J1t' lo 
art. li:! do Regulamento em Yigor, 
devendo apenas prcvalccct·, a seu 
respeito, o critcrio do cxercicin na 
categoria anterior, combinado com 
o dn anti guidade na classe c em 
e!(tmldade de condições o de anli gui .. 
dndc nu Jl.cpartição, computadas, PH · 
ra este fim, as dua s phascs po1· que 
11 mesma pessoa pa ssou at é sua rc· 
gulamcntação. 

VI - O ho:·al'io normal do expe-
diente do serviço sct•ú o que vigo-
ra pura os demais dcp:ntamcnlos 
da SeeretariH da Agricullura. 

VIJ - Todos os )J:1s scs c t;·a ns-
portcs e nccc•ssa1·ios :lf' Serviço, nos 
tCI'niOS do seu rcl(ulamento, sc riio 
requisitados pelo dircct.or, na con .. 
formicladc das inslrucçôcs approv;~ .. 
dns pelo decreto n. i . 438, de 2:-1 de 
dezembro de I D2G. 

VIII - A constituição dos qua-
dl·os dos agentes c COITcspondenci:1 
de Estatística c das commissõcs 
municipacs de Estatística, assim co-
mo as respectivas aclividades se re-
gerão pelas inst.•·ucçtics cxpcdidns 
po1· portarias do Sccretnrio dn Agri-
cultum. · 1 

• '' ! , 

IX - Os vcnclmcnlos elos fuucd o· 
nnJ'ios nas VHri ns catcgoJ'in s do qua-
CÍI'O ge ra l da rc]J ll l'li~iio, scrf10 os das 
cat egorias do quad m gera l da S\~
erct ur ía da i\g ric ulltii'H , que lhes cor-
resjHlnd crcln pela e.q ui valcncia da 
fu ncc:iio, ficando cst a l'quivalcncia 
fixad a para os casos em que não Jm 
id t: nt idade de dcsi{.: na çúo da scguin-
lc fcJ I'nta: - .\u:-d liar tcc hnico ·c cnr-
tugra pht~ , corrcspond cnt.cs a chefe 
de sreçiio, t'.nln D :!JlO. ·ooo a n nuacs ·; 
au xi lia r a Hlrado r, el e 1. " classe, a 
p1·imci ru ot'J':ci:il, com S: I !JO 'OOO; 
:.dxili: r ap urn dol', de ~~ . " c ctcscnhi ; -
l:i , :1 sef(tnd• J ot'l' ici :11, com G:ll iW~OOO ; 
o a lnw:;a ri I' c-h i hl iollwcar io-a rch i vi~ -
ta, 11 arll:lllU<! n SC , COIIl fi :1!)0 ~000; SCI' .. 
\'Cnl.c-eont i 11110, a continuo, com ... 
2 : 6!l5.,·oon. 

:\rl. :J. " Ficam creados na Sccl'(!· 
tar ia da ,\ çicu ltu ra sei s lol:(arcs de 
in spccl orcs para os se1·vi ços que llw 
!;ii u subordinados, ro m os vencimen-
tos nnnuacs de 1 !'1 :fiil0 -'000, fa ze nd o 
go\·cr no as rc spccl iras desif(nnçõcs . 

Art . 4. ° Fi ca o govern o auctori-
z:ulo a r corganizat· os scrdços das 
Dircctoria de Agl'icultura c lmlus-
tria nos moldes do Hcgulamcntu 
approvndo para a de Viaç:io c 
OIJras Publica s, crca ndo-sc o Scr-
vi c;o Gcologico que f:td p:u'le da 
Dircctoria de Indu sll'i a . I 

Art. 5.° Fica o governo :lllctori- 1 
zntlo a reorga nizar os Servi ços dos 
Terrenos Dia manti nos, transfor-
mando a Dclc!(acia de Diamantina 
em suh-inspecloria, fJII C scrit exer-
cida J1 0l' engen heiro. 

Art. 6. 0 fica o flm·crno auctori-
zado a mandar registrar, nas re-
partições competentes, os tilulos de 
ng1·onomos, vetcri na rios c topogra-
phos cxpeclidns pela Escola de Agrn-
nomia c Vclcrinaría de llcllo Hori-
zont e. 

Art. 7. • fica o governo nuctori-
zndo a conceder, gratuitamente, h 
Cnma ra Municipal de Itambacury, 
para constitui ção de seu pal'rimo-
nio c desenvolvimento dn villa -
sédc do muni cípio, toti os ou n]fluns 
dos lotes urban os, vagos, da cxti n-
cta colonia indigcnn daqucllc nome, 
soh ns. 7, !l, 12, 18, l!l, 20, 25, 21, 
S!l, 41, 43, 49, 50, 59, 64, 55, 56, 
57, 61, 62, li4, 65, 66, 67, 69, 74, 
130, lil!l, 140, 141, 14_2, 143, 144, 
145, 146, 150, 180, 181i, 210, 244, 
250, 251, 252, 253, 258, 250, 261, 
2H2, 263, 20-l, 265, 2!i6, m e rr . 

Art. 8. o Fica o governo auclorí-
zado a abrir os nccessarios creditos 
para occorret· ao n ugment.o de des-
I>esas resultantes dc:sta lei •. 
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Art. 9. o Esta lei entrará em vigor 

da data de sua publicaçiio . 
Arl. 10. Hcvogam-sc as di sposi-

ções em contr:wio. 
Sala das sessões da Cama ra dos 

Deputados de J\linas Get·aes, em 
Bello Horizonte, aos 25 de agosto 
de 1927. - 0 Presidente Pedro Mnr-
ques. - O 1. o Sccrctnrio, Joúo Bc-
raldo. O 2." Secretal'io, \Vn sh-
ington F. Pires. 

Emendas 

N. 1 
No art. 1. •: - suppri ma-se ns 

palavra s : - " ns do primeiro offi -
cial " c accreseentc-sc: - 700$000 
mcnsaes". 

N. 2 
Supprimn-sc a alinea IX, do art . 

2. o. • 

N. :l 

No art. 5 . 0 suppl'im am-sc as pa-
lavra s: " que será exercida por en-
genheiro". 

Sala das commissõcs, 29 de agos-
to de 1!127. - Lcvindo Coelh o . 
Alfredo Sá. -Luiz Lisboa. 

N. 4 

Onde co nvier: 
Artigo. Fica o gove rno auctori-

7.:\do a crcar, na Secretari a da ~ Fi-
nan ças, uma Dircctorin Ge ra l de 
Expc,di ent c, com o sPgu in tc pessoa l: 
um director, um chefe de secção, 
um 1. o official, um 2." official, 
um amanucnsc, c os pra ti cantes 
que fot·em ncccssarios . 

Paragrapho uni co . O govcm o po-
derá, si assim julgar conveni ente, 
tt·ansfcl'ir par11 a nova Directoria, 
uma das secções já ex istentes, dis-
pensada, as sim, a crcaçiio de novos 
Joga res, além do dircctor : 

N. 5 

Onde convier: 
Artigo . Ficn o g'oYcrn o auclo riza-

do a cn l rnr em n cco rd o co m os Es-
tados productores pa rn a regul ar i-
zação el os trnnsporlcs de café, de 
modo, porém, qu e fique garantida 
n entrada do tol:ll da s snf ra s mi-
neiros nos mcJ•cados de cxporlnçiío 
o n nos nrmazens rcgu !adores, dcn-
~ro do :lllllO rJ:p·icola, 

N. 6 
Onde convier: 

Artigo . Fica o governo auctorizn· 
do a imw1·a r os co ntractos qqc 
mnntcm com o lianco de Credi[o 
Jical pat·a as categorias agdcolns e 
do café. 

N. 7 
Ond e conri cr : 
Arti go. Fica o Presidente do Es-

l a do auctol'izado a ahrir, no corren-
t(; exercício, um credi to especial pa-
ra occo iTcr ús despesas pt·ovcnicn-
tl'S das O[ll' raçõcs de credito reali-
zadas, de accordo com o di spositi-
1' 0 do numrro IT, cap. III, da lei 
11. !J:J I, de 27 de setembro de 1926. 

Sa la das sessões do Senado, 30 de 
agosto de 1927. - Alfredo Sá. 

O Sfl. ALFHEDO SA': - Ao pro-
jccl•., l'lll di scussúo \Cuho aprc>en-
V.t t' duas emend as . 

A primcim dispõe: 
" Accrcsccntc-se, depois do artigo 

3." : - Pa1·agrapho uni co. Ficam 
ior nad os cffectivos os dois Jogares 
de l·ngcn ltc iros aj ud an tes de inspc-
ctor l:c e s ~. J adas, com os ordetJ<ldos 
ftx: tdr::; no crçamcuto." 

E' jm:tificavcl essa providr: ncia 
porqu e vem tomar cffectiva c cstn-
Ycl uma situaç<io de facto, existen-
te na Inspcctoria de Estradas, em 
;J . l, ~ O Estado . 

Cren do esse departamento na Sc-
ct·ctaria da Agri cultura , c dado o 
port e dos ~crvi~,;os a cat·go do ins-
pcd o r , m bt.é r se tornou foss em dois 
aux il iares 11 Cil e trabalha r, afi m de 
ter L'rompto andamento todo o ser-
viço affeclo úqu -2 lla secção da Sc-
crct :n·ia da Agl'ic nltut·a . 

Figurando ell es na In spcctoria 
com o cou i t·aclados, n emenda que 
l'l'nho ofl'crect•t· visa effccli val-os, 
l.orn :! tHi o-lh es defin itivo u cargo, co-
mo dcfi nil il'o !'oi t'l'cado o de in-
speclot·. 

Aehando-sc já fixados seus ven• 
ci mentos uo orçamento, a emenda 
YCnt apcuas lega lizar uma sit uação 
de fac to. 

A outra eme nd a tem por fim sub-
stitu ir o art. G." pelo scguinle : -
"F ica o gol'cr no aucl.orizado a r c-• 
orga ni za r os ser viços dos tcrrcuos 
diamantinos, transformando a de-
legacia de Diamantina em Sub-Ins-
pectol'ia, que será exc t·cida por um 
engenhe iro, dispensado esse requi-
sito para o actual delegado." · 
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'A emenda in nova o art. 5 . 0 a pc-
nus accrc~cc nlUdo- lh c cst.ns paln-
VJ' ns : di spensado esse requi sito 
(de ser engenheiro ) para o act ual 
~legado. 
'· Segundo informa a Secrr lul'ia da 

.1\gt•iculturu, ha convc nie ncia em 
ser o Jogar de chefe dessa sub-Ins-
pectoriu cxcrcicido por um profi s-
siona l de modo a t l' r mn is l'ffici -
cncia: mas, pot· out ro Ind o, o ca rgo 
correspondente, a de ci c l rt~n do, qu e 
se vac crcar, esl á se nd o rxl' rc ido 
por u111 velho sc tTid or do Estado .. . 

O sr. 0/ymp/o M OI! J'(ÍO : - ~Juilo 
competente . 

O sr . Alfreclo Sâ . .. que, a par 
de sua compctencia , tem prestad o 
ni uito hon s servi ços, desempenhan-
do-o sal isfa ctoriam cntc. 

Como esta va redi gido o projccto, 
ter-se-in , forçn d:nnen te , de afns lnt· do 
do cargo esse wlh o scJT ido,·, n ~ o di-
plomado em enge nha ri a ; c, com a 
ncccitaçfí o da emenda off'crccida rm 
scgunó a di sc ussiin, fi car ia pcnna -
ncnt cmcnlc dl ~ pc n sn d cf o requi sito 
de ser en gc nh ciJ·o o ch efe daqucllc 
dcparl a mentu . 

Procurand o concili a r a ncccssl-
dnclc dl! um lrchnico na dirccçii o c! o 
~erviço co m 11 eq nid :Hic, pct·mittin-
do n:io srja rlella di sprnsado o 
aclual nccup nnt c, cntqtt:Jnl o vn lwo 
ou cnHjU !l nto qu izc r se rvil -a a 
emenda parece qu r preenche pcrfci-
l.amenle c~ sa fina l idade de qu ebra!' 
a rigidez elo nrt. !í.•, cxcu snn:lo da 
cxigcncia ci o diploma um ~·cl h o ser-
vidot·, em h omenagem aos seus me-
ritos c á corrccção com qu e vem 
desernpcnhancl o as sua s fun cçõcs . 
(Milito bem). 

Vão ft mesa, ~ iio lidn s, :1 1H!Íacbs, c 
entram ron.iunclnmcntc rm di scus-
s:lo as seguinl e:; : 

Emen das 

N. 8 
Redija-se assim o art . !í. • : 
Ar t. 5 . • Fica o governo nuclori -

zndo a reorganizar os serviços dos 
t eJ• t·cnu:, dlamant.inr,s, transfor-
mando n Dclcf.( nc i:l d r Dtnm nntina 
rm suh-(n spcclnr i:t, (]tH' scní cxer-
l'idn pnt' engr11 heit·o, di :;pcnsado cs· 
Sl' requ isi to pa ra o a<'t ua l dPicgadn. 

N. !J 
Accrcsccnt c-sc depois do arl. 3.•: 
Paragrapho un i co. Ficam torn a-

dos cffccl i vos os dob lugares de cn-
. ~c,nh e l)' Q S -njudnnt~s tl c inslJeclor ele 

estradas, co m os orde nados fixados 
no orça ment o . 

Sa la da~ sessões, Senado, em 1. 0 

de setembro de 1927. - Alfredo Sá. 
EncctTada a di scussão, é submct-

Lido a I'Otos c appt·ovado o projccto 
co n1 as emenda s, ficando prejudica-
do o art . !i. o c send o rcmettidos 
ú commissii u de Rcdacção. 

En tra em 1.• di scus são, sendo np-
provado sem debate o seguinte: 

l'HO,lECTO i'-1. 30, DA CA~ I AHA , DE 
1927 

Doações de predios 
A ri. 1. o Fica o governo auet.ori-

r.ad o :1 faz er d o a~~lio do materi al 
da cadeia Yclha de Ara ssunhy ao 
Co ll egio Nazarcth , da mesma ci-
dad e; ú conuni ssfío encal'l'egada da 
organizaç:io do Hospital de Pnra-
l(ua ssú, o anligo prcdio do grupo 
c;:colar Pedro Lcilc para nclle fun~ 
ccion nt· o rcl'cl'ido Hospital; ao h os-
pita l de S. Sebastião, da cidade de 
Vi çosa, nos Lcn enos occupados pela 
Esco la SupcJ·ior de Agronomia c 
Vetcr i na ri a do Estndo, a área ncccs-
snl'in a construcçfio do seu novo edi-
fí cio ; :'t Associação da s Damas do 
Sngrado Coração de Jesus, de Vill d 
11io Piracicaba, o antit:o prcd10 cs-
c·olar da mesma Villa, afim ele ser 
inslall arlo urn l10spital para enfer-
mos pob1·cs. 

Paragrapho uni co. Us immovcis, 
a qu e se rrfrrc este artigo, reverte-
rão para o Esta do, quando não fo-
I'C' III npro1•eitados para os fin s da 
doa çiio. 

Art. 2. • A doaç:ío a qu e se refe-
I'C o art . 2. 0 da lei n . !J:lO, de 27 
,ll, sdl' tnhro rle I !12(), é feita sem n 
ci:Jusu la rc slricliva de no respecti-
I'O prcdin srr in sta ll ado o Merendo 
Muni cipal. O referid o prcd io e seus 
l t' ITcnos podem se r a pt·ovc itados 
para qua lquer outro fim de interes-
se publ ico. 

A ,.t. a." A dnnçiio a qu e se refere 
a lei n . 884, de 22 de setembro de 
1!122. nrt . 1. 0

, inciso 2. 0
, compre-

hcnrl e n:ío só o prr d i o, co mo o res-
pr•ct ivo lcncnn c todas as suas ser-
vid rie ~. 

Art. 'l ." Hcvol(am-~c as disposi-
ções em co utt·ario. 

Sala das sessões cln Camara dos 
Oepnta dos de Minns Get·nes em Bel-
In Hori zonte. aos ill de agosto de 
1 fl27 . - O Prcsidellic:>, Peciro Mar-
Cju es l)c Almei(ln , -- O l. o Secreta-
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!'in, João Dcrnldo. - O 2.• Sccrctn-
r to, Washin gton Fcl'l'clrn Pires. -
A' cotnmi ssiío ele Fi unnçns . 

Entra em 1.• di ~cu s~i\o c é appi'U-
vado sem dcbalc o . :;cguinle : 

PHOJECTO N. 31. DA CAMA nA, DE 
1927 

Impressão de uma monogrntlhia 
ju ríd ica 

O Cong1·csso Legi slati vo el o Esta-
do de Minas Gcraes dcCI'cta : 

Art. 1 . o Fi ca o gove rn o a uctori-
zado n mand ar imprfl~\lt annual-
Jn enle a mon ogntphia juridica PI'C· 
mi :~dn pela "F undaçiio Pedro Lcs-
sa", podend o para isso abrir os nc-
crssarios crcdltos. 

Art. 2. 0 fíca o governo a uctori -
zndo a vend er, em co ncorrcnc ia pu-
bli ca, um terrrno t·om 1() melros c 
10 ccnlimctros de f rente por 70 me-
tros ele fun do pert encente :i Ass iS· 
t cncin a Ali enndos, em Ba r!Htcclln, 
ondt se achn siluado, t: cortado pe-
Jas 1 in h as da E. f. Centra l do Bra--
sil. 

Art. 3. ° Fica o governo. cgul a-
mcnlc, a u clori~;nlo a dom· á Socic-
d:ulc 13cncficentc S. José, Protccto-
l'fl do Hospital de Quclu :r., o prccl io 
per tence nte no Estado c em que 
fun cc ionnu o ;::ru po esco lar "Domin-
gos Jl cbiano ", na refcrirln ci dad e. 

A ri. 4. 0 Henlf(a m-sc as di sposi-
ções em l:on trar io. 

Sala das sessões da Camnrn dos 
Deputado~ de llfi11as Gerncs, em Del-
lc Horizon l t: . nus :11 de nl(o slo de 
1027. - O Presi clC"nt c Ped ro Mnr-
ques de Almeid a. - O 1 ." Secreta -
ri o, ,Joiio Bcr n ldo. -- O 2 . 0 Secrt•ta-
rio, Washi ngton F . P ires . - Vnc 
ú commi ss:io de fin anças . 

Entra em 1 . • d iscussão c é nppl'O-
vntlo sem cl rha lc o se~uinl c: 

PHOJECTO N . R:J. DA CAMA nA, DE 
1 U27 

Ut ili da de puhlica 

O Cmtgre~ so Legislativo do Estn-
do de Mina s Geracs dccrcl n : 

Ar t .. 1 . 0 Sií o cons iderados de u t i-
Jidatlc puhl ica, para os fiu s legaes, 
o Au tomol'cl Cluh dL• Min as Ge rars, 
co m sédc nesta Cnp il ul, o Co ll egio 
N. S. de Nrrza r·cth, da cid ade de 
Ara ssuahy, c o Gymn as io Munici-
pnl de Camnnnhn. 

Art. 2 . o Fi ca o !lovcr·no auctol'i -
í(ado a doa r1 sem qualr~uer onus, á 

Camarn Municipal de Rio Branco, o 
predio ond e fun cciona a cadeia pu-
bli ca dnqu ell n ci dad e, c á Camnrn 
l\ lunicipnl dc Formiga, o prcdio da 
a nl iga caelcin da mes ma cidade, qqe 
l'St!t em nhandono . 

Art. a. • Fica o governo auctol'i-
?. ado n doa r· á Camarn Municipal de 
lta nhandú o prcdio onde ftptcciona-
rnm as escolas p ublicas da séde da-
qu cll c município . 

Art. 4.° Fica o governo auclori-
zado a mandar a regi stro, nas re-
parti ções competentes, os diplomas 
de contadores, ex ped idos pela Aca-
de mia de Co mmcrci o ann exa ao Gy-
m nasio Munici pal de Campanha . 

Art . 5. o RcvolJ,am-se as disposi-
ções em coni.rarto. 

Sa la da s sessões, da Camara dos 
Deput ados de Minas Gcrucs, em Del~ 
lo Hor izo nte, aos 30 de agosto de 
1 !J27 . - O Presidente, Pedro Mnr-
r1 ucs de Almeida. -O 1. 0 Secreta-
ri o, J oií o Bcra ldo . -O 2. 0 Secreta-
rio, Washin ~: to n f. Pi res. - A' 
commi :;são de .Justiça c Legi slação. 

E nt. m em 1. • di scussiío e é up-
provado se m debate o seguinte : 

PRO.JECTO N. 41!, DA CAMARA, DE 
1927 

Reo rgani za a Secretaria da Seguran-
ça c Assistcncia Publica 

O Congresso Leg islativo do Esta-
d(J de Mina s Gcraes decreta: 

Ar·i . 1." Fka o Poder Executivo 
auci•Jr izado a reo rganizar, na Se-
ct·ct a I'! a dn Se!(ura n~a e As si slcnci n 
l'u !l lil'a, o Gnh in ctc de ln vcstign-
t;l! t•s e C a pln ra s, ct·cadtl pela lei "n. 
í70, de 1-l de sele mhr·o de 1!)20, c 
qu e ]l:t ssni'Ú a dcnomi·nar-sc Seri'Í-
ÇII de lnvt·sl it~a çõcs . 

,\ J'l. :.!." E:;l e SC I'I'iÇn SCI'Ú d iri gi-
dn por 11111 profissio na l competente 
eu 111 a dt•ntll lli nn ção de chefe que 
SI' I'Ú l'tJ nSl'I'I':H]O enHJINI IIt O bem SC I'· 
\' i I'. 

l'ar:1graplro un ico . Ao ch ~ fc d~ s 
sc sl' rvi ço pode r :'t o Scc J·clnr io da 
Segurança c Assistcncia Publica at-
trih uir o cxcrci t:io do cargo de de-
lega do anx ili nr sem prejuízo das 
l'nn c~;ti e s qu e lhe co mpelirem c sem 
t~ce r es cilllo de ven ciment os. 

A r· t. il ." O Sen ·iço de In vestign-
c: õc ~; co tnpo1·-se-ú . el o ga hinetc do 
chcl'c, de quatro secc;rics c de uma 
püt' t:tri a. 

At'l . 4. 0 A prim eit·a secçiio t erá 
a se u ca r1i0 o serviço de investiga-
~iícs e capturas em gera l c compor-
sç-á de c~untro dc lc~acias cspeciali· 
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rza:das. A segunda, tcJ'ce ira c qu nt;- ~ G. o TT avc r·á um model o de qna 
tu secções f'i oar1io encal'l'egad as dos nfi11 conJlcm ns qll'nlidnrl cs civis 

·sCJ'viçus rlc idc nti f i cn~iio, cs l ~ li sti- 11111.11 M : pc:1sc)as que niío possam 
ca, expedie nte c nt·t: hi vo ~:~ra l · ex li bit· os tl ocum cnlos t•cfcridos 

A,t•l. 5." P ~ovc l'lln do E~ l :u l o pu- nos ll:tl'ltl.{raphos nnlcrior·cs. 
d~ J:u supprrn.ll l' duas d clt·!~a c ias uu- ~ li." A cn rt ci r·a para locndorcs 
Xtl tat•cs, dcs lf{IHitHlo os J'Cs peclivus de serviços d n mt· ~tictl s pr·ovnr:í só-
dclet{ados pura dirigir s ~n· i ~ o s crc- l!l l' nlc 0 seu bom compol'l.a mcnto c 
ll!dus JIO I' es ta lei . nhdrcr!'ÍI rw respcct ivo regulamcn-

Art .. G.• 1-lavcrú na s ~ cc : iio de · lo. 
irdc nli f icuç:io um r·c~ i st ro J:;pccinl, I ~ 7." Trriío f? puhlica as dcela-
denom in ndo de lct:Hi maç:io, de ca- t'::çrk :; consta·nlcs da carte ir·a de 
radcr preve nti vo, ao qu al fi cam I irl enl id rut c, subst ituindo qun csqn cr 
suj ei tos os in dividuus d t• scon hcci- ntt lro s dn L· um cnlos qu e se destinem 
dos ou suspeito s c acpte llcs cu jos a pro 1·ar· as qual idades civis das 
i11tlc.cedcntcs devam ser· averigua- pe~:~ on s . 
dos, a juizo da poli cia . ~ ll. " Os ntt cst.ados de hons an-

Art. 7. o Ficnm instituidos, no t cc~d enlcs c de fol ha corrido valc-
sc rvi~~o el e identif icaç;io civ il, os r:io por· Ires m ~ ze s, a pat•t.ir da sua 
n~gi s lt•o s es pc~iucs el e ·lol'ado res de aulor ~n . p u~!cndo ser revalid ados . 
Kervi ços dom cst icos c el e prof b sio- fi !l. n As car·leiras de identidade 
unes, .co l~! cat·nclcr ohr iga lorio para nii o tcnio val or de folha corrida 
os pr tmcn·os. nem tk allestnd o de bons anlecc-

P•arngrapho un i co. Os locadores dentes. 
de serviços domcsticos que se 1-rcu- s 10 . As cnrtcir·as de habilitaçiío 
sarem á ident ifi cnçiio 11 0 r·eg islt'(l el e condu ctores de vehi cul os qu e fo-
rcspcctivo, ficani o suj eitos {t mnl- rem apqJOva dos em exa me, seriio 
ta de 20 000, c no el obrn, nas t·ci n- rurn ccidn s nos interessados por in-
cid encia s, npós as inlim nÇões da termedio da repa t·tição competente. 
aucto l'id nde. . At·t. n. o Os docum entos f•nlsos ou 

Art.. 8." A's pessons I nscr ipl as viciados pod em ser apprehendidos 
nos registros cil'i s ~; e rão fornec idos por qun lqu cr funccionario publ ico, 
os seguin tes docunw n!os : que os r r rn clt erlt ao chefe do Ser-

I - All.c ~; tad o co m l'nlor de fo- , viçn de Inves ti gações c devem por 
lh a cor'!' ida ; este ser cassad os logo qu e dos n es-

II - all eslado de hons antcce- m o~ tome conhecim ento. 
. dentes ; 

Ill _ cartei J'a de id ~ t1l i d ,· c cl c cr·- Art . 10 . As p:!ssoas que requere-- rem docnm enl os de identid ade ci -vil; vi l c hajam feit o anteri ormente 
IV - carteira de lla bililar:io de fal sas dce la rnções de identidade, só 

cond uct.m·L·s de \'ehi cnlns ; " j no de r:io ohtcl-os por dcsptncho do 
.. V - cat·tcira ele s~ t·l'i ços domes- SccrPI:trin dn Seq urnnça c Assis tc11-
tJCo s. 

I. r.ia Publi ca, denoi s d'J !rpurado não 
§ 1. " As pes::ons qu e rerpwrct·cm lmnre rn nroct'ditlo rlc mít , f é e de 

carteints de idcnli d.1tJ.:! de\'crií o in - I comnrovadas co m docn mr. nt os an-
stnti r 0 seu reqtH•ri n t ~ n lo com um lh rnl icns suas CJ ltrtlid ndcs civis vcr-
ntt cstndo de idc.nt.i darl c p es ~; oa l p; t:i- d ad c ira ~; . 
S·ado pelo delega.tJo ela t•i rcnm sct·i-

·pção ondc res idi rem c co m doeu- Para gna plto unico . Os documen-
mcnlos que co 11 1p1·ovem a filia ~:i o . to s que srrv ircm ele ba se lts r ecti -
qu ando n:io tl csco nlt ~ci da , 0 d ia, f i·CIH:ii cs ri o r·e~ i st.r·o serão sempt•o 
mcz c anuo do nnseimenlo, n nalu - arrll.h·mlos na rcpartiçiw. 
c·alida·dc, a naci onalidn cl l', a in strn- Arl . 11 Aulhc nti cirl ael e de im-
cç:io, a pro fis siín c n l'sl.:tdo cil'il. prc s ~õcs di gilnes, qu ando apposl.lts 

§ 2.• As pessoas qnc pedirem a i- em docume ntos. poclcr:í se r rcco-
testndo com vn lnr de folhn t'O rt·idn nhc•r:i cl ~ . 11 pedido ou u rcq uel'imcn-
on de bons a n t.r~ecl r• n tes s:in ohl'i- lo rio intc rcs~a do, nas mesmas co n-
gatdas a dcclnrnt· 0 fim para qu e 0 t! it; cirs c co m os mes mos cffc itos de 
requ erem . t' C t'll lllt.c~ im en t o de firmas pelos no-

~ i!.• O menor c a mu lher ~a s ntla ta l'i o:; . 
d cvcl'iio jun tar aos seus req ueri- Arl . 12 . O Servi ço de Investign-
mcnt.os prova de au clor izaçã'O do çiies te rá o seguinte pessoa l, com os 
pac ou tut or, mal'ido ou n u c~ o ri da - vt:nc imc nlos constantes da lnllclln 
de judi ciaria com petente. 

§ 4 . o Os docu·mentos n que se re-
fere o § 1. • deste art igo serão ar-
chi vaclos IH\ . repartição, 

anncxn: 
1 chefe . 
1 nuxili ar de gabinete . 
4 delegados espeçiali;>;aqos. 1 
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4 c sc 1·~vacs dns dc!C'gncins cspe· 
ciul izndns. 

1 inspcetor do CO I' llO de scguran-
çn. 

4 suh-inspccto rrs. 
20 invcs lignd orcs de I. • clnsse . 
2ií in vestigadores de 2. n classe. 
BO inves tigadoJ·cs de B.• classe. 
3 chel'es de secção. 
3 primeiros cscriptu ml'ios. 
ií segund os cscripturn l'i os . 
!í terce iros cse ri p tu rn rio~ . 
11 auxili a res de escriptn-daty lo-

grnphos. 
1 protocoli stn. 
1 inspcctor da~ fili aes de idcntifi· 

cação . 
4 identificadores . 
2 arch ivadores. 
1 photographo-ehcfe. 
1 photogrnph o de 1. n classe . 
1 photogrnpho de 2 . • clnsse . 
1 njuclant c de photographo . 
1 porteiro . 
4 co ntínuos . 
4 serventes . 
Art. 13. Os in vestigadores e fun -

cci onnri os do Ser viço de In vrs ti ga-
çõcs, quando viajar(' m em se r viço, 
ter fio ·direit o a Ulll a di nJ'i n, que SC!'Ú 
nrhitrada pelo Secrct a ri o da Segu-
ran ça c Ass istcncia Puhli cn . 

Art . 14 . Serão cobrados por este 
dcpn rtamcnto do ser vi ço poli cial as 
l;1xas cantant es dn t.abclla an ncxa, 
que co nsti tuirão re nd a do Es tado. 

Art. 15 . An ncxos ú Escola de 
Policia, fi cam crcacl os a Bihl iothe-
cn Poli cial c o Museu de Tcchnica 
Poli cia l c de Hi stor ia do CJ'im c. 

Art. J(l. Fie::un elevadas a tres 
ns delegac ias de polici a da Cn!1 ilal, 
f(U C SC rÚ di vi didn Clll CO J'I' ('S J10IH! CII-
te num ero de di stri cl tls poli ciaes . 

Parag1·apho uni co. Os dclc).(li dos 
di stri ct aes terã o os \'c ncimcntos de 
doze contos nnnu nrs. se ndo-lhes ve-
dado o rxe1·cicio d a odvocac in . 

Art . 17. Fiea suppl'imid a a actual 
ck !cg:Jc ia de in vcst igaçõcs c captu-
ra s, cuj os fJJn ('c ionnri os passa rão n 
~r rvi r nn dr legnc in elo :;, " di striclo 
da Ca pital. 

i\ rt . 11! . Os dclef.(ados auxil i:.l J'e~ 
tr riio os venci ment os con s tant e~ tl:l 
l <~ hc ll a a nnrxn. 

Art. 1!1 . O l(ovcrno rx pccli rú rc .. 
gul nmcnto parn d ist:ri mi tllll' fun .. 
cções c di sl rihuiJ· os servi ços crcn-
dos pela prcse nt.c · l t• i, nprove itando 
as cli sposiçÕ('S j :\ exis tent es c cstn-
helceend o ns co ndi çi\rs ele admissão, 
deveres, l ice nç as, falt as. substi tui -
ções, vantagens e prcmi ns, penas 
çli sciplinarcs1 ycrificnção de incapa-

cidndr pl1ysic:.l e nposenlndori.a dos 
rcspccti vo3 L'mprel;lnd os. 

Art. 20. Fi ca o ~o ver no nuctori· 
zacl o a abri r o~ crcd ito J neccssarios 
•>: •rn acq ui siç:io cb matct·ial, rnohi-
ii nr io (: in stnll nçiio do Serviço de 
In1·cst ignçõcs c pa m a execução des-
ln lei, que cntJ·ad em vigor depoi ~ 
de J'egul anH·nt ada . 

Art. 21 . Revoga m-se a ~ di sposi-
ções em co nl.l'nri o . 

Sala das sessões, dn Camarn dos 
Deputados do Estndo de Minas Ge-
rncs, em BeiJ o Hol'i zo ntc, aos 2H de 
agoslo de 1927. - O Presidente, 
Pedro li! arqu es de Almeida. - O 
1. " SecJ·cluri o, .Toiio Beraldo . - O 
2 . o Secretari o, Wa shington F. · l1 i-
rcs . 

TA13 ELLA - A 
Vencimentos 

Chdc do Se rviço de Investiga-' 
ções, 2t! :000., 000. 

1.'' delegado auxili ar, 21:600$000. 
2.0 delegado au xi li a1', 19:200$000. 
3." del egad o auxili nr, 18:000 ~000. 
4." delegad o au xili ar, 18:000 ~000 . 
!í." dclcJ;n cl o auxiliar, 11!:000$000. 
G.• dcicgado aux ili a r, 18:000$000. 
Delegado cs pccin liz ., cl o, . , , , . , . , 

)1\ :000 !~0 00 . 
Escrivão, :J :71!0$000. 
I nspcct o r do corpo de Seguran-

ça, !í :0:!4 $000. 
Suh- in spcci Ol' . 4 : ll 8 0 ~000. 
l nvrs ti gador de 1.• classe, . , .. , , 

4:~ ] 2.'00 0 . 
• Inves t igado!' de 2. n classe, .. . .. 
I ;1 : fiilti ~ UOO. 

Jn,·c:; t igadnr de il.• classe, .. , , . , 
3 :O ti0 $000. 

Chefe el e se c~iin, 9 :1!40$000 . 
Primeiro cscri pturari o, 1!:190$000. 
Segund o esc riptm·n1·io, .... , , .... 

6:8 70~000 . 
Terceiro cscri pturario, 5:1!JO, 000. 
1\ nxi I ia r de ga hi nele, 6:390$000. 
Jl rutocoli :; ta, 4 : 5 00 ~000 . 
I nspcc t OI' da s fil i aes de idcnti fi-

cnç;io, !i: 1 !J0$000 . 
Auxil ia r de cscl'ipla-datylographo, 

4 : :> 0 0 ~000. 
Iclenl ifi cadnr, 3: 600$000 . 
Arcl dva dor, :1 :000$001l. 
Pro l ograph o-chcfc. 7:200$000. 
Ph olo1; ntpho de 1.• classe, ..... . 

:> : .J 008000. 
Ph ol ogrnph o el e 2. • classe, .. . . . 

3 : 600$0'00. 
Ajudante de photogrnplw, 

~: 000~000. 
POJ'Ieil·o, 3 :4!J2$000. 
Continuo, 2 :685$000. 
Scrvent~ 2:235$000, 
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SnJ.a dus sessões, da Camara dos 
DeJ>Ulndos dn Estudo de Minas Gc:-
racs, em Bello Hol'izonlc, aos 2!l de 
:tl!osto de 1 !J27. - O Pres idente, !'e-
dro Marques de Almeida . - O 1. • 
Secrctnl'io, .J oão Herald o. - O 2.• 
Secretario, Washington F. Pi rc~ . 

TABELLA- B 

Taxas 
Carteira de idenliclacle civil, . . 

10$000. 
Cnr'tcira de identidade civil , db· 

tincla, 15$000. 
Cart.cira para os emJH'cgndos em 

serviço domesti co, &. ·ooo. 
Cnrtcirn de hnhilit nçli o para os 

conductorcs de vehi cul os, 10$000 . 
Carteira de hahililaçli o pnra os 

conductorcs de vchiculos, di stincta , 
15 000. 

Attestado com Yalor de folha cot 
rido, 2$000. 

Revalidação tl e altcs tndos, 1$00(; . 
Passaporte, 20$000 . 
"Visto" em cartcint de servi ços 

congcrenes do pniz ou tio ('Xlran -
gciro, ou em qualquer documcnlu, 
3$000. 

Rectificaçcics, 5~000. 
Indcmuiznção de mnl<•ri a l B ~ f\0(). 
Provas de rct ralos, !í$000 . 
Provas de photographia s judicia, 

rin s, 5$ a 20$000. 
Authcnticação de documentos, .. 

3$000 . 
Sala das se s ~. õ cs . da Ca nw ra elo s 

Deputados do Esl<t (h de ll·linas Gc·· 
raes, em .Bc11 u HoJ'JZullt<', aos 29 't" 
agc.sto de 1927. - O Prcs identL, 
Pedro Marques de ·A I meid a . - t) 
1. 0 Secrctnrio, .João Beraldo. - O 
2. 0 Secretari o, Washington F . Pirc ~ . 

Entram em 4." di seussüo as se-
guintes: 

Emendas nffcrccidas pelo Scnadn 
em a. " discussão ao proj ccto 11 . 

17, da Cnmar:1 

N. I! 

Fica o govc1·no nuct01·iz:ulo a des-
pender até a somnHl el e 1.400:000$, 
(mil c quatrocentos contos de ré i s~, 
na construct;fio do novo mercado da 
Cnpit.nl c acquisição do tel'l'cno nc· 
cessar i o pnra esse fim. 

Paragrapho unieo . Para execu-
ção dessa obra podci'Íl ahri.r, de sdo 
já, o nccc ~snriu cl'edito. 

N. D 
Os f'un ccionat'i os da Secretat'in t1a 

Prcv idcncia el os Scrviti OJ'CS do E~la 
do podeJ'IÍO nella se insn cvcr cvmo 
soc ios c gosar as vanta gens d~ :trl_. 
2. o da lei n. 880, de 27 de Janei-
ro de 1925. 

N. 10 
Sub-emend a n. 6. 
Suppt'imam-sc no art. 3. o as pa-

lavras "- podendo . .. até - Esta· 
elo" 

N. 11 
Accresccnl.c-sc onde convier: 
Arti go. Fica o govern o auclol'i -

zado a abrir o crcdi lo ncccssario 
para a crcaçào, installaçãu c fun-
cc ionamcnto desse extcrnnto. 

Sa la das sessões. 31 de agosto de 
1927. -Alfredo S!t. 

N. 12 
Sub-emenda n emcntla n . 1: 
Accresccntc-se, depois da palavra 

- gy mnnsti cn - as pa iav ra s : - e 
trahalhos nutnnacs . 

Sala das scssties, :1 1 de agosto de 
1!J:.l 7. - Vall adarcs Hibciro. 
l'ruj ccto n. 17, a q uc se referem as 

emendas S UJlró.l 

O Congresso Legi slativo do Esta-
do de Minas Geracs dccrct.a : 

Arl. I. " Fica o governo auctori -
u tdo - it ·abrir o credito es pec ial de 
(i . 700 :00 0 ~000 para supprir a insul'-
fi cicncia da consignação orçamen-
taria para estradas de roda ge m c 
CHilros serviços rea lizados pela Se-
cretaria da Agri cu~tura, c mais o 
crcdilo supplcmenlat· de 100 :000.", 
ú \'t\rha do art. 1. ", § ·!. • c :n. da 
lei n. 9ill, de 27 de setembro de 
1!12G, re!ali 1'a á mes ma Secreta-
ria. 

Art. 2 ." Fica o gove1·no auclori -
zMlo a ahl'ir o credito espec ial de 
óUO :000$000 para pagamento de di-
Yida de exercícios jú cnce rratlu.;. 

Art. . B. o Fica crendo, no Archi vo 
P ubli co l\lin eiro, o cargo de chefe 
de secção, que será provido medi an-
te pl·onlnç;in, na fórma da legisla-
d io em ,·i gol'. 
• Art. . 4. u Ficam equiparado~ <.ls 
n neimcntos dos professores de de-
senho c gy mnasti ca dos Gymnasios 
de Bcllo Horizonte c Barbace na aos 
dos demais profe ssores de sciencias 
c linguns dos mesmos est.abcleci -
mento, gosando de idcnticas vanta-
gens . 
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, Par1~grnpho unico Fica 0 gov~:rno 
nucl:or.Jzndo a nhri r os creditas ÍJC-
ccsstti'JOS pam faz er l:lllllprido 0 di s· 
posto neste :u·tigo. 

• Arl. 5 ·" 1\cvogam-sc as dbpo.;t-
çocs em contrario. 

Sala 'ria s scsstics da Cama ra dos 
Deputados. de i\! i un s Ge1·acs, em 
llello Hoi'JZOHLe, nos 22 de agosto 
de 1!127. - O Presidente, Pedro 
Mm·ques de Almeida. - O 1. o Se-
CI'Clar!o, Joiio Bernldo. - o 2. o Se-
creta no, Washington F. Pires. 

. O ~11. VALLAD:\HES llli3EIIW:-
Snu forçado, sr. P.rosi dcnl c den 11! e 
da 9Llii•SJ opposi~' :in do III Csi'rc d:1·ta 
v·cnla, pad re Joüo Pio, a re,iu sl ifica1• 
~~ suh-cmcJ!dn , que hnnte m 1il'c a 
honra de ol fercc ~· ~· il C lli'~ IHia Enéa~ 
Cam t' l'a. 
... Em .''eg1:a, dr.c la r o a 1·. ex c. , pro-

f li O OS III CUS dlSClli'SOS d r lll OIIH'IItO 
~ se:m preparo, procuran do La mbem 
f~ITa r os bondosos co ll cgas ao Lc-
rlJO de Jon ga•s orações ... 
• O sr. llibeir1! de 0/iueira: _ 0 
Scn ~ul o Lem Sl'lllPI'e lnn to prazc1· em 
om•ll -o I (A fiO iados oc:raes). 

O sr. Va lladarcs Ribeiro : _ Mui-
to gl'a1o. A hrcvidad l' <! iHimiga da 
clm~za :. ma ~, quem se d iri rre a um 
audl't01.' 111 da PCIIc'lra~·üo do Senado 
pod·e fa lar !>OI' [phra srs voativa s, 
Cl'I'~O de ser Clllnpl't'hrnd idc . 

Este cxo rdi o i• feito para r xpli car 
a. phrasc, por mim prnl't•r ida no 
d: scurso a·nLI) ri or - c qu. foi suh-
lln.hada pelo mestre 1 _ de que 0 
anllhal o. hnmcnt sr di slinr,u :! dos 
nutras an11naes da Cl'l'IH;;io ... pelas 
SU:JS lllli OS . ' 

O sr. Passos Maia : - E o ma -
e:rco '? 

O SI> l'allrula res Ribeiros·- ~:io 
co~n!>IIqu.e v. cxc. a situação! O 
m~c.tco e o ma c:1eo; trm qu:llro 
ma os, lll :J·s :J 'S qual I'O n:io ,·alem 
un~ fi L,do do honH'Ill, P<>rqu <' este (· 
an1nwl e i· a lm a. 

Orclaro nn Scnndo Que IH> di·'i -
eursn anler inr 1nc rcfrl'i exC'lnsil·:t -
menl'c nn anÍI! l:l • r fJIH' ne ste ve nho 
l1·al.ar, tamhcm exclu •; i ram ~ nt c, da 
alma. 
·.O I'CI'CI'l' IH!o mcs trr fez a apo lo-

gia das sciP ncins ... Estou de p•·r-
fci I o lll't.mrdo com s . ex c. - tu~lo 
uc.~; l.a .te.l'l'a deve ce.der o passo ú 
SCI•cncw; clla é, c.omo di zia (iocthc, 
pela bocca de Mcphislonhc·l<!s a 

•s:yo os Ll'ahnl'lJOs mnnuacs pcdngo. 
!(ICOS. 

Fruchr l, con sidrrando que as 
m:i11s siio os cscml'os ou o~ cxccu-
tol'cs da vnntnrlc human o, imagi-
no u. qu e, :lpcrl't•iço:llulo estas ou 
·!wlllit.utndo-as a t•xccutat· c a obrar, 
1p s r~ I:Jct.o, desc n,·olvcr-sc-ia nqucl-
Ja , _1 stu <·, a vontade ou o se nso da 
ac:au. 
. A ped agog ia moder na, intcil'inha, 
III S Jlll.' a ~~ e nestes princípios. Dnhi 
a ser1c de exercícios a qu e conde-
lllll :t mos as l:rrallcinhas: carlona-
ge m, cons·truc\Ôcs, mode lagem .. . 
llll'llla palana, lrahalhos nutnuaes. 

. A11ti~amcntc n maxima de que 11 
v1cl a c pensam ento era uma cs-
Jl ec.ic de dogma huma11o ; hoje os 
.1.111110 re s pensadores adtam que clln 
c sohrl'Ludo nc~iio c que um homem 
de I'Oillndc firmr, apto para querer 
e ohrar, 1·ale por c ~ 11Lc na s de idco-
IO[iOs. Esta vcnl ade precisa pene-
tra r n ~o n sc i e n c i a brasil ei ra e o 
Jll' nt:: mrullsmo manda que clla seja 
mna v·crda dc nossa. 

Al iús, Lodos os povos da Lc t·~· rt sr p 'd '' . . J'CSI e:1te, pensam commigo, to-
<!o s cs la_o prep:wn ndo os seus filho·s 
para ag 11' c obrar c, poJ' isto, ensi-
nand o l ra hnlhos manuaes, na•s sua-s 
escol as . 

Sem m:íos ed ucadas, pt·ec isamos 
nos CO III'enct•l·, nunca leremos ai'· 
lc!s, indu st l'ia s regulares c nem 
mesmo [lod r. remos co ncorrer cffi-
c·amn cnt c para o Jli'O!!J'cs·so das sci-
C'Ilcias, l:io end eusadas pdo mestre . 
,. ,Qu e di go ! I\' o vc1·tiginoso nper-
' e ll:o:un ~ lllo .dos .cnl(c llh os bellicos, 
a prnp !' la Ylc·torla nn guerra vnc 
JlCI'•l cncrr aos homens de acçiio ou 
:~os lll>n:H'II S d? m:ios apc1·fciçoadn s. 
I :.1 rn m!m o .tulu1·o da propria P~t
lrlll e~;t a, as.slln, li ga do ao do cnsi-
IH• el os Ira lia lh o.1 ma nuacs pcdago-
;;:i t'< ls . 

A ÍliiJHll'tan cia ·dell cs é cu nscguin-
il'.ntL'nk fo rntidav el. 

En disse na s •ssão pas~ndn nne 
~~' lr:tlla!IJ ' 'S lll:tllllacs tinham sfdo 
11 Jtrndn z1dos nas nossa.s e-;colfls pc-
lrJ gJ.'a.nd e _ :> p~~lolo ri a Ht.\IHtblica, 
q.ue ln1 .J oao .. llnh cim. Devo rccli-
tl cn r esta :llllr!n;riÍ\'n, proclaman-
do fllll~ a i,Ji c: iativa pcr.tcnc!'u ao 
prcc la1·o Sl'tna.cior, cujn IHllll C dcc l i-
nn, I ' I ~Vl' rcndo pndrc 1\olim, o qunl 
dcslt~ modo é ll.lll alliad o nrrtural 
Hl cn, ncs·te dehat.c . ' u nica força do hom em. Conc~ ri c n

do, porem, a s. ex c. is so, não pos-
so .conceder qu e sr•ja ma i.s diffi ci l 
ensina r uma scicncin do que uma 
ar te, sobretudo qua11do esta arlc 

Sl'ldJOrcs, nunca advoguei n:io 
. :H lrn~o e nun c:• h ei dt• ndvogn'r, dc~
l:~ . tr1huna, Int eresses pm·ticula-
1 ~s . , , 
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O sr. Ribeiro de 0/ivcim: - To- \ 
dos nós 1'1~z emas essa .i us·Liça a v. 
ex c. (Apowdns). 

O sr. Vallaclarl' .~ Uif, ei ro: - l'rn- ' 
pond.u a cquiparu ~f10 dos vencinH·n-
ln~ dn s profl!ssot·rs de trabal hos 
.ma,nnues, niw visn he.nl'fi éi al -os, 
mas nobilit111' a di sciplina qu e pl'l'-
CÍ1la s~r cl:evadtt nest e paiz até a al -
tura dn.s nossas JH!ucssirlmlcs ou do 
bem que dc.JI.a havemos de receber . 

Peço conseguinlcntcnle ao Sena-
do que a.p,prorc a suh-·cmc nda. 
(Muilo bem/) 

Encerrada a di scussiiu, siío ap-
provadas ws emendas c cnviada's ú 
commioss:io de Hedacçiio. 

Entra em 3. • discu s~iío o seguiu-
te: 

PROJECTO N. G, DA CAMARA, DE 
1927 . 

Reorganiza os serviços sanitarios do 
Estado 

O Congt·csso Legislativo do Esta-
do de Minas Gentes decreta: 

Art. 1 . o Fica o governo auclori-
zndo a reformar os serviços sanita-
rios do Estado, expedindo para isso 
o respectivo regulamento, de .acc,or-
do com as bases definidas na pre-
sente lei. 

Art. 2. o A actual Dircctoria de 
Hygienc passa a denominar-se DI-
RECTOniA DE SAUDE PUBLICA 
- ficando subordinada á Secretaria 
da Segurança c Assistencia Publica. 

Art. 3. o A' Direct<1ria de Snudc 
Publica compete: 

a)-cstudo ctiologico c epidcmio-
Jogico de todas as doenças transmjs-
sivcis, executando . os serviços de 
prophylaxia geral cspcci fica; 

b) - orientação technica de 
quaesquer pesquisas scienlificas que 
interessem á suudc collcct.iva; 

c) - policia sanit.aria dos domi-
cilias c Jogradoros publicos c ins-
pecçiio das casas rle hahilaç:ío coi-
Jectiva, eslabclcciment.os commcl'-
cines, fabrica s, nfficinas, hospitacs, 
quarteis, mercados etc. 

d) -fiscalização dos gcncros ali-
mcnticios consumidos · no Estado c 
dos destinados á exportação, i:n spc-
ccionnndo-os nos entrepostos qu e 
forem crcados de acconlo com o art. 
11; 

c) - orientação lcchnica dos ser-
viços de propng:ihrla e cducaçiío sa-
nitaria; 

f) - distribuição de vaecinas, sô-
ros c outros productos hiologicos 
IJill'íl p combate ás epidemias; 

g) - orgauizaç:io de Lodos os sc~·
vit;os qu e visem melhorar ns condt-
~· i>~s de saluhddadc pnhlica c impe-
dir on diminuir a Jll'O [Ht~anda de 
due nc,:u s transmi ss íveis ou cvitaveis; 

h) - fi scalizaçã~ das ph:u:ma-
cias, dos productos ph nrmac,eu~tcos, 
yacci na s, sõros c outros productos 
hi olog icos preparados no Estado, em 
lahoralol'Íos parti culares; 

i) - fiscalização do çxerc icio ?as 
prol'is sõcs medica , Jlharmnccutten, 
dPnlarins c obslctrica c repressão 
:w curandeirismo: 

,i) - orgnniz:~.ção da cstntistica 
tlcn) ogrnpho-snnitaria do Estado e 
a puhlicaçiio dns respectivos bole-
tin s c annuarios; 

l1) -- inspccçiio medica dos im-
mi grantcs desti nados ús colonias 
mantida s ou subvencionadas pelo 
Estado c nos cstnbelecimcnlos in-
du striacs particulares; 

I) - fiscalização do trabalho 
opcrnri o nas fab.ricas c officiuas, 
cmprch endcndo estudos c inqueri-
tos so hrc hygi cne indu strial c pro-
fi ss ional; · 

m ) - m·gani7.aç:io de centros de 
rsludo c de prophylaxia especifica 
da malal'in, da lepra e da molcslial 
de Chagas; 

n) - inspecção das cstancias hy-
dro-m incrnes c thcrmac~. 

Art. 4. 0 Para a rcnlizaçiio dos 
scr\'Í cos da Snudc Publica será o 
Estado divid ido em tantos distri -
ctos sn nitni'Í os quantos forem nc-
cessarios á rnpida c cfficicnte cxe-
ru ~:io rins providencias relativas á 
dcfrsa da saudc collectivn; 

Pm·agrapho uni co O nume1·o, Jo-
cr lizac;íio c const.it.uiçiio dos disli'Í-
clos sanitnrios serão fixados pelo 
J'!'(•sidente do E:;Utrl ·> ) •OI' propm:Lt 
d.> Secr~tario rla ~' e ;(m':t,Jça c As-
~i~· t c ncia Publica e ouvi .·~ do na ]Jill'-
[t• technica o dircctor da Saudc Pu-
blica. 

Art . !í. o Nn sede de cada districl n 
snnilai'Ío hnYerú um centro de Sau-
de perl'eitamcnte app:Jrclhnrlo para 
nllcndcr ús ncccssirlatlcs ur ~cnle ·; 
do s municípios s.ob sua juri sdicçiio. 

Art. 6 . • Os mun icipio~ qu e qui-
ZCI'C IIl c si ahclcc:cr postos pcrmahcn-
t cs rlc hygi cnc pa1·a [li'O VC I' :'1s ne-
cessidades Jocn es, dcvcriio auxiliai' 
pccuniariamenlc ús des pesas c aclo-
ptm· integralmente a Jcgi slaçiio sa-
niluria estadual. 

Paragrnpho uni co. Os municípios, 
cuja al'J'ecadnção annual for infc-
l'ior n 200:000$ contribuirão com 
25 % das despesas totíleS do posto; 
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rl . cuja nl'l'ccndnção HIIIIUal fut· ill -
fcl'ior 11 300:000$ co11LI'ihuiriio com 
:Hí % ; os cuj a arrccndaç<io ((Ir ill-
fcrim· a 400 :000·"'. 45 %; c os de ar-
rccndaç:io ~ u pe ri or a 400:000$, 50 %. 

Art. 7. 0 O E~ t ndo c o ~Iu11 i c ipio 
poderão esta belecer nccordos com 
associnçõcs phi la11Lropi ca s qu e qu ei-
ram collnborar na cxt•cuç: ão de ser-
viços de Saudc Publica , mcdinntc 
clau sula s estabelec idas em contra-
elos. 

Art. 8. 0 A Dircctoria de Snude 
Publica compreh cnde o ~ ~cg u in lcs 
Ol'!.(iios tcch n icos : 

1 . • - s.e~re tal'i a: com as secções 
de co llt ahi!Jd adc, expedient e c al-
moxar ifado; 

2 . o - In specloria de Dcmog J·a-
phin c Educaçiio Snnilnria; 

3." - Inspeclorin dos Cc nt ros de 
Snudc . Epidemi olog ia c Prop hy-
ln xin Geral, supcr inlc llll cnd o as de-
legac ia s de sn ud e, di slriclncs, os 
centros de snudc, os poslt)s miinici-
pncs de hygic 11c, os h ospi lncs de iso-
lamento; 

4. o - In spcclorin de En gc nhnl'ia 
Sanitaria; 

5. 0 - I nspcct oria de Fi scalização 
tl ü Excrcicio de Mcd ici na , Pharma-
cin, Arte dental'in , Obslclricia ele; 

(i . o - Labora torios bromatolo-
gicos c de pesqui sas clini cns. 

Art. \l. 0 No regulament o que for 
expedido, podcrú o go\'crn o com-
minar mult as de 50~ a 2 :000$000, 
pagnycis nas collecloria s no prnzo 
de dez di as, findc·· o qual serão co-
brados cxeculi\' :lllH!nte . 

Art . 10 . Nos casos de epid emia, 
o Estnd o intervirá nos muni cipios, 
cobrando, nos que 11 iio ti verem ser-
vi ços orgn ni sndos el e ncco rtl n com o 
nrt.. 6 . o, 25 ci u 50 % das de spesas 
cffcctuad ns , co nforme a arrccnda-
çiío for infcri o1· ou superior n . . .. 
200 :000$000. 

Parn graph o uni co. Os municiJli os 
ITII C gnsta rem pelo mc11os 5 % tlc 
sua renda nnnual , rm scr\'i ço de 
Saude Puhlien. dc1·criio cnn lrihuir 
apena s co m 10 % das dcspcsns fei-
t a~; no comhat e aos surtos cp idcmi -
cos; 

Art . 11 . O f(OI'C rll o fisca lizarú us 
lJJ'odu ctos nlimcnlicios dcs t i nados 
ú cxpo rlu çiio nos twntos de cmh .. J'-
qu c ou nos logn res el e prorlu cç:ío, 
cstnhcleccnclo enll cpo stos ou cnl\ CC-
dcndo favo res nos qu e qui:r.crcm se 
enca t'J'ej.(a r de tues empresas, qu e fi -
rariio snh a insppcc;üo dn auclol'idn-
de sanitaria. 

Ai't. I:.! . Uurnnlc a vigencla d,os 
contruclns rea lizudos ou n virem a 
st·r J'ea lizados com n l uião, os scr-
ri ~n s n cn ri( o dos pus los de sanea-
ment o r ura l serão executados, de 
acco n lo co m a ol'i culação technica 
c udmini slrnliva elo Depat·tamcnlo 
Nucional de Sa urlc P ublica. 

Parngrupho unico. Cessado o ac-
cordo , esses serv iços passa rão a ser 
~ . u pc r i nl c ndid os pela Dircctoria de 
Saudc Puhl ica , que poderá ou não 
aproveit nr os funccional'ios existen-
tes, nomeados c1n eo mmi ssfio pela 
nuctorid acl c sanitnl'i n federal. 

i\J't . 13. Os serv iços de ll ygicnc 
da CnJJit nl pa ssado a ser executa-
dos pela Dit·cct oria de Saudc Publi-
ca. , 

Al't . 1+ . A's constru cçõcs c rc-
construcçÕl'S de prcdios na Capita l 
c nos cent ros urbanos, rnraes, onde 
houl'cr servi ços de Sa ude Publica, 
se rão f isca li w dos pelos rcpresentan-
trs dn Dircctol'ia de Suudc Publica 
e ohcdcccr:i o :í s cxigcncias prcvistns 
no rc~ul amc nt o , se m qualquer onus 
pa rn os respcct ir os donos. 

Ar t. 15. A Dircctoria de Saudc 
l'uhl ica terú os seguintes f uncciona-
rios trchnicos : dircclor geral, .ns-
pcc toÍ·cs, dcfei ados di strictaes, che-
f,·s de JlOstos. mcdicos auxiliares, 
di rccto rcs el e lahornlirios, nssi stcn-
tes c chimi cos el e labora torios, cn· 
fr rm ci ras-v isit ad orns c vetcrina-
ri os . 

Art. 16 . O dircctor de Saud e Pu-
bl ica sc J' Ú de inuncdiata co nfiança 
t' de I il'l'c nom caçii o do P rcsitl cntc 
dn Estado. 

Al't. 17. Serão eargos de promo-
eiío c prov id os por decreto presi-
dencial: 

a) - os inspcctorcs : 
h ) - os rl ele!(ndos rlistrictnes; 
1') - os chefes de postos. 
Pnra!(J'a pho nni co . Nn or:::n niza-

(' ;i o dos servi ços, pnrn os lognres 
c l ' d ek~:ul os di sll'ictncs. d r. vem ser 
c l ~ prc·fcrcncia nomeados os medi-
ros rfue tenham curso de l1ygicnc c 
snucle pn hl iens . 

A rl . 1 fl . As promoc;õcs na ordem 
r ~ ta l,e l c c id n no nrt Í!(O nntcri or, se-
r:i o feit as. el nls terços por mereci-
nJC• nt n c um terc;n po1· u nti ~J tlidad e , 
medi a nte nrnposta do dircctor de 
S:1udr Pnbli cn. no SeeJ'l' lnri o da Sc-
~ur: nça c Assistrncia Puhli cn . 

Art. 1!1 . O' e·nrgns el e mecli cos an-
xi l:,rrs . nssistr nt cs c l'himicos el e 
lnhnrntor ios ~;p rfio providos mcdi an-
ll• t'Oil Cili' SO de ]li'OV:lS pnhJicns, de 
acconlo com as instrucções HllJlrQ-

I 

vadas pelo Sccrc lnri o ll n Segurança 
e Assistcncia Publica, qu e cxpcdi rú 
o respectivo titulo de JJ omcnçfto. 

Art. 20. Os dircclorcs de lnhom -
lorios e os de hospilncs scr:i o no-
meados pelo Pt·csidcnte do Estnd o 
por proposta do directur no Secreta-
rio da Segurança c Assistencia Pu-
blicn . 

Art. 21. O Sccrctnl'i o da Dircolo -
ria de Saudc Publica, de immcdia-
ta confi ança do dircctor ge ral, será 
nom cndo em commissiio pelo !:iccJ'C-
tario da Segmnnça c Ass istcncia Pu-
blica. 

Arrt. 22. Os funccif' nari os encar-
regados do reg istro c i vi I, sob pcnn 
de mult a el e 20. 000 c o dob ro nus 
r cincidcncins, serão obri!.:auos n cn-
vinr á reparti ção sn nilnl'i n mais 
proximn, um a relaçiio semanal dos 
obitos occo rriclo s c um a outra men-
sal rclati vn no s casa mentos c na s-
cimentos r cgri slrnd os, de nccordo 
com as in struc~õc s qu e forem cxpc-
didns. 

Art . 23. Os projccl.r!s el e nha s l ~
cimcnlo d'ngua c de cxogo tlos pnr a 
a Capital, cidnd es c vill as do in te-
rior só ser iio executad os depois de 
approvados pela Direcloria de Sau-
dc Publica, sem qualquer on us pnrn 
os municipi os. 

Art. 24 . Fica o governo au ct.ori za-
do a nhrit· os crcdito s nccessari os 
para a rcmodela çiío dos serviços sn-
nitm·ios do Estado, pvdendo CJ'c.ar 
cnrgos novos e fixar-lhes os venci-
mentos. 

Art. 25 . Os ac tuacs funccionnrio s 
effectivos c con lrnctndos da · Dirc-
ctoria de Hyg icJ)C scTiio aproveita-
dos na reorganização dàs serviços 
sanitarios, podendo-lhes ser atlri-
huidas outras fun cçõcs que não ns 
até então exerc idas . 

Arl. 26. No regulamento que fô r 
expedid o, poder:'! o govern o prohi-
bir aos medi cas da Directo rin da 
Saude Publica o serviço de clini ca 
remunerada, sempre que assim o 
ex igi r n co nve ni cncia do serviço. 

Art. 27 . Revogam-se as di sposi-
ções em co ntrar io. 

Saln da s sessões da Camara dos 
Deputados de Minas Gcra es, Del lo 
Hol'izont e, 25 de ngosto de 1927. -
O Presidente, Pedro Marqu es de Al-
meida. - O 1 . o Sec1·ctn ri o, João 
.Bernldo. - ·- O 2.0 Secretario, Annihal 
Assumpção. 

O sn. ALFREDO SA', ohlcnd e, a 
pnlav1·a, l'nvin ú Me.sa · n se~uint c 
omencln, qu e ..._ dir. - vi sa npe.nas 

da r ao artigo 14 do projecto urnÍI. 
rd ncção mai s cla ra, consoante aliás 
com a redacç:io primitiva do mes-
mo H I' li go, ll'Un cnda no impresso: 

E me nd a 

Substitua-se o arl . H pc1o se-
guint e : 

A ri igo .. . As co nslrucções c rc-
conslr ucçõcs de prcdi os na Cap'ilal 
c JJ OS cc Jlll'OS ul'lm nos c ruracs, on-
de houveJ' se1·viços de Saude Publi-
ca, serão fi sca lizados !lclo l'CJH'C-
~;elltn nl c da LJ ireclol'ia da Saudc 
l'uhli ca , sem onu s para os respc-
ct iros propl'i ctar ios c obedecerão lts 
cx igc ncins previ sta s no regulam c•n-
10. 

Sala el as sessões, 1.0 tl c sc tcmhJ'O 
de 1!)2 7 . - ,\lfredo Sú. 

Lirl a c apoinda, entra co·njuncta-
menl·c c1n di scu ssão. 

O Sf\. VALLADAf\ES RIB EIRO : 
- Sr . PJ·es id cnlc, corno v . ex c. sa-
be, j:'t di scuti o pJ•ojrecto n . 6 na 
scss:io passada . Fui, porém, alla-
mcnlc omi sso c po1· isto volto a 
a cc~ nl ua r nlgtLmns idéas . 

A ohl'i gação de velar pela sa udc 
publ ica . . . é un i\'crsal: pertence á 
l ' nino, ao Estado; a este c nos mu-
ni cipios, c ainda aos si mples pnr-
t ienla I'CS. 

Temos nc.sla mnt cri.a dennt c dos 
ol ho s um gran de ex •mpln, que é o 
dn In st it ulo Hodd'e llocr, o qual, a}lc-
sa r cl ~ sr r cxlran gc iJ'O, ahi está lu -
r ta ndo para 1':1zcr da nossa terra o 
parni so con1 que snhiu elas mãos 
da l'J'o\' irl cll cia c que nós va mos 
lr.:Jns t'm mando rm inferno. 

A tarda da Uircctor ia de Hygic-
nc é rcla.tiva mcnlc facil: com uns 
meros conse lh os, 1si o povo minei ro 
for r ccducavcl, clla cxU.ngui·rá me-
tade das nossas endemias. 

Exe mplifico. Si co nvencermos 
no s ankylosrtOHll ia dos de que cllcs 
d evem nndar ca•lçados ... teremos 
ex purgardo o Esta.do do nmarelliio. 
Quem cdit'ica a sua casa a 400 mc-
tJ·os dos cuJ·sos d'a gua e não súc á 
noit e ou <JJllcs elo so l nado, está, 
ipso fat't o, immuitiza.do contra a 
Jllalal'ia . 

O H . 1-eviJl(/o Coelho:- A divu·l-
l(a çft o desses consc.Jh os j:'i rsc f.nz em 
a lgun s •lllll·ni cipi os, f:l J'HÇilS HO S ilOS-
tos ·perma ncntcs de prophyn lxia . 

() sr. Vallada re .~ Ribeiro: - Não 
cs·tou d izond o o contrario . A minha 
prcgnç:i-o dirige-se ao povo que deve 
ouvir o dr. nau! rdc Mn·l{•nlhães c, 
so hrct llldn, observa r, rei i gio sn mente, 
os se us conselhos, 
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Umn cntlemin que me ~sca~)Ou no 

di scurso anterior <! qu e cnn sitl•rn 
mrtüs 'SCriu tdo que 1otlu.s ns ou-
t.ms . .. é a da ~y,phili s. Em Wnas 
n dcl'üsa conrl.ra este onorbus nun ca 
foi organi Z'uda . 

O sr. Passos Maia; - l\l csmo 
aqui, na Capila·l, lHt um posto de 
prophyblxia . 

U sr. A /freei o Sú: - E ta.mbcm 
em rott.Ll'.1S cid ades do i ntcl'illl'. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Eu 
sei, ma s 11at•a a cura d a tn o1csti a. 

U sr. Alfredo Sú; - Estou d ize n-
do que em ·mu tel'ia de pr~phylax i a 
já temo.s alguma (:OUsa e m i\linas, 
hav-e nd o muito ~lind a ~Jor fa zer . 

O sr. Va i/aclares /li/JC iro : - A 
syphili s é moleslia incuravcl. 'J'Jwi -
not r~a t · a ,nt c que o syp hilili co, por 
mais remc.di o que t>O.mc, ~e t·ú se m-
pre syphi1ili ro . 

O sr . Passo.~ Maia: - Eé opi n i:i o 
dc'll e . Amanhã virú out t·o •t ra tmli s-
.\a que dirá o co ntrari o. l ~rn •medi-
cina nüo ~c pode vit· co m affi nna-
çõcs t. iío 11er.empl or ia·s. O que v. 
exc. diz t'OJm.!sc.nt a ·np c.na s a opi-
ni iio de al guns medicas . 

O sr . Vallculares 1/ibciro: - Acho 
que Tlwin ol es t:'t com a verdade: 
um sytphiliti co só pot· acuso pode-
~á chc!lla r a um a cura ra.dit'a1. Dahi 
0 ')l.cnsar qu e, si quizcrmos fazer 
o·bra ulil nes ta matcl'ia, dcvcrcrtn os 
adoptar os melhodos •de hygicnc 
dos fna ncez·~ s. isto é, a·lacar a sy-
.phiii s norS .~ cus fó cos de infecção. 
Precisamos .. . 

O sr, Passos Maia: Melhor é 
prevenir do que curar . 

O sr. l'allaclarcs Ribeiro: - Pre-
cirsamos ·i nsU.Luir o r egi.slro c o ex-
ame peri od ico obri·galorio em do-
micilio para mulheres que se en-
tregam ta essa infeliz vida, c qu e siío 
os agcnte,s di sscmina.dores <la ava-
ria. 

0 ·II OSSO J1 0V,O nem sabe O <(U•e é a 
s~nphili s 1 Por is to c ll e nfio cv i.tu o 
cont1.1gio c nfio rsc cura; só quando 
sobrevem as manifestações tcrc in-
rias é que o hom em do 11ovo conlt'-
çn ~ comprchend: •· qu e cstú ~cndo 
caslt•!(ado .pelu mao de ]) '.) u.s. 

Puhliquc .a Oircctn l'ia de Hygi cnc 
que a syphi•1irs, a despe it o de s~u 
aSip Ct~l o hana1 , é uma molt•s tta 
hot'l'ivel c qu e fl\ltalm entc se trans-
mir\Jlc nos filh os ; a h crcdilari cdad c 
sy·phHiUca é a causa de rlo dos os 
nossos males: já não t emo~ dentes 
c cs.tam o·s nos tonnando, por causa 
das mlroplliras ou ücscgualdwdc do 
ct·cscimcnto idas diver.sas parte.s do 
Wt' t>O de no ssos fil~os, u!n ,)lO\~ !n-
csthcti co, ]lat·a uno dtzcr l cto . 

Acho a.Lé que a hereditariedade avn-
la uchc nos C!Ylt't a meaçando c que 
as ~lt ' op ri a s fontes da vida vão ser 
atacarias mn .Mina·s ü ernes . 

O sr. Wb eiro de Oliveira: -E' 
o crepu scul o dos deuses. 

U sr. \'al/adares Ribeiro: ___.Dis-
se bem , . . ·r xc. 1 'S C'l'ia o crcpuscul~ 
dos dcttses c a morte dos asos, sl 
Balder - no caso o dr. Haul de Mu-
!lla lhii•es - nüo es.t!ves.sc ve l;unldO e 
s i 0 gove rn o el e l'vltnas contmunssc 
a d ot·mir o somn o de alguns de 
S~ LI S n•il tCCCSS Ot'eS. 

,\ All emani l'll vcnn dedican.do ao 
sr rviço de cxlin cÇ:io da syplr!lis ~O 
an tws ~lc hygiene .pcrsis'lc nlc. ~os 
pr·ceisa mos a,taca1-o com reso·luçao . 

Al'i na l, rsi .aborde i este c outros 
proil lentus fui excl usiva mente pn-
ra ,mos tt'al: a importwncta do projc-
cto c pat•a cnviat· daqui, por intcr-
mc·dio d-o dr. 13ia s Fontes, ~>arabcns 
ao governo bcn emc!· it ~ qu_c poz n.a 
urd l~ tll ri o dia a hygtetuz açao de lVIi-
nas Ge11acs. Tenho cuncluido. 

(Muito bem; muit o bem!) 
Encenada a di scussão, é posto em 

Yo l a~·ão c app rov.a do o J~t·o!eclo com 
a emenda, indo a commtssao de H.c-
dacç:io. 

Entra em a.• di scussão, com emen-
da, sendo approvado, sem debate, o 
seguin te: 
PHOJ ECTO N. 32, DA CAMARA, 

DE 1927 
Abertura de creditos 

O Co ugrcsso Leg islativo do Esta-
do de Minas Geraes dccl·cta : 

A rl. 1." Fica o gove rno auctoriza-
do a abrir, ro o corrente exercicio, os 
~eguintcs ct't·dilos: 

a ) de 120:000 ·oou, ú verba 3; de 
1 :JU :U00$000, ú verba 1, A, n. 2 c 
D, us. :1 c ·l; c de 200:000, á verba 
1>, B, 11 . 15, Lodos do art.. 1.", § 2.•, 
da lei u. !J31, de 27 de setembro de 
1926; 

h ) de 67 :000$000, á verba 10, A, 
n 2 · c de 5:700$000, ú mesma vcrha, 
n. :1: do art. 1.", § 1.", da citada lei u: 931 , de 27 de setembro de 1!!26 . 

Art. 2." Fica lambem o governo 
;,ü.cl.ol'izado n nhrir, no corrente 
exerci cio n credi to de 22 :8~8~0(i :J , 
parn cun;primcnt~J dn sentcn~a ju~i: 
ciaria em que o hslado de Mtnns tnt 
co nd cmnado, na acçfio judicial que 
lhe moveu .José Da1ia . 

Art . :!." Os cmpt·egados contractn-
dos da Imprensa Official, que tive-
rem mais de dez annos de bons set·-
Yi çus, scr:io titulados na~ .c~lcgo_ri~s 
tm qu e servirem, c adqutrtr:tO dn·et-
to a contagem do tempo de serviço 
l•ntcd or, Jl:lt'a fins das gmtil'icaçõc~ 
nddicionaçs c aposentadoria. 

I 
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Paragrapho unico . Aos 1.\ct unes fun -

rcionnl'i os titul ndos do l·:, t:Hio se!·.'t 
contado, parn os mes mos l'in ~ . o lcu;-
po do SCI'ViÇO CJli C li \' C rem COI II O 
contractados nus Secretarias do Eo·· 
tudo, nas do Congresso Legis lativo c 
na Imprensa Officiai. 

Art. 4." Hcvogant-sc as di spns içrjes 
em coutrn l'i o. 

Sa la d:t s s~ss •ks el a Cama r a dos De-
f•Utad m:, 2G de agosto de l !l~ 7 . - O 
}Jrcs idC1llc, Pedro Ma t·qucs de A l· 
mcida. - O 1." sccrctnrio, J uito 13 l' · 
ruldo. - O 2." secrctari CJ, \ nnib:d 
Assumpçüo. 

Emenda 
Acct·csccntc-sc ond e conl'i cr: 
Art. Fica o gove rn o auctorizado a 

abrir o ct·cdito especial de ....... . 
H•O :000$000 para a conserY:l\;:in rk 
mõnume nlo~ a rli sli eus do Estado. 

Sa la dns sessões, 31 de agos to ,jc 
1927. - Alfredo llact:t. - Gabri el 
San tos . - Va 1ladarcs 1\ibciro . 
Modeslino Gonça lves. 

Viio à commi ssão de Hr.ch:c:io . 
Entra cm :i." dbcussiin c é . :tj)Jli'O-

Yado, sem debate, o :: eguint e : 

PROJECTO N. 1!!, DA CA~l.\I~ A , 
DE 1027 

Univeraitlarle de Mina~ Gernes 
O Congre:;:;o Legb lat iv(J do Estal!:J 

de Minas Gemes decreta : 
Art. 1. ~ Fica o Pres idente do Es-

tado desde já auctorizado a consti-
tuir patrimonios, cujos rendimen-
tos, respeclivamcnlc, de 200:000$, 
350:000$000, 600 :000~000 e 50 :000~000, 
auxiliem a manulc nçüo da Faculda-
de de Direito, da Escola de Eugcn h:1 .. 
ria, da Faculdade de l\'icdicina c da 
Escola de Odoutolugta e Pha rlllac ia 
de Bello Hori zonte, todas CO III sede 
na Capita l do Estado. 

Pnragrapho uni co. Para esse fim 
poderá decretar a emissão de apoli-
ces da divida publica mineira ou 
fazer outras operações de credito. 

Art. 2 . o Cada patrimonio tcd 
cxistencia propria; revcrl:erú, po-
rém, ao Estado si o instituto, a cu,ja 
manutenção se destine, se extinguir, 
si perder o reconhecimento federa l, 
ou si não se submetler ús presc t·i-
pçõcs des ta lei e do rcgul nmcnto 
que para sua cxccu{·fio fôr expedid o. 

Art. 3." Os qual t'O in sti tutos de cn· 
sino superi or se reunirão pam con-
stituir a Universidade de Mina s 
Gcrncs, conserva ndo a autonomia 
didactica · c admini strati va de quo 
gosam, com as rcstdcçõcs constan-
tes desta lei. Serão á Univers iuade 
incorporados outros que, mediante 

' lei, sejam considerados no cnso de 
mct·ccc t· i ncorporaçfio c que com-
ple tem o ensino superior no Estado; 
;, constituiç:io de no,·os patri-
mon io:; l'icarú dependendo de nuclori-
za~:io lcg isla lim. 

Art. 4. • A Univers idade de Minas 
Gcraes sc rú administrada por um 
rd lot· c pelo Conselho Univcrsita-
ri o . O rcilor scrú de li vre nomca-
çiio do Pres ide nte do Estado; c si 
a esco lha rccahir em membro da 
cnng rcgaçtio de algum dos instilu· 
tos, se rvirú gra tuitamente. O Con-
se lho Un ivers ilario se comporú, sob 
a pres idcnci a do reitor, dos directo-
res dos institu tos c de lres lentes 
d ci tQs annual mcnlc pela cougrega-
<,;:"10 de cada um dell cs . 

Art. 5 . " As altrib uições do reitor 
c do Co nse lh o Uni vcrsilario serão 
defi nidas em regulamento. 

Ao Co nselho compelit·ú o exa-
me c approraçiio dos orça men-
tos e da s cou tas annuacs da s 
Faculdades c Escolas, ca bcmto ao rct-
lnt·. a lém do seu voto de qualidade, o 
direit o de reto, quando verifique que 
a despesa orçada ou cffccluada n~o 
lt•m a d es lina~':io do patrimouio crca· 
Lio por esta lei. 

A rl. 6. o A Univers idade lerá uma 
sccreta l'ia dirigida por um secreta-
do. auxiliado pelos fuuccionarios 
qu e o Cou sclho, sob proposta do 
reitor, julga r neccssario s, e cujos 
,·cncimcnlos sct·iio por · aqucllc fi-
xados. 

Os institutos componentes da Uni-
versidade co ncorrerão, em partes 
c,:twcs, para as de~pcsas do pessoa l 
da sCCI'l) taria c pnra as J.o Sl)U ex-
pediente. 

Art. 7. • Publicado o r egulamen-
to, o Secretario do Interior convi-
da r:'! os iustiiutos para habi litarem 03 
respectivos directores a assignarem 
lermo de acce ilação dos patrimonios 
sob as co ndi ções constantes desta 
lei e do regulamento. 

Arl. 8 . • A presen te lei entrarú 
em vil(or de sde á da~.a dn sua pu-
blicação. 

Art. !I . o Revogam-se as di sposl-
~õc s em co ntrar io. 

Sa la tia s scs :ões da Camara dos 
Deputados de l\finas Gcn\cs, em Bel-
lo Ho rizn nt.c, nos 2:! de agosto ele 
1 !J27. - Presidente, Pedro ~f arques 
ele Alm ei da. - 1.• secretari o, Jo:io 
Bcra1tl o. - 2.• secreta rio, Washin-
gto n F . Pires. 

Vnc ú commissão de Hedacção . 
Entra em il. • di scussiio e é nppro-

·•ado, f.C m debate, o seguinte: 



i•ÍIOJECTO N. 112. OA CAMAHI\, 
DE I!J26 

Diarias a um ex-funcciona rio 
O Co ngresso Legislativo ~lo Es-

tado de l\linas Gemes decreta: 
Art. 1.° Fica o governo auctor iza-

du a pnga r no sr. J osé 13. de Paula 
Aroeira, cx-chct'e da exlincta secçã" 
de Fi~cn liz açiio das Hcndas Internas 
do Estado, as diarias que dei xou Llc 
rcc•:hc1· ,;,, desempen ho de var in s 
com m1 ssoes <.laqu cll c ca rgo, cujo 
numero c imporlancia forem vcril'i · 
cmlos na repartição compe tent e, sc n- . 
uo nbcrlo. para isso, o ucccss:1rio I 
Cl'Uli io . l Art. 2." Revo gam-se as tli spos i .. 
c:õcs t•m contrario. 

Sai:l das sessões da Ca mara t i~1·• 1 
Dcp u ~ :t d os , 23 de setembro dl· Hl2fi. 
- O Jli'Csidcnlc, En éas Cnmcra . -
O 1.'' s;·cretario, Ca mill o Clw•·•:s. -
O sr. ;; ~c 1·ctn ri o, V. A. ~lei lo Fi':ll !•.'u . 

\'n e a commi ssão de Hcdm:çf11 . 
Entra em 3." discu ss~o e é appro-

vado, sem debate, o scguiut c : 

PJ10,JECTO N. 16, DA Cr\~ 1.<\ H A, 
DE 1!!:!7 

Contagem de tempo 
O Congresso Lcgislati\'o do Esta-

do de Minas Gcracs tlccrctn: 
Art. 1." Serã o contados ú professo-

ra da cadeira de costura c traba lhos 
manuacs da Esco la Norma l i\lodclo t!a 
Ca pital , d. Alexa ndrina de Santa Ce-
cilia , de accol'!lo co m as leis em \'i-
J::Ol' c para o cft'eilo de nddicionacs, 
os exerci cios de 1 !l05 c 1 \JO!i, em qut! 
pres tou serviços na Escola Normal 
de Juiz de Fóra. 

Art. 2.0 Hcvogam-se as disp os ições 
em conlmrio. 

Sala das sessões da Ca mam dos 
Deputados do Estado de l\linas Gc-
racs, l.lello Horizonte, 24 de agosto 
de 1 !!27 . - O president e, Pedro !VI ar-
ques. -- O 1." secre tar io, João Bc-
rald o. - O 2." secretario, Washington 
Pires. 

Vae ú commi s!;;io de Hcdacção . 
I\ a da m :. i ~ .!1.11 e1H!o n t. rat~r-~r. 11 

SI'. !'residente dcsi~Jn:l parn 2 do 
COI' I'e JJiC a SCIJUinlc: 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 
Ate ús H horas: 

L t il ura da act.a , expediente, aj1 1'e· 
se ntução de "1\rcccres, projcctos, in-
di cuçôl•s, moções c requcl'imcnl os. 

Segunda parte 

Até ás 17 horns: 
1.• uiscus~ão do projcclo 11. 9, do 

~cnado, incluindo en tre as comarcas 
de primeira en tmncia o lermo de 
l\lonle Alegre. 

1.• do de n. 10, do Senado, crean-
clo uma escola rle av in ção nesta Ca-
pi lnl. 

1.• do de n . 13, da Camarn, di s-
Jlnmlo soh1·c o regimento de custas. 

2." do de n. 47, da Ca mnrn, sobre 
i11dcmnização a JUizes de direito c 
l:fl nt end o outras disposições. 

:1.• do de n . fi , do Senado, nuctori .. 
;:n ndo o f(0 \'(' 1'1111 a co nsolidn r c1_n 
1!111 unicn rc!{ ulamc11to todas as I CI~ 
l' rc f( ul amcnt os ex istent es sohre con-
n·ssties t'l'I'I'OV i:n·ias. 

Leva ni a - ~c a Sl~ : '. i : ão. 

2ti.' SESS,\0 ORDINAHIA, AOS 2 lJE 
SETE~IBHO DE l!l27 

Prcsidencia do sr. Olegario Maciel 

SL•crctarios, os srs. Olympio Mou· 
xão e Gabriel Santos. 

Slll\11\IAHIO: - Acta.- Expediente. 
- Pa receres ,de commissões so-
bre os pr() jectos ns. ill, 3:1, 48, 15, 
:lO, 35 c 7, da Camnra.- Hedacções 
fina cs das emendas aos projcctos 
ns. 17, J.!, 6, 32 c sobre o projecto 
n . 16, da Camam . - Ordem do 
di a: prujcctos ns. tl e 10, do Se-
nado. - Projet:lo n. 4 7, da Cnmn-
rn: di scr.rsos c emendas dos srs. 
Vallad;tres Hibciro e Alfredo Sá. 
- Projcclo n . 6, do Senado: dls-
l"Urso e r equerimento do sr. Luiz 
Lisboa . - Projecto n. 1:1, da Ca-
mara. - Ordem do dir.. 

A' hom regimental, feita a chama-
ela, acham-se presentes os srs. Olcg.l-
ri o i\bci cl, fl i beiro de Oliveim, Olym-
pio Mourão, Gabriel Santos, J. Mon-
tandon, Lcvindo Coelho, João Pio, 
:\avier Rolim, Valladarcs Ribeiro, 
Alfredo Sá, Passos Maia, Modcstino 
Go nça lves, Luiz Lisboa , Alves de 
Lemos, Simão da Cunha, Camillo 
Cha ves c Alft·cdo Dactn, faltando, 
com ca usa participada, os srs . Feri-
eles de Mrndonça, Miguel Lanna, 
Enéas Camcra c Alfredo Catão c, sem 
clla, o sr. Moreira da Hocha. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a nela da an-

tecpdcntc. 
O sr. 1.0 secretario procC'dc ú lci-

lul·u do seguint e : 

EXPEQ'!EN'm 

Carla 
De d. l\luria Amhlin de Hcscml'! 

Alvim, ugradccendo ns homenagens 
pres tadas pelo Senado á memorin dc 
~eu marido, dr. Ildcfonso de Fari.1 
Alvim. - Inteirado. 

Representação 
De Olcgnrio de Araujo Pcl"C II'a, e ~ · 

crivão ele paz do di slriclo do Gil , 
municipio de Entre Rios, pedindo a 
dccrclnção d(; rn edidn legi slati va crn 
favor dos sc rvc nt.uarios da clnssc :t 
que pertence . - A' commi ~sfio llu 
Fln.ançns._ 

Passa-se il: 

Apresentação de pareceres. prole· 
ctos, i 11 dicuçõos, moções r rt'liiiC· 
rimcntt;& 

1'..\.HEC:EnES 
O sr. Alfredo Sá, pela commi ssao 

de Fin:111ças, ot'fcrcce os seguintes : 

1 - Sobre o projecto n. 31, da Carnara 
A commissão de Finanças do Se-

nad o, a que foi presente o projcc to 
n . 111, da Camat':1 dos HI'S. Deputados, 
nnctoriz:mdo o governo a mandar im-
t,rimtr annu,,llnentc 11 mouugraplll" 
judiciuria que for premiada pcb 
Fundação " Pedro Les~a", e C•l nte•• · 
do outras di spos ições, é de parece:· 
que seja dado p:ll':l 2.• discussão c 
npprovado. 

Sala da s Cütmnissõcs, 2 de sC' lcm-
hJ'O de l!i27 . -- Alfi'Ctf.tl Sá. -- l.evin-
do Coelho. - Luiz Li sboa. - Hibei-
t·o de Oliveira. 

H--Sobre o proj ecto n. 33, da Camara 
A commisslio de Finnnças, do Se-

nado, a que foi prese nte o projcc to 
11. aa, da Camnra dos SI'S. Deputad ' l ~;, 
mandando t•J nsidcl' ll l' de ulilidad•! 
publica o "Automnvcl Clnh de \\'li-
na s Gerncs, com séde nesta Capil:ll, 
l' contendo out ms dispo~içõcs, é r.IL· 
r-arcce t· que sc,ia o mesmo duc.lo par.1 
~ : cgunda dil:cussiio c approvado . 

Sala das rommissões, Senado, em 
2 de setembro du 1!!27 . - Alfredo Só 
- · Rihei r:o de Oliveira. - Lcvind;, 
Coelho- Luir. Lisboa. 

Ficam esses pro,iectos snhrc a me-
sa, pam a ordem dos trabalhos. 

III-Sobre o IJrojccto 11. 48, da Ca-
rnara 

· As eommissões reunidas de Jus ti-
ça c Lcgi!i lnçiío c de Finanças, n qti.u 

s. f .-23 

foi p1·esente o PI'O.iecto n . 48, da 
C1,mam dos srs , Ocputndos,, nuot~ 
riznntlo o governo 11 I'Cot·ganlznr, nJ. 
Secretorin tlc Segurr.nça c Assistei'l-
cia Publica o serviço de investi ga-
ções polici:tes .c cnplul·as, c contendo 
Olltl"IIS uisposiçtiCS, é de JlUI'CCCI' qU(\ 
~(·.ia cll c d11do pam segunda discus-
~ã o c ap[ll'o\·ado. 

Sn ln da s conuni sstics, Sennrlo, 2 de 
sr lcmhro de 1 !l27. - A I ft·cdo Sá -
J:i hci ro lie Oliveira - Lcvindo Coe-
lho - Luiz Lisboa - Camilto Chu-
\'CS - Valladnrrs Hihei ro. 

DispcnsiHio o ilil ct·s liclo rcghncn-
tal , 11 l'cq uorimcnt o do re ltl.lor, fi<m 
1. (ll'o.iccto sohre a mc ~;a, para entrnr 
na ordem do dia dc.amunhii. 

O sr. Camillo Chaves, pela com-
mi ssão de L_cgislaç:io c Justiça, offc·· 
1·ecc o segum I c: 

IV - Sobre o projccto n. 15, da 
Camara 

A commi s:,iín de Leg is lação c Jus .. 
!.i ça, a cujo t!X:t mc foi prese nte. o pr•J-
jec to 11. 15, dn Cnmnra, crcando · .1 
l'nrgo de· Suh-P1·ocurndor Geral .In 
Estado, .i:i a];p•·ovado em 1.• cliscus-
siio, é de Jl:l t'cccr que seja o mesmo 
suhmctlido ú 2.•, c _approv.ado. 

Sala das commishÕcs, 2 ele sctelll-
hro de 1927. - Camillo Chaves ..j,-

\'alladnres Hibciro - Alfredo Sft. 
:Qispeusndo n int crs l i cio regime;t-

tal, a requel'Ímcnto do rel ator, en-
trani esse proje(' lO nn o1•dcm d<.t 
dia da scss1io seguinte. 

O sr. Ribeiro de Olivelr.a, pela coJn-
missão de Fimtnças, offC' I'ecc o se· 
!Juinte: 

Y - Sobre o projeclo n. 25, da ,(;a. 
mar a 

A' commi :.são de Finanças foi pre-
sente r, projecto n. :15, da Cnmnra 
dos Deput rrdos, p·m·a dar )1!\recoi·: 
contendo o ·pro.icc to ·npprovndn, PJil 
1.• discussão. no Senndo uma homll· 
nn~:cm ao g1·ande mineiro dr. Chris-
pim .J acque~ Bias Fories; a ct:nHnis-
~:io louva 11 f~ li z iniciaiivn de t.iio jus-
ta c merecida lemhrnnça, e é de Jlfi-
recct· qnc o projecto entt·c em :1..• 
discussão c se.h fipprovado com , a 
mesma rcdacção. 

Sala das ecmunissões, 2 de setembro 
de 1!!27. - H.ibciro de Olh·cil:a J.... 

Alfredo Sá - Lcvi ndo Coelho ·-
Luiz Li sl_lOa, 

Dispensndo o in tc rsticio regimen-
tul, a reqeul"imento do relator, 11~
trará esse pl'o.iccto nn ordem do 
dln dn SCSSãO sesuint~o · ,• o I 

• 



.: 0 SR. LUIZ LISI30A, pela cornis-
siio do Finanças, o scguinl c : 

VI - Sobre o projecto n. 30, :In Ca· 
rnnru 

A commi s~.ão de Finanças, tcll(h 
examinado o projecto n . 30, da Ca-
warn, auctoriznudo o govern o u fa-
zer diversas donçõcs c con tendo ou-
1 ros dispo3i! iv o~, já apprO\ a do em 
I ." discussão, é de pn1·ece1' seja o 
mes mo suumettido á 2." c np(ll'u-
\'ado. 

Sala das cornmissõcs, 2 de se tem-
bro de 1927.- Alfredo S:'t- Lcvin-
do Coelho - Luiz Lisboa - l\ibciroJ 

· de Oliveira. 
Dispr, nsado o in terstício rcgimcn-

. tal, a requcrimc)llo do relator, en-

. l.rnrú esse projcct o na ordem do dia 
de amanhã, 

O SR. VALLADARES RIT3EIHO, 
pela commi ssiio de Jus I iça c Lc!(is la-
ção, f oferece o seguinte : 

VII - SoLre o proj,•cf.() n. 7, da Cn· 
mar a 

A commissií o de ,Justiça c Legisla-
. ~5o, a que foi Jli'Cs cntc o prujcc tu 

n . 7, ela Cnmnra, sobre voto secreto! 
c cuJllulativo, já approvado em 1." 
di scussão, é de parecer seja o mesmo 
submettido á 2.", <! approvad o. 

.Sala das conmdssõcs, 2 dr. sdem-
hro de 1927. - Valladarcs Ribeiro 
- Alfredo Sú - ·Cam illo Chaves, 

Fica sobre n mesa, parn a ordem 
dos trabalhos. 

Redacçõcs finncs 

O SR. XAVIER HOLIM, pt•la com-
missão de 1\ c dn c~iio , ot'l'cl·ece ns Sl!-
guinles: 

I - Sobre as emendas ao projecto 
n. 17, da Camara 

A commissfio de Hcclacc:iío propõe 
que ns cmcndn s ot'ferecidas pelo Se-
nado no p1·ojccto n . 17, da Camara 
dos srs. Deputados, fiquem redi gi-
das do seguinte modo c ass im se-
jam suhmetlidas úque lla Casa do 
Co ngresso .M.i neiro. 

t;mendas on:ercc itlas c approYaclns 
pelo Senado ao projecto n . 17, da 
~amara: 

N. 1 
No nrt. .J.•, depois da palavrn "llar-

haconn ", uccrcsccnte-sc: - e os do~ 
· 11rofcssnrcs d '~ desenho, musica, gy-

.. mnasti.ca c lmbnlhos manuaes da 
,Escola Nor~nal d~ ~~~~Q I!ori~onte. 

Addilcm-se ,onde convier! 

N. 2 
Art. .. E' crendo na Secretaria do 

Trilmnnl da Hclaçiío mais um Jogar 
de officinl , ficando supprimido um 
de nman uc n ~c. 

Art. .. O se rviço da Sccretnria da 
1\claçiio di vitlil·-sc-á por duns secções, 
ro nfol'lne det erminar o regi mento 
inte l'llo . 

Art. .. Cn tl a uma das secções tcr;'t 
como chefe o official que lhe fôt• 
drsignndo pelo presidente do Tri-
bunal. 

N. 3 
Art. Os snl'!le lllos da Força Pu-

blica rio Estado terão os scguin l 
I'Cn cimentos, a pnrlir de primeiro de 
jnnciro de 1928: 
Snrgcn to :ojudante ...... . . . 
Primeiro sa rgento ...... . . 
Segu ndo sa q;cn to ... ..... . . 
'f ercciro s;11·gento . .... . .. . . 

325$000 
:100$000 
285$000 
270$0(11) 

Pnragrapho unico. A' re spcctira 
rcrha fi ca o governo auctodzndo a 
:tiJI'il' o credito ~upplemcntnr ucces-
sn riu :t esse pagalllcnto, verificnda 
que sc.ia sua dcficicncia. 

N. 4 
Art . . . fita elevada a CJU!ttro con-

l.Js de ré is, po1· Jd lometro, a snh-
H nçúo ronccditla pelo Estudo para 
t'o Jnst ru cciio cic t:! stratl::s de ~odagen! , 
:1p; .aZtas ao trafcjJo de automo-
vcis, intcr-m unicipacs, de accord!l 
com as lei s c regulament os em vigor. 

N. 5 
A l'l. . . Fica o !(r ver1w auctoriza · 

do a funr:lnr c histallar na cidade 
rie Thco philo Oltoni um cxtcmat•J 
de inst i'Ucç:io sccundal'ia, filiado no 
E4cr11nto LÍO Gymnasio :\'iinciro, de 
l:ell o 1-in ri w nl c, organizado nos mol-
des c de :1 ccordo com o prog1·amma 
deste. 

Art. . . Esse cslabclrcimcnto t]e 
ensino te.rú a dt'no:nit:aç:i o ile "Gy-
IWW5io Mi11ciro de Theophilo Ottoni" 
c o pessoa l, corpo dc.ccntc, gabin \3-
tes, l::IJorato rios c installac;õcs nc .. 
C:CSSfl l' Í,.JS . 

Ar t . .. O prov inwnt.o de todos os 
lngn l'f'S se•·:\ fciln de acr c. rdo com a 
l cgHa~·:io em vi1~o r . 

Art. .. Scrú dada cxec11çiío á prc-
~c nt c lei depois CJII C houve r sido 
··ostu ú dis]l<Js iç:io do Estado, para 
:.éclc c func cionamcn to desse Gymna-
d o, ed i fiei c pmprio, com C'S requi si-
tos necessarios c exigidos para esse 
fi!lJ· 

Ar·t. .. Fica o govtH'll<' auclor·iza-
c.lo u nhr·il· c cr·cdilo ncc~ssal'io pa1·u 
11 CI'Cuç:1o, instnllução c funcciuna-
mcnlo desse cxtcrunto. 

N. 6 
Art. ... Fica o !(t•vcrno do Estado 

:ouctorizndo n crcnr, na cidade ele 
Ubá, um internato c um externato 
do Gymnasio Mineiro ,nos lermos 
~o ~rt. 26&, dcc. 16 . 782, ele 13 de 
J~neH'O d.e 1 !l25, abl'indo os ncccs~a
nos crcdrtos pnra sun installaç:io. 

N. 7 
Al·t. · · Ficn o govcmo auctoi'Íznd. 1 

n despender até n som ma d~ 
: .400:000800 . (mil .c quat 1·nc~'11i,;s· 
con!os de ré1s), na const rucçtio dn 
ll_?VC mercado da Capita l c arqui:si-
ç~o do terreno ncccssario pa i"\ es , r• frm ' · -
P~ragraph o unico. Pam rxecu ~fi o 

dessa obm, poderá abrir desde ;:1 " 
nccessario credito. ' ·' • · 

~rt. · · Os funcci on:tri l•s da Sccrc-
tarra da Prcvidencia dos Scrvidorc•:; 
do Estnd~ poderão nclla ~c insci'C \''~ 1· 
c!omo socros e gosa r as va ntn ~e n s do 
nrt. ~.· dn lei n . 830, de 27 d~ janei-
ro ele 1925. · 

Sala das commissõcs. 2 de seten ;-
ln:o rle 1927. - XaYi c1· Bolim - Luiz 
Lr sbou - Vulladarcs llibeiro. 
H - Sobre as emendas ao projeclu 

. n. 14, da Camura 
. Opinamos. que as emendas offcrl!-

cr~as pelo Senado no projecto n. 1<1 
SCJntn submcllidns á Ca mara dos s1·s: 
Deputndo.s com a seguinte redacciio: 
Emendas offerccidns e approv:irl ns 

pelo Se!1[l(lo ao projecto n. 14, ia 
Camaru dos srs. Deputados : 

N. 1 
No art. 1.0

: sup1irimam-sc as pa-
lavras: - "ao~ do primeiro orn-
cial" e ponh::-sc depois da palavra 
' ·Intendencia"- "700., 000 mcnsaes". 

N. 2 
Suppi'ÍilHI·SC a alinca IX , do ar t. 2". 

N. 3 
Ao m·t. 3.•, accri!scc·nte-sc: 
"Pnragr:1pho unico. Ficam tn~·na

dos et'f~cliros os d•Jis Joga res d e~ 
!•ngenhcmos ajudantes elo inspec tut· 
de Estrada~, com os rmlennd ns fixa-
dos no OI'Ç:uncnto do Esl.ado ", 

I N. 4 
Ao art. 5.0

, rediJa-se do seguinte · 
modo: 

j 

"Arl. !i ." f.lca o govl!rno nuclor.l-
zndo a rc'l.rgn nizat· os serviços dos 
tc1Tcnos dwmantinos, tl·ansforman-
c~o ~~ De l egn~ia de Oinmanlina em 
~uh-In ~pccttll'la, que será exercida 
por c n gcl~h.ci ro, licn ndn cli spcnsudo 
erl•s se, rcqulsJt CJ pam o nctual dclcg:t-
o. 

Additcm-sc : 

N. 5 
Onde co nvic1·: 

Art. · · f i cu o govcmo nuctoriza-c!.n a crcn r, !'·a Scc.rc lul'ia das Finuu-
ç. t ~, uma OII'Cctona Gemi de Expe-
<ij~~ nt c, co:n o seguinte pessoa l: Ulll 
l:~~ .. ~~to r, um chefe de sccçiw um !.'· 
otlrcwl, um :! ." offic ial , um ll l;lllnucn-
sc, c ?S Jll'nticnntcs que forem ne-
ccssanos . 

~.:u·ag_J·aphr: un!co. o governo po-
de1.'1• sr. as sim .Julgm· couvenient2 
transferi!' para a nova Directoria' 
uma das sec.çõcs já existent es, di ~~ 
p c n~ada , a s ~ 11n , a crcnçiio de nov•Js 
Joga res, nle111 do dircclor, 

N. 6 
Onde convier: 

.-\ rt. · · Fica o gnvcl'llo nuctorizndo 
a en trar em accordo com os Estado~ 
J-HJduclorcs parn a regular ização do~ 
tr:anspur tcs. de cafe, ele modo, po-
relll , que frquc garantida a entrada 
elo total das sa frns :nincims nos mm·-
cados de cxportaçiio, ou nos arma-
ze n ~ reguladores, dentrv do nnuo 
agn t;u ];, , 

N. 7 
Onde convier: 

A_rt: . . Fica o governo auctorizn-
cl ~ : a 11111 0\'ill' os con tmdos que man-
lun cuu• o Banco de Credito Hcal 
para as c:n te irns ag rícola c do café. 

~. 8 
Onde t'r om ; ,~ r: 

Art. .. Fica o P1·csitlente do Es-
lacl <J auclorizado n nbrir no corren-
te exercício, um credito 'especia l pa-
l'a occo1Ter ús des pesas provenientes 
tia s opcraçõrs de credito realizadas, 
de accordo com o dispos itivo do 
numero li, ca p . I TI, da lei u. 931, 
de '27 de ·sclembt·o de 1926. 

Sala das commissiir. s, 2 de se tembro 
d~ 1927. - Xavier Holim - Luiz 
L1 shoa - Vnlladarcs Hibciro. ' 

Ill - Sobre o proj ecto n. 6, <la 
Cu mura 

A commissfio de Hcdncção opina 
que se rcmetta à Gl!lllaJ:<\ dO!! D,<;,..,, 



)lutnclos n ememin 1\pposta pelo Se- · 
nado no projeclo n. 6, da Cnmnra, I 
alli iniciado, n qunl fica assim' 'di-
rigida: 

Substitua-se o art. H pelo se-
gtrintc: ' 

Art. 14. As construcçõcs c re-
conslrucções de prcdio na Capital e 
nos centros urbanos e ruraes, e on-
de houver serviços de Saude Publi-
ca, scr:io fiscalizados pelos regula-
mentos da Directorin de Saude Pu- · 
hl ica, sem o nus para os rcspccli vos 
proprietnrios c obedecerão as cxi-
gencias previstas nb regulamento. 

Sala das commissõcs, 2 de outu-
bro de 1927.- Xavier fiolim.-
Luiz Lisboa.- Valladares Rihci-
ro. 

IV - Sobre a emenda ao projecto 
n. 32, da Camara 

A commissão de Hedacçiio é de 
parecer que, na fórma do regimento 
intemo, seja devolvido á Camara dos 
srs. Deputados o projecto n. :12, com 
a emenda do Senado, assim redigida: 

Em~nda ao projecto n. 32 
Accrescentc-se, onde convier: 
Art. .. Fica n go verno auctorilr.arl., 

,a abrir o credito especial de cen1 
contos de réis (100 :000$) para a cclll-
scrração de monumentos arlistic•J ~; 
do EstadQ. 

Saia dt!S commissões, 2 de setem-
bro de 1927. - Xavier Holim --· 
Luiz Lisboa - Valladares Hiheit·o. 

V - Sohrc o projccto n. lli, da Ca-
mara 

A commissiio de Hedacçiío é de p:t-
rccer que o projcclo n. Jfi, suba :'1 
~ancJôiÍO im.!sidenci:tl, como foi ap-
pt·ovado nf\s duas Casas do Congr::s· 
so Mineiro, a saber: 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Gentes decreta: 

At·t. 1." Scr:io contado!: á prof'cs-
!lOI'tt da cadeira de costura c traba-
lhos manuacs ila Escola Normal 1\'lo-
dclo, da ·capital, d. Alcaxndrina tic 
Santa Cecilia, de accmdo com ti~ 
leis em vigor c p:tt'1 o cffcito rlc ;Hl-
dicionHcs, o ~ exerci cios de 1 !!05 c 
J !lOfi, em que prcst ou se rviços na 
Escola Normal de· Juiz de Fói'H. 

Art. 2.0 Hcvogam-sc as dispos i~õcs 
em contrario. 

Sala das commissõcs, 2 ~ l c se tcmht·o 
ele 1!127 . - Xavier Hnlim - Luiz 
Li sboa - Vallarlarcs Hiheiro . 

A rcqucrin1cnlo do relator, cnlrant 
- ~!ll!J}~llíi!lf\~!,OIÜ~ ~lll di§C\~~§.iÍ() ~~SHS 

redacçõcs, c são approvndns, 'seni 
debate , · 1 

Este projccto vnc á snncção e o~ 
demai s vito ú Cnmnrn dos srs. l!>e· 
pntados . 

Passa-se tt 

2.• PAilTE DA OllDEM DO ! Dli\ 
• f 

Enlrn em 1.' discussão c é apprn· 
vndo, sem dehntc, o scgui.ntc: 

PHOJECTO N. !l. DO SENADO, 'JJE 
. 1927 

Termo de Monte Alegre 
O Cougt·csso Legislai h·o do Estaú() 

de Minas Gt•t·acs decreta: · 
A r L. 1.0 Inclua-se no quadro dàs 

cnm:-.rcas de 1.' cntrancia o term0 
clc .Monlc Alegre. · 

Art. 2." Hcvogam-sc as disposiçõas 
~m cnntrario .. 

S:1la das f't·ssões do Senado Minei· 
ro, iH de agosto de 1027 . - Cnmillo 
Chaves. -· Passos !\laia. -- Luiz Lis · 
hoa. · 

V:tc á commissão de Justiça e Lc-
gislnção. 

Entra em 1.' discussão c é appro-
rado, sem debate, o seguinte: 

PHOJECTO N. 10, DO SENADO, DI~ 
1927 

Escola de aviação 
O Congresso Leg islativo do Esta-

do de Minas Geracs decreta: 
Art. 1.• Fica auclorizado o gover-

no do Estudo a fundar nesta Capi-
tal uma escola de aviação, subordl·· 
nada á Secretaria da Scgurnnça c AJ-
&islencia Publica c destinada á in-
strucç;io da Força PuJ)Jica, podendo 
di spcud et• para esse l'irn até a im-
J•Ortancia de 500 C!)ntos de réis. 

Art. 2." Fica ainda auctorizndo o 
governo u c)ispencler até a impoutan-
da rlc JOO contos de réis, p~r nnno, 
PO custeio dn mesma esco la. 

Art . il." Nu mesma escola minis-
lr:tr-sc-ú .instrucção pam o preparo 
de pilotos civis. 

Ar!. 4." Poderá lambem o govet·n·J 
conceder lr.tTenos pnra enmpos de 
lilt'ITiS~li~Cill C aCI'OrirOIJlOS de COIII· 
panhias Cie navcgnção ncrcn, àcvirl:t-
lnen tc legalizadas, e suhvcncionilr ns 
que cslahclccct·cin viagens regulnt·c's 
c permanentes, dentro do EstQdo, ' 

Art.. ;,, .. A presente lei cntrnrit cru 
rigo1· depois de regulamentada. 

Ar.!. 6.0 Rcvogam-~c as dis]lOsi-
~õés em Cflntrm·io. 

Sa In das sessões elo Senndo Minei-
ro, 31 de _agosto de 1927. - Cn~illo 
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r:haves - Passos Mnin - Lu iz Lh;-
hôl\. ' 

Ync ·á commissiio de Finnnças. 

· O SR. ALFHEDO SA (pela ordem), 
tcquer, c é !IJlPI'<Wada, n invr.rsiio ~la 
ordem do dirt , de modo que o proJ ~
cto n. 13, seja di scutido em ultimo 
Ioga r. 

Entra em 2.• dl scuss:io, por arti-
gos,· o seguinte: 

PHOJECTO N. 47, DA CAMARA, DE 
. 1!l27 

Gratificnc:iío a juizes de direito 
O Congt·u.ro Lcgislutivo do Esta-

do de Minas Gcl'!l es decreta: 
Art. 1." Os juizes de direito de ::o-

marca de mnis de um termo, além 
dos seus vencimentos, terüo a gl'llt.i -
fica.çiío trimestral de 300 000, a ti -
tulo de indemnizaç.:io de despesas de 
Yiagcm para pre~id o:! utc do jury, nos 
tct·mos anncxos, pct·dendo, entre-
tanto. n metade desta gratificnçii o, 
durante o trimestre t•m fJUC o .iiii'Y 
não funcciot!nr ou si ao juiz muni· 
cipal do termo anr.exo delegarem a 
presidcncin. 

Po.ragmpho ur.ico. Gosarão cgual .. 
mente da vnntagcm deste artigo o 
juiz de direito que fôr a outra co-
marca, em substituição, na fnltn ;>u 
impedimento do respectivo juiz, c ' I 
oue tiver de se trnnsportr.r á Cnpital 
do ,Estado pnm tnmar assento como 
substituto no Tribunal da Relação. 

Art. 2.0 Os promotores de jus ti~a , 
nas comarcns de maig rle um tCJ:mn, 
nlém dos ~cus vencimentos, Ienin a 
gratificação de 200$000, a titulo de 
indemniznção de despesa de viagem. 
Jlat·a a accusnção perante o jury, no:; 
termos amu•xos . 

Art. 3." Ficam rcvogndos os arts. 
207 e seu paragt·:mho unico, c 200, da 
lei• n. 912, de 23 de setembro de 
1025 . 

Art. 4.0 Rl'vogam-sc as disposições 
c:m contrario. 

Snla dns scssõe,s ria Camarn el os 
Deputados ele Minas Gcra•)S, rm Helh 
Ho,~; izontc. aús 29 de agosto ele 1927. 
- O nresidrntc, Prdr'J Marques ·de 
A lmcida. - O 1.0 sect·ct.ario. .To:io 
Het;n lclo. - O 2." sc.:rclario, Washi n· 
gton Pires. 

Em 1.• di scussão fJ art .. 1 .". 

. O SR. VALLADARES lUREIHO: -
Não venho, sr. Pre.s idenlc. discutit· 
11 projccto, mns apenas 'lffcrccer 't.l 
mesmo duas erncnclas adclilivns, pu-
ra ~crém 1e1'cm collo'cpdas onde cou-. 
vier: 

A 1.• está assim rcdigidn: 
"A rl. . . Incluem-se na cxacpçiin 

do :u·t. 212, § l.", da lei n. 912, de 
2:l de se tembro, os emolumentos 
c0ntndos aos juizes da Cnmnra Ci-
d I". 

O nrl. 212, e seu paragrapho 1.", da 
le i !)12, citada na emenda, são do 
~ ; cl{ uinlc teor: -- ''Dus emolumen-
tos taxndos nos fun -:cionnrios que rc-
('Cbcrcm rcmnncraçiío ;los co fres pu-
hli cos, a mctadr ser-lhes-á clc\'icln, 
c a outra mct.arlc scrit arrccndarln 
com •~ renda do Estndo, qunnclo tacs 
t'm olumenlos result:trcm de se rriços 
rc !-(ulmlos por leis c:;tr,dun cs . 

~ 1.'' Esta disp'lsiçiío niio se appli-
cu aos escrivães do Tribunal cln Rc-
lncitn. dos qu acs os emolumentos sii'l 
cl c,-v idos int c!-(rn lmcnte, nem nos con-
l:lelns em recursos clcilor:•c~: ." 

S1·. Prr.siclcnlc, I o dos nós snhcnws 
nue é c:Hia vez mnior o serviço da 
Cam:mt Civil do Tl'ihunnl da llcla-
<'iio c n um augmcnt o de trnba•lho 
dcv'c cotTCSDondllr um accrcscimo de 
1' (' 1111\IICr:tÇ~O . 

Eis JlO I' que proponho sr.imn .ns 
iu izcs rlaquella c!-(rcgia Camnra 1 ,,_ 
cluitios entre os fun ccionarios cujo~ 
emulumrnlos não são pnrtilhndos 
enm o Estado. 

A scgu nda emenda di spõe: 
"Art. . . Ha verá em cada tet·nlo, 

r. Jém dos escriviics dn letra d ), m·t. 
R. 0 , rln lei !l12, de 23 ele ~clcmlJl'o 
ele Hl25, tnmhem c·s da lctm r.), ou 
privativos do crime. 

Pat·ngrapho uni co. Os V:!ncimcn· 
tos destes funccionarios scriio cs 
mrsmos fixados na tab€lla para 'J ~ 
ele 1.• cnlrancia." 

A lei 912, de 192!i, já cilada, dis-
põe : " Art.. P, .o S~o fnnccionarios nu -
xillarr :: rln :Hlministrnção da justiça: 

... c) em cada cbmnrca, um pro-
moi o r ele justiça c um escrivão pri · 
1ativo do crime; 

el) em cncla t- e rn~o. dois cscriviics 
do judicial c nota s, a ass islcncia lu-
cl iciari:1 " ... etc. 

Nns lermos, tJOis ,que siio sédes de 
comarc:ts, além dos clois escrivães 
do juclicial c notas, ha um escrivão 
priva li v o eln crime; ao pnss~ C'J~C 
nos trrmos nnncxos, ou que nao sao 
c. : >IJP'.'~~ de ('OIIl:II'Ca, só ha os dois· 
l' :J Tiv;ies do judi:la l c notas, qu~ 
sün, por hto, ohi'ig:Hl os a nccumular 
c S.:! I'Vico dn cl'imc. Orn, si essa .tc-
cumulnçiio de func~:õrs foi .iulgada· 
pre.iudkin I. J; os lermos isolados, oU 
unicos exisl(•ntcs nns rcs)J'cctivns co-
marcas. ll mesma t•azão dc;ve militru· 
110 ~OC<IIl~Ç nos qnncxos, 



'rol c fun~nmenln rl n cr~uçiío quP 
pr.nponlw, da escl'ivnnia pl'i\'ali vn do 
Cl'lmc nos termos anncxos, cs lahclc-
cc iH.l o mai s qu e os seus Yc 1u.: imcntos 
scjnm cguncs nos dois f'un ccionnri os 
cln mesma cn tcgo rin dos termos sé-
ll.cs de comm·cas de primt•im cntran .. 
c1n. (Multo bem!) 

V:!o Íl Mesa, siío lidos c entram, 
con.r~mc tamentc, em di scuss:io as 
Regutntes: ' 

Emendas 

N. 1 
A rt; · . Incluem-se na cxccpçiío rlo 

nt'l. 212, § 1.•. dn lei 912, de 23 de 
~ctemlwo de 1921í, os cmolum e nt n~ 
ro.otados nos juizes dn C:amarn é ivil. 

2 
~rt.. .. Hnvc J"(I , em rndn lermo) 

nlem dos esc l'i viics da lct J"I cl ) art' 
B.•. da lei 912, de 2i! de setemn'r~ cl ~ 
192~, lambem os da lelm c), ou pri-
vatrvos do crime . 

Par•ngra pl~o un!co/ Os vcncimenl.n s 
cl ~~tcs fun cc1onm·ros sr r:io os mesmos 
fixados na lahclla P'll"t os de 1 • lmn cia. ' ' ' · · · en-
~:tl a das srssões, ?. rlc !;l' lcmhl'n de 

d
li)2l;,- Valladarcs IW . 1~ii'O _ Alfrc· .. 
0 Sa - Lui z Li sboa. 

.o SR. ALFnE~O SA' : _Sr. Pr;.·-
~ldenle, ao lll'O.Jec to em di scussão, 
salvo ns emendas r ccenHt pr·escnta-
d:.ts, venho offcr·cccr um subst itulivo 
vtsa ndo, não alt eraf-o em csscncia: 
mas npena.s .cscla l·ccc l-o e melhorai-o 
c um add 1trvo 
, ~ grat~t'icaç:io trimestral de 3008, 
~ s ~.thel ec lda no Pl'o.icc lo, a fa\'or dos 
.JUizes de direito de comarcn com·-
p os ta de mais de um lermo, c. como 
rcz~ 0 m·t. 1.•, a titulo de indcmni-
~~ çao ~c .d ~spcs:ts de Yia gcm para 
11 em P1 cs tclll' o JUI'Y nos term os n11 . 
ll ('XOS, 

PaJ·~ o Juiz qu e. em dado tl'imcs-
tJ:c •. nao. carrega r· co m esse onus de 
vrajar·, c claro qu e cessa a mzão rle 
~c1· rl c semelhant e gralificncão, n:io 
send o rnz~aYc l que, em tal hypnthe-
se, lhe assrsta siquer o direito á me-
tade da gr·atificaçiío, como o pcrmit -
tc o a r·t. t.• 

Por i ~sn. proponho qu e esse arti1u1 
d ~1 pro,Jeclo passe a sc1· nssim recli -
grclo: 

"Art.. 1.• Os juizes de rlircito de 
comarca de mni s de um tcr·mo. além 
rl.e . seu~ YC J~ciment os. I criío uma !(ra-
llfl cnçao ll'lnlC'str·al de trrr.~ nt os mil 

.J éis, a titul~ de incl cmniznr:ir> de de~- ~ 
J.lCSaS de VI P.f(Cm JlHI'll JWrsicJ cPtC rlll 
.Jnt·y, nos termos nnncxos, nc1·dendo, 
entretanto, c~sn gràtificn~ão no tri-

meslt·c em que o .iut·y 111io funeelnnnr 
ou si ao juiz municipal do termo an~ 
nexo delegarem 11 presidencia. 

Paragrnpho unico. Gosnrfio cgud -
•.n ~ nte da v.an!agem des te artigo os 
JUizes de drrCJI.n que forem a outm 
comarca, em substituição, por· falta 
ou impedimento do respectivo juiz, 
l ' os que tiverem de se transportar á 
Ca pitnl para tomarem assento con11• 
s~Jl_Jslit.utos de dcsc rnhargndorcs, no 
ll'lhunnl da Rclnçiío." 

Viciosa é tnmbem, sr. Presidente 
n rcdacção do art. 2.•, porque di ;, 
que "os p1·omotorcs de justiça, nn f; 
co mar·cns de n~n is de um termo, nl é111 
dos seus vcncunentos, terão n grnti-
f'ica ç:in de :100$000. n titulo de inde-
mnir.açlio de despesas de viagem pnra 
accusaçiio, pcmnlc o jury, nos lermos 
;lnnrxns ' ', sem dize1· si pnr me;;, td-
mc~lrr ou um a vez por anno. 

A mes ma J"az:io que milita pura 
qu e o juiz perca direito á gratifica-
çiio lrimcstml. isto é, por não ter 
e:m determin ado tl'imestre o on\):> 
de locomovcr-sc até o termo nnnexo 
para o serviço do .iury, deve pr·cva.: 
lecc r para o promotor de ju stiç:1. 
dada a mesma circumst.nncin. 

Eis po1·que offcrcço urna scgund ;~ 
(• mcnda, manclnndo substituir o an 
~J.• neto segL•inte: ' 

"A rt. 2." Os promotores de justiç;l, 
nas cn nl:li'Cas de mais de um termo 
além. c.lc s~u s vencimentos, lerão um;; 
gra l 1f1caçno trimcstml de duzentos 
mil réis, a titulo de indcmniznção ,!e 
despesas de viagem pm·a fun ccion :1-
rem'Jlernntc o jur·y nos tei'IÍlOs ann J-
xns. perdendo. entretanto, rssn sra-
lificnçiio no trimestre em que n:\o 
hou ve r jury." 

Accrescento ainda a cslc nrli!( J, 
para eorlat· dnYirlas quanto uo pa-
!(am ento dessa t! ralifi cnção, o sc-
gu int.<:: 

"Paragrnnhn unico. O nn ga mcn' o 
rl cs~ns ~tm lifi ea~·liC's será feito á vi~
ta rlc atlest.adns, na fórmu dn legh-
]a l':io Yigente. " 

Como é sn h ido, os ccrt i fi cados d<.J 
crxrcicio. para n cffcitn de recebe-
rem vencimentos, são fol'lledd os .. -
nos juizes, pelos r scrivães, c nos pi'•J-
motorcs, pelr1s .inizrs. 

Essa di n1osr.çiio. addi.tadn, visá, 
pois. declarar sujeito ao mes mo re-
t{imcn o pagamento dns gratificações 
t'!ll ll lll'eÇO . 

O art. 3.• da emenda, que suhsli-
tnc o art. 3.• do pro.iecto. mnnda rc-
\'Of!nl' os r ri igos 207 c 20!1, da lei n. 
!112. de 1!125. qnc, em idcnticas r:it·-
1'\llllsl.anr.i~>s :is do projecto, em dchll -
lc. cs l n hc I ceiam a grat.i fi cação tri-
mçs tral1 respcctiramcntc, de 150~000 

c 120$000 nos juizes c nos promoto-
res. 

A cmendn addit iYa, qu e venho ta m-
IJem aprcscntn r·, é a seguint e : 

Accrescellle-sc, cl epni ~ do nrl. :l .'' : 
Art . . . \'iío poderão funcl'io nr<l· 

no mesmo fe ito ndvogndo c Jl l'omo-
lor de justiça, qu e for·cm li gn tl os pnr 
laços de parent escos até o tcrccir:t 
grau. 

Paragrnpho u11i co. Fica rcvogadLl 
o art. :.!:.!!, da lei n . 01 2. de 2il de 
sclcmbt·o de 1025. " 

A cit ada lei de orga nir.açiío jud i-
ciaJ•iu, sr·. President e, di spõe, nr; seu 
nrt. 221: - "l'ião podcrú ser nomen-
d_o promo.t,o1· de ju stiça nqucll c que 
tr vc r· no toro ela co marca al gum pa-
rent e até o terceiro gmu, em exerci. 
cio. de procurntu ra .iudieinl. " 

Reputo sobre modo ri gorosa essn 
disposição, qu e prnhihc possa ~ l' !' 
nomeado promoto1· ele justiça de uma 
côn,l at·ca .cru em, nos rcspccli\'os aud i-1 
ton os, tr vcr nn cxcrcicio ela ndvo-
c~ci~ par.CJ~te _a té o tercei ro f' rnu rlc 
chrCJto c1vrl , rst.o t\, pnc Jti'Ú em h i-
savô ,filhn, neto ou hi~neto ( linha 
l'ecla) , ou il'ln :in, tio nu snhrinh '1 
(linha collnlcral ). 

Não ha J'a7.ão pn rn a dispnsiç;io dn 
nrl. 221, da lei cilnda, uma vez que 
o seu piíl'agrnpltn Ulli t:o vedando o 
funcciom~mcnlo, no mcs;110 fcilo ,de 
ndvogndo c promotor de justiça li-
gados por laços de pare ntesco até o 
mesmo grau ( terce iro), é sufficicnte 
pnr!l·. rcsalvar Qs escrupul os dos que 
nff!cr:trcm pera nte a justiça c pnra 
satisfazer os reclamos da mPt', tlrrla-
de no dcse~penho das suas funcçõc ·;. 

Bnsta, p01 s. qu e prrmnncça na lei 
da orga nização .iudicinria, snh n fúr-
ma de artigo, o pamgrapho uni co 
do nrt. 221. 

Não faz muit o ,s r·. Presidente o 
Supremo Tribunal dcl'l'uhou um n' lei 
mineira que vedava aos filh os de 
qualquer desembargador da ficlncão 
exercer a advocacia pcmnte esse co-
lendo Tribunal. 

Filhos rlc rlrsrmhargadnres, resi-
dentes na Cn pila l, c que r. x·~rcia m IJ 
mandato .iudicinl em segunda instan· 
cin .• aincln no tempo em que o "h:l-
beas-corpus " niio se cin gi a á protr.· 
cção da lihcrdade, de ir c vir, in-
lerpuzernm esse recurso mu·n. o Su-
premo Tribunal, qu e, rland o-Jh c Jll'<•-
vimr.ntn, rceo nh eccu n inconst.i tucio-
nnlirl acl c cl artu ella medida. cnn s i ~ ll :.• 
da na lei mineira . e dcci1lin, qu e, cn t 
t:tl lwpnlhcs <', niío o advnl(arlo, c~ .. 
co lhido pela part e. c sim n juiz, sus-
peito pelo liame de parentesco com 
nquell e, é que deve fi car imped ido de 
funcci o n<~r 11c feit o " sub judice". 

E' n mesma il t•gumentncão ,são M -
f'll 5 nll' :; mas rnzõe:, qu e cu nprcsculo 
eonw f'un clnmrnto rln cmcndn , achnp-
do r:tzoave l sim a vedação de fun-
ccionnn:m no mes mo fciln advoga-
el o c promotor parent es até terceiro 
grau, co mprehensívo das pessons nci-
ma cnumeJ·nclns, mns demasiado rlgm· 
no dispos iti vo qu e a cmcndn visa re-
\'Ogar. (Muito bem! Muito bem!) 

V ~in á Mesa, são lidas c entrnm, 
co n.iunclamcntc, em di scussão, as 
~cguint es: 

Emendas ... 
N. 3 

Suh~ t.itua -se o projccto pelo sl!-
guinte: 

A rl. 1.• Os juizes de direito de co-
m:u·cn de mais de um termo, além 
de seus venci mentos, tcrãc, um a grn · 
lifi caçiin trimcstml de trezentos rnil 
réis, a titul o rl c imlcmni znçiío de des .. 
pesas de viagem para presidente do 
jury nos l. crllJ OS anncxos, perdehdb, 
enlrctanlo. essa gratificação no t]·i-
mcs lrc em qut• o jur~r niín funcél'o-
11:1 1' nu si ' l juiz mnn icip:tl do lermo 
:nmcxo rl cle.ga r a prcs idenc ia. 

Paragrapho uni co . Gosa rão ,cgual-
ment c, ria vanta uc m des te artigo, os 
jui zes de direito que foram a outm 
com:! n:a, em suhslituiçiio, por falta 
ou impedimento do respectivo juiz, 
1.. os que tiverem ele se transportar 
:\ C:apitn l parn tomarem nssenlo com:J 
suhst itutns de dcscmhnrgadores, nn 
Tribunal cln Hclação. r 

Art. 2." Os promotores de justiça, 
na s cnmnrcn s de mai s de um term0, 
I! lém ele Sl' LI S vencimentos, terão uma 
l(rn li fi cação trimestrn I de dur.cntm; 
mil 'réis, a titulo de inclcmniznçâo de 
despesas de via!(em pnm funccionn-
rcril' perante o Jury nos termos nn-
nexos, JlC'l'dcndo, cntrctnnto, Jessa 
l( rntifi cneão no trimestre em que não 
hnnver ju1·y . . 

P:tl'ltfll'npho un ico: O pagamcnlu 
ricssn:; !(ratificações será feilo á vis-
In dr :t tl ~!s l a rl os, nn forma da le-
gisla çii•J vigente. 

Art. :i." Ficnm revogados os arl:>. 
~.07 r 20rl cl n !Pi n . ·912, de 2:1 de ,se-
tr mhro ele 1925 . 

Ai' ! . 4.• HcvMam-sc ~s disposi-
ções em contrario. 

N. 4 
A ccrc~cc nt.c-sc, depois do nrl. :J.• 

o Sl' I(Uinte : 
Art. . . Nüo porl er:ib fnn ccion:ir •Jin 

mrsmo feito advogado c promol.r.·r 
rl c justiça que for·dm ligados por la-
ços de parcnlçsr;o até o terce iro grau, 
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1lnrngrnpho unlco. Fica revogado n 

·nrt. 221, da lei u. !J12, de 23 de sc-
lcin bro de 1925. 

Snla dns sessões, em 2 de sctcm .. 
l1ro de .1927. - Alrt·edo Sá. 

Encerrada a di scussão, é posto em 
volllçiío de prefcrcncin o suhsliluti v·, 
rio sr. Alfredo Sá, s<mdo o mesmo np-
Jll'Ovado,, e ficando o prn.iccto preju -
dicado nas pqrlcs subsliluidus. 

As dcrnai s emendas siio tnmbcm 
npprovndas, indo o projccto n com-
missão de Justiça c l.rgislnçã•> . 

§ 1." Esta cn nccssiío s6mcnte Jll oWI·, 
lcvcrit até o prazo de 15 nnnos, ces-
sa nd o, entrrl unto, antes do ;cu vet! -
cimcnto. si o dividendo dn comJHmhta 
nllin gir n 8 %. 

§ 2.0 A con ta acima dependerá de 
npprovoçfi0 do governo . 

Ar·t. 4." As cs tmdas que gosnrem 
des tes fnrores, ficm·fio submctlidns a 
tomado de conln s scmeslrnlrnentc, da 
receita c dcspcsn ; deverão submcttcr 
:\ approvaçfio do r~o v crno do Es tado 
o qu!! dro de seu pessoul e não pode-
rã o co nstru ir sem que o mesmo go-

Entrn em 3.• di scussão o seguint e : Yerno npprovc previnment e os pro-
jcc!os l' <lrçamenks respectivos . 

PROJECTO N. G, DO SE~ADO, DE Art . íí.• As tarifas àns estrada s tln 
1 !J27 ferro, no primeiro qu inqncnni o <Ir 

lt•nfci( o, scriír. basendas sobre ns rlfls 
Rl'gnla a concessão de privilegio so-leslrnrlas mai s pt·oximns, com 11111 ac-

brc estradas de ferro • cresc i mo de 10 %. · 
r 

O Cougt·csso Legislativo do Eslu-; Pa ragrapho un ieo. r\ o pmzo poste-
do de Minas Gcraes decrel": I rio r :w mcncio nnrlo ac ima, nM lai'Í-

Art. 't.o Fica o govc m o do Esta- : fas medinnto appt·ovngão prov ia rf·o 
do IJUCtorizado a consolidar em um go,;erno, se rão reguladas c morl ifi -
Ultico regulamento toda s as lei s c cadas de :1 em 3 annos, sobre a hnsc 
regulamentos existent es sobre co n- media rio movimento de trafego nc:>-
C(!Ssõcs de es tradas de ferro es ta- se peri orlo, ele fót·mn que o rcspccti-
dunes,' obscnnndo as di sposições qu e 1·o rcmlim(•nt o liquido nunca s!'ia 
nfto forem contrnt·ias ú pt·csenlc lei. in feri or n 10 % do r·qpital de~pe !1 ·:li-

Art. 2.° Com os pri vil rgios de tra- do c reconh ecido pelo governo. 
fego c outros já referidos na lei n. Art. 6.• As esll'ndn s 'de ferro que 
148, de 21 de julho de 18!!5, poderá o qosa rem de ffl1·orrs pccutiÍflrios por 
governo conceder os seguintes fa ,·J- iHtrl e dn Eslado, findo o prn zo do 
l'CS ás empresas fen oviarias: 1 privil eg io, rcvcr·terão no governo, !n-

a) 1\ duraçiio do privilegio ser;í , 1 rl<:pend ente de qunlquct· indemni za-. ·' no I riio. com todns as sua s dcpcndencifl s, no maxuno, uc " armos; 
offici nas, mnch ini ~mos c matcri··I b )uma subvenção ldlomelrica atll i 

OOOiW) lrorlflnt e . RO: \ (O ( trinta contos de réis) , p ,n t•,n -." l' ,ntl i1G u11i co. S' i · dentro de, por ldlomcl t•o de estrada cnt. t·cguc> , " .... ·• 
no tr;tfego, até o maximo de vinte pi':I Zü marc:~d o pelo governo no ac t•J 
ldlomclros IWI' cada anno; d t~ cnn ccs~ao, c não exccdr nlc de :1\) 

c) a isenção de todos os impos t•>5 :1nnos, a empresa r estituir ao Thc-
csluduues c municipacs que inc.idi- so111·n n montante dos auixlios pc-
rem sobre n estrada, suas dcpcnd cn.. runiarin~ l'<'rl'hidos, a estrada passn -
cias, malcriacs c mnchinismos; tá a co n ~ tit11ir propriedad e perpetua 

d) a u~iliznção, de açco rd o com 0 da mesma emprcsn. 
regulamento dns quedas rf 'agua, da Art. 7 ." As empresas de esl melas 
J:otcncia hydmull ca disponivcl c nc· <l c fcr'l'o de conccss~r . r.stadual ntb 
cessaria, nos riu s es laduacs, par:1 pod<·,rào di stribuit· rl i\'id endo sup~
mover as officina s e tres ferro\' ia- l'i or n 1 O % ao a nn o. O excesso desse 
rio ~. rendimento, que se ve rificar soht·c 

·\ ·t 'I • s 1 . l' ff,. . . , 1 c: .. -n Jl('rc!' tlt :l!(em,. ser:í appli cad o 
' ' · .... oHc a rt .crc n ç!~ cnt• c uaconstt·uccão de ramacse t·enppa:·e-

o caprtal rca l1nenll! dt spcndal o nu ll1:nn cnlo dÕ mnt crinl t•orlmtte, de ac-
nppa~·elhn!11cnto ~la estrada c as sl! b- t (J rrJ o com 0 governo. 
vençocs lulomelrrcas pagas, podcru •1 . 
govemo, cmquanto 0 tr11 fc go fôr de- ;\!·t. 8." Em qual~ucr tcmll~, pm· 
ficilnri o, conscnlii' qu e {t emprc:;a se ult!Jdnde ou n:ccss tdnde publtcn, a:; 
ncdile um ,iuro nnnual , no n)ax imo. cs trnrla s pnd t !"no se r rcs_g~tadas Jl <) lo 
de 8 % sobr!' tal differençn. Es tes ~o 1:e 1'11o . ml'(ll:lnt c condJçoes cstabc-
juros serão et•editados em conta es- l c~Hln s n os contraclos. 
pccial, que será sa ldaria mediante a Art. 9." As dcspcs(l s com a fiscnli-
t;obrança de uma taxa nd1Iicional de zaçi(o concrão por conta das cmprc-
10 %. sobre es fretes das tavifns que r,as fcnoviar ins, que serão ohl'i!(adn~ 
o mcsl,llo governo app.ro.vnr pal'll a 1 11. conceder todas as. facilidade~ · :ws 
rçfr.widn es~rn<la , fisoac ~, 
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Ad. 10 . ncvognm-se as d i spoS i \Ô ~ :; 
em con ll·nr·io . 

Sala das comm issõcs, 1." d · s(• lclll -
l>ro do 1 !J2i. - AI fred o !Jadu - I' a,; · 
sus 1\lnia. 

O SH. LUIZ LISIJO A: - Sr. Pre-
sidente, achand o-se em B." d isr:uss:í•1 
o project0 n. li, do Se nado, nt'fc rc<'i-
do f(.J dcbflle nes ta Casa 11elo illu ~
tmdo senador, cujo nome dcr litH• crt tll 
n mnximn co nsid cr:tçào, o s r. Ca mi: -
Io Chaves, projccto esse de uma inJ-
portnncla cnpitn l c qu e mnnda con-
solidar ns leis c I'C !{Ul amt•tltns snh o·c 
eonccssão de• pl'ivilcgio pn ra 11 cor. .. 
~ trucção de estradas rl u ferro 11' 1 
nosso Eslacln, niio vc nh n di scut il-<1 
to m nenhu m do~ seus di s p,>s itii'O~, 
pois rcpu l<H• ohra cxcc ll entr c conl-
nlcta, tant o mais quando jú foi o 
mesmo pmjocln rei oca do c mel hora-
do em nlquns pon tos pclco seu prn-
prio auotor, q m•, em segunda d is .. 
c:ussão, o di scutiu e emendou . 

Não lenho, mesmo, st·. Pre~ id c nt c, 
r·cnhumn cmnpctoncifl tcchnica " U 
profissional ]J:l l'n ~honl flL' o as sum -
pto. (Não a)>oiados). 

Pedindo a pnl nVI'a , :; r . Prc~i d cnlc, 
venho :1p!'na ~ rrqucrrr n , .. PXC. , •·,iin 
só como um preito de homcnar.:em ll'l 
illustre aucLot· do pt'•)jecto, mas, so-
brctncl•.o. nam f'ic ,n· eo nslnndo da 
nos~a nela 'mnis essa manifes tação •lo 
nosso flpoi o ás medidas co nsuhstnn-
ciadns no r l'fct·id o pr qjrc to, qnc , .. 
cxc. consulte o Se:tndo si consente 
em que se.ifl trfln se•·iplo nos nossos 
Annaes um nrti go ri o illustrc c com-
p('tcnte !'nr.:cnh eit'il ~1· . dr. Alc id es 
J:.ins, escripto sohrc n pro.icclo 11 .11, 
do Senado, c inserto no " Mitw s Gc-
raes", de B1 de ag<Js tfl ult imfl. 

Faço esse rcqncl'imcn l o, S I'. P r r. ~ i 
é:cnt e, co m o maJor ard or, não sÍl pM · 
c•u c ent end o que n pnl.iectn do n n ~so 
jllustJ·r colll•gn u do mnis allo nbtno:e 
pnra o cbsc nvolvim c!l lo cc.~nnmb• do Estado de Minas G('rars ... 

O sr .. Passns Maia: - Para todo o 
paiz. (Apoiados). 

O sr. Lu ir. Lisboa: .- , . . como por 
ser o ::rUgo n que mo refiro da la-
na de um el os nwis c<ompPt enl <!s 
nrof'ission:tcs 110 assumpto. (Muil ll 
hem!) 

E' o rcqn ct·imcnt o flU e dirij o n v. 
cxc., cncnmi nh nnclo l1 Me~fl o ar ti !:n 
a que vcnh f. de a llud i.t·. (Mui to hrm! 
Mult!) bem! ) 

Submctt,ick a voto~ c:>~c rcqucr i-
l11Cltto, é o mesmo npprontdo . 

AHTI GO \ QUE O OHADOI\ SE RE-. 
FEHIU 

"0 desenvl' lvlmento fc rroviurio de 
l\li nus Gerucs 

n projcclo do sc nfld or Cn millo . 
Chaves 

A chnvc rio nosso pro!l r cs~o de E~
tadn interior, t.rihulario forçado 'doH 
portos do 1\io, S:lo Paulo, Esplril.r> 
San to c IJ:1 hi a, cs til no dese nvolvi-
me nto da constru cçiio de lorl ns us 
l'ius de crJm munkn çií •J, pr incipnl-
111<'11l c dn s es tradas de feiTO, flU I.' , 
co m n sun jú expcrimentnda capn .. 
ddndc de trnnspor t.es, podrrá per· 
mitlir a circul nçilo I' Oiumosa de to-
da s as utilidad es a f'rclcs hfliXO!l, 
tn es nm nas mais longas di stancias. 

Es tas co nsl ru cçtics interessa m vi.~ 
('era lmenle no nosso proi( rcsso cc1; .. 
I!OIIli co c faze m parte intc J:ra nt c do 
pro~r:nnma do governo do actual 
President e do Eslad.o, qn c niio. tem 
pnupndn l's forçns nf1m de rcallzal-<1 
eo m erricacia c rapidez . Os s !W 
netos, repelido s c harm oni cos; cgn-
l'i rma m a visfio segura c a yonlad:: 
f it me com qu e s. ex c. procura exe-
cuta r c~; tn parte do seu pt·ogrnmmn 
rl c r::ovcrno, sem a qual o exilo de 
todas ns medidas promctlidns por 
'· ('XC. , Yi sn ndo a expansão ceono-
nli cn do Es tado, se r ia nm a utopifl . 

Pelo Dcc. n. 7. •1íí7, de 21 de ja-
nPiro de ste nn no, logo :lllÚS a sua 
posse, s . cxc. approl'ou as clausu .. 
las de um termo de add ilamento 
no co ntraclo da Lcopolrlina Rnil-
way, f ir mando uma combinaçfio fi-
nn nce ira feliz, pela qual es ta Cóm-
panhia se obrigou a co nst ruir o nro-
lon g;~ m cnlo de Ha ul Soares a Cara-
I i nga, com ce rca de 90 Jd lomclros 
d•~ !'Xlcns:i'l. Pmcurondo sct•vi r ;\ 
~;érlc de um muni cipio l'iqui ss imo, 
qur jú produ z intensa mente c cst:i 
br m pol'oaclo, es ta es tmda irít atra-
vessa i' · zonas frrtcis, de mult as vit·-
f(PllS, qu e só al(unrdnm n ct·iaPão de 
11~cio s rP I!ul arcs c r corl 'l micos de 
I rn n s po t · tcc~; para se cle ~e n vnlv c reP1 . 

Os rsludos rlc seu traçado .iá se 
e' tiio fuz~ nd o com u rnaioL' inlcn -
\i rl arl c c os se rv i!; OS tlc conslrucç:io 
serfin inil'i.:Hlos dentro em breve. 

Pelo rl ccrelo n. 7. GRil, ele 3 rlc ju-
nho rl csle nnno, co ncedeu aos sen ho-
res Arman te Canteiro e Cawoorl 
Lcwis Hobin~o n, o privilefl io pn<a 
cons ll'llcção, uso e goso de uma es-
l1'11d a de ferro a lrncção u 1mpor ou 
clcctricn que, pnl'tindo da cidade de 
Uber:t hinha, siga rumo norte pela 
mn'rgcm direit a do ri o do mçsmo 
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nome, alr·uvessnndo-o em r·um o oes-
te nas proximidades da sua co nflu -
cncia com o rio ela s Velhas, seguin -
do pela ma rgem csq uercln desse rio 
dé alcançar o vnllc do 1\io Parana-
lryba, na s immctliaçõcs ela bana do 
Corumbá, cem o ramn I nté dcfroll-
tnr essa barra, descendo n lin!ra 
principal pelo vnllc do Parannhyha 
ltlé o r·ibciriío Pirnpctinga de cu ias 
lmll!ediaçõcs partirá um r~mal p;rra 
a cidade de lluyutabu, continuando 
a linha pl'incipal pelo vallc el o Pa-
:anabyha até Cnchoeira Dutll'lli '.a , 
proscguindo clnhi pelo nllc do m c$-
;no ri~. almvcssn ndo o rio Tcjuco, 
J.tdo fmalmenL<> Lcrminnr em Po;·lo 
Feliz, por hnixn do l'anal de Siío ::, i-
u:ão. Dcvcr·ír Ler a cxll'n~ :i :l appr•T· 
xm:wcla de 400 kil0metros c a bilu-
la ser ir ele 1 mctr·o . ! 

Esta, tamhcm, Yac alr:l\'essa r ter-
renos fcrtili ssimos de mnlln 1'ir · 
gem. 

E'. evidente:! que um programr11a 
de lao la rga cnvcrt::adur<t, como e ~
tc~ aclos c·;tiio mostrando, niio pú .lc 
conlm· cxclusivamr utc t'P!n a inicia-
l iva go"crnamcntal c os recursos cl·J 
Thcsour·o. L'r!(e, como n i" ~u em crm-
[('sla, inlrrcs~at• os cap il.a cs par·t.i-
cularcs na conslrucçüo c cx plnra eiío 
de nova s est radas de ferro. · 

Sem que o ca pital se si nl n pcrki-
tamcnlc ({fnantirlo, qu er qunnto it 
sua :~morlizaçiío irllc!lral findo o 
pmzo contractual. quer quanto a 
jm·os razoanis, dnrnntc 11 sua du -
ração, a iniciath·a pnrlicular n:i o ~ e 
:;balnnçitra ao cmprch cndim cnto de 
trovas vias fc!'l'cas. 

Infclizmen1c, a legislação em vi .. 
gor, sobre este nssumplo, falhou IHH' 
eomplcl o. Pcrmitliu que, em ur:rn 
"!'m>.gem sini~lrn, se pcrdcss('m, qn:-~
sJ por completo, os capitacs naciol-
llltcs, invc t·.lir!os em compan hias de 

1 
estradas de !erro. llasla lembrar· o 
C!Ue se )la ~snu com !\S companhi:rs 
naci?naes de Estrada de Ferro Lco-
puldllla, S:qnrcahy c Oeste de l\linas, 
para só cil:ir' as pl'incipacs. 

Por OIÜ!'O lado, ns nct ll a(•s rr l! l1 · 
lamentos n:io garantiram bem n'ém 
r• interesse JtUhlico qu e as vias fer-
rcas devem scr\'ir, nem o do Thr.-
srruro do Estado . . Orça por muita :; 
c' ezenas dr. milh:~r·es de contos o qu e 
despcndcmos com garanli:lf. de ju-
ros c subvenções Jdlomelrica s. con-
struindo estradas com m:'ls condi-
~ões lechnicas, alrnrés zonns de dcs-
t.nvolvimcnln precaho e mnr·os'1, 

•.tfUe só poderão ser • tr·afcgarlas. (k-
vido á insufficicncia do ll'llfe~o c ~~~; 
cnnstrucções 0ncr·osns, com tarifa:; 
nlli.IS. 

Urge rcful'mar·mos a nossa le'g ls-
laç:io fci'I'DI'ial'ia, ga r·nntindo perfei-
tam ente o l·apilal invcr·Lido nas vias 
fcrrt'ns, l' inter·cssnndo intimamente 
o cmpr·csa r·io nu desenvolvimento 
do seu trafego c no pro::rcsso dn 
zona ntmvcssada. 

"La constl'tlctiun d'un chemin 
dunl l'cxploila lion n'est pas us-
suréc par une combinaison fi-
JIIinci t~ rc séri ~usc, esl une solll'se 
de méconlcnlcmcnt, de perls et 
rle difficultés r!e di vcrs gclll'cs" 
(La Gourncric, Exp. dcs Chcmins 
de Fcr, pag. 51). 
Consol idt~rHio al~um:ts rlispo~íçõr~ 

~;:dutar·cs :los regulam entos, que bai-
~· aram com os decretos ns. 1. 011!, 
de ao de março de 1897 c 1!.357, etc 
lei n. 760, de 6 de setembro de 
1 !.!20, c co m as do decreto federal n. 
1 6. 8'12, de 2-l de março de 1 !1:.!5, que 
crcou a taxa addicional de 10 °1° so-
hrc os frct:.-s, para co nsti tui!' um 
fundo especial destinado ás obras 
llOVIIS de l'llmacs e pr•o longn mcntos 
da s cst rndas de ferro fedcracs -
poderíamos, consct::uir aqucllc •'•ck-
~ide ratum ". 

Fu i o que, cnm muita feli cidade 
co nsegui u real izar o sr·. se nad or Ca~ 
millo Chaves, ll'J ]Jrojcc lo de lei qu ~. 
nes tes ullinws dias, apresentou á 
consid<>ração do Senado Mineir·o. 

Sc~1 nu•canismo é simples e as ga-
ranl.ras que offcr·ccc ao capital par-
I i cu la r, que for invertido na coll-
slrucção de cs t mdas de ferro serão 
re:_tes c cff icazcs, uma vez que ellc 
seJa rmp.t·ct::ado cnm crilcrio, a cs-
t nrda se desenvolva em terrenos fer-
I ti s c ca p:tzcs de rapido dcseuvohi-
mcn~o. a~l'icol:r, e o seu trafego seja 
arlrmnr strado com cfficicncia c eco-
nomia. 

O Estndo :nixiliarú ns constru-
C\;Ões com as subvenções kilometi·i-
cns, qu e, no maximo. altinl(irão n 
fiO contos. ' 

Emqu:rnlo o trafego da cslrncta 
fôr dcl'icilnrio, n empresa conlar.i 
r: juro nnnual maximn de 10 °J 0 so-
l;rc o c.apitnl cffcclivamcnte emN·e-
p;n do, deduzidas as suhrcncões ki-
lometl'icas. Estes juros ser~ o Iev:l-
dos a seu cred ito em uma conta es-
pecia l, qu e se r:\ saldada com o pro-
duelo da [;rxn addicional de 10 o:·· 
~nhre ns laril'as. Uma vez saldntb 
ol t:nlllll rfos jUI'IlS q:rmnLidOS. 11 ' I!P-
lJranÇa da ta xa arldicional scrú sus-
pensn. 

Teremos, nssim, garantido no c:r-
pilal empregado n11 estrarln, juros 
rnzo:~veis. l'mquanlo o seu trafego 
fô I' dcficHnrio. · 
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· Durante este pel'i odo (art. 5."), 
SUI\S t.arifns scrfio baseadas nas lh: I 
vulras estradas de feiTo proximns, I 
com o acci·escimo de 20 ol o. ; 

Posteriormente, scr:io reguladas I 
sobre a base média do movim cnt>J I 
do trafego de forma que o rcspccll- 1 

vo rendimento liquido nun ca se.ia 
inferior u 10 •1• do cnpilal despcn-
tlido c reconhecido pelo go\'crno. 

Essa f6rma de garantia de jur:1s 
tem a Ynnt.ngem de interessar a 
udmini stl·ação dn cslradu no des('n-
' 'olvimenlu de seus ll'llnsportes c no 
progresso da sua região. Si csln 
11ão progredir rapidam ente c aquel-
lcs peJ•mnnccercm insufficicnl cs, a 
garantia resultará inulil . 

Absolutamcnlc, não npr·cscnln a 
desvantagem ·da garantia de jur.1s 
pelos cofres puhlicos, como foi, a 
principio, csluhelecida entre nó'. 
Esta gamnlia de juros pelo Thcsol'· 
ro é nefasta, porque alheia rln rli -
rectoria da empresa c rcmuncr·nç;io 
do seu capital. Assegurava-lhe urr•a 
fonte de jtll''lS l'Cr tos, illdeprndcnlt: 
de uma boa ndministmc;ão, com ri-
gorosa ecor.omia nas despesas de 
custeio e esforços na intcn sificacãn 
d•• tmfe~o. 

Ella está sendo cmpr·eg:~da com 
r.cguro exilo e rcacs vantagens pelo 
Estado de São Paulo, que, assim, 
g •. rantc o rendimento dos cnpilncs 
invertidos em suas rias feneas . 

A clausula sexta do conlracto do 
governo de São Paulo com a Com-
panhia Mogyana (dcc. n . il. 992, de 
14 - 1. 0 - 1926) cstÍI assim re tli-
gida: 

"C I. VI - Terá a Companhia 
o direito de em todo tempo elr.-
var as tarifas de suas linhas fcr-
reas de modo que o respectivo 
rcndimcnlv liquido nunca seja in-
fcrim· a 8 "1° do capital despendi-
do c reconhecido pelo ~tnvcrno rh 
Estado de São Paulo, deve ndo p:T-
ra esse fim suhmcttcr-lhc as mo-
dificações julgadas nccrssai'Í a~. 
acompnnhnclas rlc exposiç:io .iu :;-
tificativa". 

Sómcnle cnm um trafego rcmlllW· 
rador, podm·ú n cslrnda melhorar, 
amplí:rr c reformar s u:~s in stallaçõcs 
fixas c o seu malcrinl rudn nlc, de 
modo que o seu movimento se fa\<l 
com perfeita regularidad e, . cguran-
ça c rapidez; is to (:, mnntcnhn a 
maxima cfficicncia de seus serviços 
i crTo-v inrios. 

Oblcr-sc-ú, por esta forma, a ~c
gunrla condição essencial ao desen-
volvimento da producção l.ranspor-
iavcl. que Lodo systema de transpor-
tes rlevc offl'reccr aos seus clicnlc5: 
~: t'!iUI'i\llÇn, rnpidez c pontuulidMh: 
nos transportes c cpmmnnicnçõc:; . 

"Speed is time, and tim<' IR mo-
ncy . Une ivrui so n plus promplc 
t·sl une nbnisscmcnt de tnrif; o r. 
fl'Ít' un mêmc produit á un prix 
plus faihle ou un produit plus 
avanlageux pour lc mcmc pl'ix, ce 
sonl deux variétés rl c la concur· 
rcnce que me p:~rnisscnl se rcs-
scmhlcr heauconp ". ( La Gour-
ncr·il', cil. pnf(. :IG ). 
J\;io lm perigo de que ns cs l rad;:s I 

,-c nhnm a uhusar dcsln garantia, 
norquc o projcclo garante a fiscn -
lizaç:io ampl:r do goycrno de Minas, 
quet· sobre os eapitaes cmpr·cgadr>s 
( nrt. 4.") c suas despcs:ts de cuslcin, 
limitando-lhes o mnximo rlc rendi-
mr nlo ao dividendo de 12 °1" (art. 
í. "). 
As~cr:mandn os JUros rawavcis ao 

cnpital, c lia nií o se dcscur·ou ·dos 
:mxi lios financeiros :llll':tnlados pe lo 
r~o ss n Thcsouro. Pelo nrl i L( o sex-
to c seu para~ra pho nnico fi cou cs-
l ahc l ~ci do qué, nu a estrada. findo 
o prazo do privilegio, reverte un 
Estado, independente de qunlqu cr 
indcm nizaçiío, nu tl emprcs:1, den --
l J'O de pr·nG certo, restitue no l(n-
\'Crno n montante Lotai dos auxilies 
pl'cunial'ios rcc<>hirlos . 

E~;Liil'. pois, dr.s ta forma r:nrnnli-
dos os · interesses do capitnl parli-
culnr c os do Thcsouro, hem como 
tnrlns os interesses do puhlit-11, qu e 
: estrada vae servir. C'llll rendas !'11-
7.0:1\'CÍ!i, com um tmfcgo rcgutar, se-
1(111'0 c pcrmnnent.e. 

De eguacs gnranlias, l(os:nn os c:1 .. Suas lal'ifns, com ccl'lc7a, l<\mbcJtl 
pitncs da Companhia Paulistana P nc\'111:11\Crer·iir ·. i1lot1iens e 1'!11.f,a\·eh, 
r!n São' Paulo Railwa~', sendo que 1: Í.lnrquc, tendo uma rcnd:-r liquirl:r 
conlracto destn foi firmado com o pe1·mnm•nlc !;(nrnntidu, ficar{r livre 
governo Imperial. rio~ pc"iochs rl c cri~l', qnc rccl:nnarn 

"Les larifs doivcnt être remu-1 c C'XÍ~rm oulrl'~l de "supcmvit~" 
nérateurs, c'esl là 111\c qucsLion rlc maiores, tJIIC pcnr'Jitlam rccuper:n· 
vie ct de mort pour Ics chemim: C's prcjuizns nnlel'ior;.s c o r·r!ll'P;II " 
de fer·". (llnumc). ·clh ~, mrnto rio malcrrnl .fcr·r'lwrar·rr•. 

"L'intérêt du puhlic el celui (]c A suhvr.nc;iin Jdlometrwa, yoden-
la Compagnic cnncessionairc l'~- rl'l sct· conrt'llidn n~é o max1mo. de 
pe;us~ent les réduclions exarr<'·- iíO cnnlt)s, é rclallvamc~ nt.c hmxn. 
rés" (La Gourncrie, cit. png . 4). -.lnrlo o al'lual cursr) da nossn moeda 
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e o custo exnggcrndo dos salarios c 

1

27." SESSÃO ORDINAiliA, AOS 3 DE 
de todos 0s matcrines e l'crrnmcntns SETEMB flO. DE 1927 r 

empregadas nns cons trUC\ Õcs ferro- . 
\'inria s . Atlnnlmc r: te, o custo me- Presid encia do sr. Olegario Maelcl• 
clio ldlometrico dns cnns trucções ele 
estradas de ferro tem sn hido, nas Secrctnrios, 0 8 srs. Olymplo Mou-
Jh c llHH'é~ cc ndJ~·ú e~ . -- llnhn rl c rã(l e (,:~briel Santos. 
Amxá n Uhcrnbn - a mais de lOfl 
contos ·o ki lomr. tro; nH1S nossas c 11 ·· 
f.i~;Õ<•S médias , - - E. F . Parar.allí, --
entre 200 a 300 co nt os. 

Pnl·ccc-n•Js que, si es te projee lo 
fôr conver tido em lei, vi r á COITCs .. 
pondcr a uma rlc nossas Hcccss ida-
dcs rcacs e mais prementes es timu-
lanclo a inicili th·a :Jarticular na cor.-
~ lru cciio c e.'<plol"IÇ':in de novas \' ias 
ferrcns. 

Alcirl cs Lin ;:, ". 
Encerrada a rli scussiio, c posto n 

\"fltos c approvad o n projcclo, que 
\·ae á commissiio de Hcdaçcf10 . 

Entm em 1.• di scussão, se nd o U''-
provado, ~em dcbu le, c remei tido a 
crm;missão de Justiça c Lc.;:i slaç:'io, o 
srguinle : 

PROJECTO N. l :!, DA C:\iiiARA, DE 
1927 

Regimento de custas 
(Vide a intGgra desse projec lo na 

neta nnleri.w). 
Narla mai~ hn venrlo a lrnlar-sr, r:o 

~ r. ~l'csidentr des igna para 3 do cor-
J:cnt c a seguinte: 

ORDEill DO DIA 

Primeira 11artc 
At é n~ 14 hor:~s : 

LeiLL!I'a da ne la, expedient e, aprr-
scntaçao de pareceres, projeet os in-
dica~·ões, moções c rcqu cl·imcl;los . 

Segunda parte 
Até :1 s 17 horas : 

SmiMAfU O: - Actn. - Expedien-
te : pro.ieclo n . 36, da Camara. ·-
Pnrcceres sobre os projectos ns. 
47, da Cnmara, e 10, do Senado. 
- Rcdncç:õcs fi nnes dos projecto~ 
11 s . 4, 19 c 112, da Camara.- Or-
dem do din : projecto 11. 35, da Cu· 
mnra; Jli'O,iccto n. 30, da Cama r a : 
di scurso c emenda do sr. Pa'ss ri~ 
Mnia. - Pro.iccto n . 11í, dn Camn-
ra: di scurso c emenda rio sr. Al-
fredo Sú. - Pro.ir.clo n. 41!, ria 
C.n marn: di scurso c pro.iccto do st•J 
Luiz Lisboa.- Orrlem do din. 

A' hora regimental, feita a chama-
da, acha m-se presentes os srs. Olega-
rio !llacicl, Ribeiro de Oli veira, Olrm-
pio Mourão, Galu·icl Sn ntos, J. Mour 
tnnd on, Periclcs de Mendonça, Le" 
,·indo Coelho, Xavier Rolim. Valia-
dares Hibeiro, Alfredo Sá, Pass0s 
~laia , i\! odes f in o Gonçalves, Alfredo 
Bneta, Luiz Li sbo:~, Simão da Cunha, 
A.l\'cs de Lemos c Carnillo Chaves, 
faltand o, com causa participada, os 
~ 1·s. !\liguei Lanna, Enéas Cnmera e 
A lfrcdo Ca lão, e, sem ella, os demais 
~cnhores. 

Abre-se n sessão. 
E' li da c approvnrln a neta da an· 

tcccrl cnlc . 

O sr. 1.0 secretario procede á lci-
lu l'a el o soguint c : 

EXPEDIENTE 
2.• di seu ;são do . pi'Ojccto n. 35, da 

Cnma rn , auctori znndo o govc m n a Officios 
nuxilinr cnm cincornln co ntos de r6is 
a con s ll' ~lcç:io uc um mor~um c nlo no Dn 1." scc relariu da Camara dos Dc-
dr . CIH'ISJlllll Jacqu cs B1as Forlc:; . I . . 
. 2.• discussão do de n. ;_,o, da Ca- put:Jdns, commumca ndo. lerem snhJdu 

mara, nu cloríza nd o o gow l'll o n la- ú sa ncç:io presidencial, sob ns . 24i 
zer dh·;. rsas ~l oar;õüs. I é 241!, redi gidos de nccordo com us 

2.' til scussao do de n. 1 ií, da c-1. , • • 
mnrn, c1·eancto 0 cargr: de Sub-P 1.;, _ ~ 111 c nrl n s do :s:n_::uln, os p~·o .] cc tos ns. 
eurarlor Gemi do Es l~d o. "· so bre cxpos1çan pccuana ; c l, tl·a-

2.' discu~·;ão rio de n. 48, da r, ,1. lla nrl o de mclhon!lncnlos nas cs tan-
marn, _auctorizando reformar,_ na s:)· cin hnlncari a de Poços de Caldas. 
CI'Cj.ann da Seguran~:n c Ass1s lcnr.1a , - Int cÍl"'do · 

'·•Publica, o ~c 1·v i ço de investigações c · ·· · 
c:a!Jturas. Oa mesmn proccdcncia, enviando o 

Lev:wt1~-~e :1 scssiio. scguit~lc : 

PRb JECTO N. 36, DA CAMARA DE 1927 

. O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
.. Oeraes decreta: · 

!Ir 

·lmposto de lndustrias e Profissões 
Do lnnçatmenio 

Art. 1.0
• O lançamento será feito annualmente 

1pelos collectores, seus auxiliares, ou por funccionarios 
da Fazenda estadoal, para esse fim desi gn.1dos pelo 
.Secretario çlas fin:mças, e comprehenderá todas as 
industrias e profissões enumeradas nas classes cons-
,tantes das series annexas a este regulamento, bem 
c;omo as similares na forma aqui prescripta. 

Art. 2.0
• A collecta de contribuintes começará no 

dia 1.0 de outubro de cada anno, devendo estar en-
cerrada a 15 de dezembro. 

§ 1. 0 , Até o dia 31 de dezembro de cada anno 
os lançadores farão · publicar por editaes, nos Joga-
res publicas e pela imprensa onde houver, os nomes 
"dos contribuintes em ordem alphabetica, o total dó 
'im'posto a pagar e os prazos dos pagamentos de ac-
cordo com o modelo junto. 

§ 2. 0 , Durante o mez de janeiro, serão proces-
sados os recursos que apparecerem e escripturado 
'o lançamento, de forma que a 1 . o de fevereiro pos-
sa ser iniciada a arrecadação. 

Art. 3.0 • O lançamento será feito por meio de 
avisó· escripto em visita pessoal ao c0ntribuinte es-
tabelecido nas sédes dos municípios e districtos, 
devendo o collector ou lançador colher as neces-
sarias informações para proceder ao lançamento 
dos contribuintes estabelecidos em outros Jogares. 

Art. 4.0
• O preceito do art. anterior não exone-

·ra o contribuinte da obrigação de parHcipar, por es-
cripto ao collector, ou lançador a sua pretenção de 
.continuar ou não a exercer industria ou profissão 
·AO e:xercicio seguinte. 

· Pavagrapho uni co. Na mesma occasião da vi-
sita ao estabelecimdnto, poderá o lançador receber 
do contribuinte a declaração, a qual deverá conter a 
indicação do J·acal e do ramo da industria ou da 
profissão do declarante. 
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Art. 5.0• Os collectados ficam obrigados à 
participar, por escripto, aos collectores dos respecti-
vos municípios, todas as alterações que se derem, 
durante o anno em relaçao á industria ou profissao 
que exercerem, como sejam: transferencia do esta-
belecimento, mudança de profissão ou industria, mu-
dança de local, modificação de firma e quaesquer ou· 
tras para que sejam feitas as devidas notas nos lan-
çamentos. 

Paragrapho unico. As communicações de trans· 
ferencias deverão ser assignadas pelos dous interes-
sados. 

Art. 6.0 • Sendo pessoal o imposto de indus· 
trias e profissões, não será permittida a transferencia 
do conhecimento do imposto pago, ficando o adqui-
rente do estabelecimento sujeito a novo lançamen· 
to como a contribuição que lhe couber. 

Art. 7,0
• Nenhuma modificação será feita em 

qualquer lançamento, como nenhuma baixa será con· 
cedida, sem que o requerente se mostre quite com 
o fisco estadoal. 

Art. 8.". Sempre que qualquer contribuinte re· 
querer modificação, transferencia ou baixa do lança· 
mento, sem estar quite com o fisco, o collector exi-
girá antes, por escripto no requerimento, o pagamen-
to do debito, ficando o andamento do pedido, na co!~ 
Jectoria, dependendo da satisfação desse exigencia. 

Art. 9.0 • O contribuinte que exercer industria 
ou profissão em qualquer período de cada semestre 
fica obrigado ao pagamento das taxas corresponden· 
tes ao semestre. 

Art. 10. A mudança de profissão ou industria 
para outra a que forem applicaveis maiores taxas, su-
jeitará o contribuinte á di~ferença do impo~to, qu.e .fôr 
devida pela nova classificação a que estiver suJeito, 
menos'quanto ao semestre corrente, si já estiver paga 
a respectiva prestação. 

Art. 11 . O facto do contribuinte passar a exer· 
cer industria ou profissão em casa de maior ou me· 
nor aluguel, no decurso do anno financeiro, não o 
sujeita, em relaçã::> a esse ~nn?, ~o · a~gl!le~to. da taxa 
proporcional, nem lhe da d1re1to a d1mm~1ção . da 
mesma salvo si o lançamento dessa taxa tiver s1do 
feito e~ desaccordo com esta lei. 

Art. 12. A falta de lançamento não isenta o 
contribuinte do pagamento do imposto e das multas 
a que estiver sujeito nos termos deste regulamento. 
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Do tmup() c modo da eobrtuaça 

. Art. 1~. O pagam~nto do imposto de indus-
tnas e prof1ssões será fe1to á bocca do cofre nas co!· 
lectorias ou repartição legalmente auctorizada a rece-
bei-o nos seguintes termos: 

§ 1.0
• Em .duas prestações iguaes, sendo uma 

até o ultimo d1a de fevereiro de cada anno e outra 
até 31 de Agosto seguinte. 

§ 2. o Em uma só prestação no mez de feve· 
reiro, si os collectados o preferirem. 

Art. 14. Não será permittido o pagamento de 
qualquer prestação. do in~posto . antes de feito o pa-
gamento das antenores, mclus1ve as multas decor-
rentes, ainda que se tenham convertido em divida 
activa. 

Art. 15. Quem se estabelecer depois dos pra-
z~s para pag~mento de qualquer prestação, tendo 
fe1to commumc~ção á coltectoria, fica obrigado ao 
pagamento do 1mposto dentr? de 15 dias, sob pena 
de multa de 10°/o por mez ate o maximo de 50°f0 , 

Art. 16. Os contribuintes de importancia de 
50$000 ou menos pagarão o imposto total em uma 
só prestação no mez de fevereiro com direito 
porém, á restituição da metade si a r~querem quan: 
do obtiverem baixa de lança~ento para o 12.0 se-
mestre. 

Art. 17. A multa estipulada no art. t6 no caso 
dos contribuintes supra mencionados rec~e sobre 
a metade do debito, si este fôr p"tgo até 31 de agosto .. 

Art. 18. Em 1. o de abril e 1. a de outubro, 
confo~me se tratar da.t.n ou da 2, 11 prestação, a col-
lec~ona ou quem est!v.er encarregado da cobrança ?o tmposto de exercJcJo fará publicar editaes pela 
1mprens~, onde h?uver, ou,, não havendo, nos loga-
r~s publtcos das sedes dos d1strictos, povoados e esta-
çoes de estradas de ferro, com ·a relação nominal dos 
cont~ibuint~s e~n debito, residentes nesses Jogares e 
nas 1mmed1açoes, ~ todos assignando o prazo im-
prorogavel de 30 d1as para o pagamento amigavel 
do imposto e multas, mencionando-se o total devido 
por cada contribuinte. 

§ 1 . o E~pirado o prazo acima marcado para o 
pagamento am1gavel, far-se-á immediatamente a ins-
cripç~o. dos . devedores deste imposto, refernte ao 
exerci CIO no hvro competente, expedindo-se acto con· 
tinuo as certidões dos debitos subscriptas pelo escri~ 



vão da collectoria ou por qualquer funcoionario fiscal, 
as quaes serão assignadas pelo collector ou quem 
suas vezes fizer. 

§ 2. 0 A' margem de cada certidão, quem a 
houver passado cotará, rubricando a cota e o sello 
por ella devido. 

Art. 19. O encarregado da cobrança do im-
posto, dentro dos 15 dias seguintes ao da terminação, 
do pmo do art. anteri or in fine, iniciará a cobrança 
executiva, sob pena de multa de 2$000 por debito 
que deixar de ajuizar, as quaes serão effeclivadas 
logo que chegue a falta ao conhecimento da Directo-
ria da Receiia, que providenciará sobre seu recolhi-
mento. 

Art. 20. Uma vez inici ado o exercício, poder-
se-á proceder á cobrança amiga v e I ou judicial, mesmo 
antes dos prazos estabelecidos para o pagamento: 

a) no caso de haver certeza de que o contri-
buinte trata de mudar-se do município; 

b) no .caso de só possuir o contribuinte, para 
garantia de imposto, o objecto de sua industria ou pro-
fissão; 

c) no caso de fallencia; 
d) no caso de mudança de profissão. 
Art. 21. Nos casos acima independente dll) 

prazofar-se-á a inscripção da divida no livro compe-
tente, para a cobrança judicial. 

Art. 22. Haverá nas co!lectorias, para a escri-
pturação do imposto, os seguintes livros ou cader· 
nos fornecidos pela Secretaria das Finanças: 

a) o de lançamentos; 
b) o de inscripção de devedores do impo'sto, 

do qual se extrahirão as certidões para a cobrança 
judicial, dentro do exercício; 

c) o de Receita especial da arrecadação do im-
posto. 

§ I. o Estes livros ou cadernos conterão termo 
de abertura e encerramento assi.gnados pelo funccio-
nario proprio da Secretaria das finanças e as folhas 
rubricadas, com chancella, pelo Director da Receita. 

§ 2. o O livro ou caderno de lançamento será 
escripturado por districtos, a começar do da séde 
do município, contendo, por numeração seguida, os 
nomes dos contribuintes em obediencia á ordem 
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alphabetica, e o mais como dell~ constar, não po• 
dendo ficar linha em branco entre um e outro con· 
tribuinte. 

§ 3. 0 Em regra, cada livro conterá apenas o l~n
çamento de um anno; salvo o caso em que num mes-
mo livro possa ser escripfurado o lançamento com-
pleto de mais de um exercício. 

§ 4. o Em seguida ao lançamento geral, encl!r-
rado, datado e assignado pelo lançador, far-se-á o 
l!inçamento supplementar, e;te sem a exigencia pa 
ordem alphabetica, mas com as designações dos dis· 
trictos a que pert ~ncerem, incluídos nelle os novos 
contribuintes que se estabelecerem na vigencia do 
exercício, e os lançados de officio pelo collector ou 
fiscal, envíando-se mensalmente relação delles á Di- ... 
redor ia da Receita. 

Art. 23. Além dos collectores, que terão con-
tas correntes com a Secretaria das finaneas, refe-
rentes á arrecadação geral da sua Repartição, serão 
abertos alli contas correntes com os funccionarios 
fiscaes encarregados da exacção, nos termos dores-
pectivo regulamento. · 

Art. 24. Compete a fiscalização ' do imposto: 
a) A' Secretaria das finanças, por seus func· 

cionarios, em qualquer parte do Estado; · 
b) Aos funccionarios das collectorias ·esta-

doaes nos respectivos municípios; · l 
c) A' junta Commercial; 
d) Aos juizes e ao Tribunal da Relação, que 

exigirão dos contribuintes de que tratam o art. 27 e' 
seu paragrapho, a apresentação da prova do paaa-
mento do imposto do exercício; b 

e) Aos tabelliães e escrivães, ou a quem suas 
vezes fizer, os quaes, não lavrarão qualquer acto ou 
instrumento relativo á industria, profissa:o ou com-
mercio, sem que todas as partes se mostrem quites 
COil) o Thesouro do Estado quanto ao imposto dn 
exerci cio; 

f) A's autoridades policiaes, alem ao estabe· 
lecido em outras disposições desta lei, não poderão 
assignar licenças ou despachos para espectaculo ou 
diversões, sem que o contribuinte prove ter pago o im 
posto a que estiver sujeito na forma aqui pres~ ripta. 

Art. 25. Nenhuma causa relativa á profissão, 
industria ou commercio será julgada, sem que as 
partes se mostrem quites com o Thesouro do Esta-
do, quanto a este imposto. 

A. S. -2! 
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Art. 26. Se~·we ~~~as pªdes, gor fªlt~ , ~qs 
respectivos conhecimentos precisarem aa prova qo 
pag~mento par~ o,s fins do,s artigos preced~ntes, os 
collectores, ou quem suas vezes fizer, ce~ti~icarão 
nas petições selladas que lhes foreltl apresentadas1 o qoe constar. 

Art. 27. Os contribuintes deste impo,~to 1;1ã0 
poderão ser aqmittidos a litigar em juizo como ay-
ctor 0\1 como réo, ou a figurar nessas qualidades ~m 
qu~lquer acção relativa ao exercido d~ profissão, in· 
dustria ou corpmercio, sen:t que provem estar quites 
com o.s cofres do Estado, em, relação áquelle impos-
to, até a data da petição inicial. 

' Pa~é\grap,ho upi,co. l,":un\Jem não. poder&o figu-
rar em JUizo, como advogados, solicitaoqre~ ou pro.-
curaçlores., <;>s gue não exhibir:~m á, auctoridad~ pe-
r~nte que\11 requererem, con.heci,me1;1to do imposto 
P,agq até a occàsiã,o, ou certidão de estar~m quites 
com o ~~~a,qo em relação ao m,esmÇ> impos\o. 

Art. 2.8. As, collectorias, n.os mu~i.9iP.ios,_ e o 
Thesouro, na Capital, não cumprir·ãÇ>, sob p~n.(\ de 
multa, as ordens expçdidas para p_agamen.to. de for-
n.eci,men1~o e ou,tras si.r,nil~antes a (~vo.r. do~ coHçcta· 
dos sujeitos, ao imposto, se11,1 o p,revio pa,garp.~t;Ito 
qç~te. 

Paragrapho ttt,i.co •. Da mesma sorte as reparti· 
ções publicas, e, em geral, as auctorid·a~es, n~0 fir-
marão. contr.~.ctos com quaesquer indivíduos, est·abe-
ledtrt:Jet;ltos, ~o,ciçdades o.u companhias sujeitos ao, 
ill)posto, se1;11 p,revio p,agamento des~e. . 

Art. 29. Os fisca,es de rendas, pe~correndo as1 
~especti~a~. circumsoripções, visarã.o os conheoimen-
tp§ de inlP,Q,stos dos contribuintes das lo.cal,id:ades; 
por, ond~ passa.r;em,, devendo agir de accoroo. com, 
~.s disposjçõl;!s d:a pres.ente lei., contlia os deved;ores: 
~m f~l:f:~. · 

A~t. , 30. Ne~hurp~ reclat;nação, sobre lança· 
11J.~n~101 1 paga.rnentc;>. ou imposiç4o de rp ,ult~as. a este, 
impp~~.O tef,ere9tes, s~rá reçebidfl a,dmini .str~t1vamtnte 
d,e~ojs,d.ç , exg,Qt:lfl.d_o,s O? pr~~R~ milrcados, ne~ta lei. 

§. J,. o 0 prazo para reclamação sob>.r.e o. Jança-
fTI~n~o OJ.l de multa s.ená, de 15, di.as a contar da dat~ 
da publicação dos editaes relativ.os áqueltes. e d;~ da ... 
ta da imposição destas • 
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,. . § 2 ~ 6 b ~htztJ P;ai"a rec.lama~ão contra imposto 
pago, será. de 180 dtas a contar da datá do paga· 
mento. 

§ 3. o Nenhum recurso sobre restituição de im-
postos pagos ou sobre multas impostas inclusive no 
caso de lançamento de officio, poderá ser recebido 
si não fôr acompanhado do conhecimento ou certi-
dão que prove o effectivo pagamento ou o deposi-
to respectivo, se em dinheiro; e mediante termos le-
galisados, se o deposito constituir-se de objectos de 
valor intrínseco, a juizo do representante da Fazen-
da, e provadamente bastante para representar o total 
do debito do recorrente. 

§ 4. o As multas impostas serão pagas ou de-
positadas, na fórma do § precedente, dentro de 48 
horas contadas do momento em que o infractor tiver 
conhecimento de sua imposição. 

Art. 31. Os collectados deverão apresentar 
ao collector suas reclamações- quaesquer que sejam 
sobre este imposto por escripto, devidamente sella-
dos, a petição e documentos, que a instruirem, c~ 
b,endo a esse funccionario soluciohar as que se fe1

-
rirem á modificação de firma, tram,ferencia do esti~ 
beledmento, mudança do mesmo de um para outro 
local no mesmo município, remettendo as outras, de-
yidamente informadas e documentadas, á Dlrectoria 
da Receita. 

§ 1.° Feitas no lançamento as annotações refe-
rentes ás suas decisões, os collectores as communi-
carão ao fiscal de rendas da circumscripção e no 
fim de cada mez á Directoria da Receita- archivan-
do-se na collectoria todos os requerimentos em 
questão para serem exa~inados pelo fiscal de ren-
das que das mesmas fará referenda no relatorio da 
inspecção. 

§ 2. 0 O requerimento de baixa ou canc'ella· 
mento de lançamento de contribuinte residente 'fóra 
da séde do municipio-sérá instruido com documen• 
to comprobatorio da cessação do exercício da industria 
ou profissão- podendo servir de prova a declar.a-
ção, assignadas com firmas reconhecidas, de 2 ou 
mais contribuintes da mesma localidade e lançados 
por industria ou profissão da mesrna especie da do 
requerente ou, na falta de' taes contribuintes- per 2 
pessoas idoneas. 

Art. 32. Das decisões desfavoraveis do colle~ 
ctor ou lançador, em materia d'e sua competencia, 
caberá ao col'lectado recurso voluntario para a. Se-
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cretaria das Finanças, e, no caso contrario, a qual-
quer daquelles será obrigatorio o recurso de officio 
do seu acto. 

§ 1." Os recursos, quando encaminhados á Se-
cretaria das finanças, deverão conter as devidas in-
formações do collector ou lançador que houver 
pratiéado o a elo recorrido. E, se interpostos em tem-
po habi1, uma vez recebidos, terão effeito suspensivo 
dos actos que a elles deram causa, até definitiva de-
cisão, por despacho do Secretario das Finanças. 

§ 2.0 Os funccionarios que houverem pratica-
do o acto que deu causa ao recurso não poderão 
se negar a informal-o nem retardar sua informação; 
e, se o fizerem, ao recorrente cabe direito de remetter 
aquclle directamente á Secretaria das Finanças, alle-
gando expressamente o facto, afim de que se apure 
como convier á Administração. 

§ 3. o -Os recursos que não forem interpos-
tos nos prazos dos § § 1. o e 2. 'l do art. 30 serão 
indeferidos pelo collector ou lançador, e, os que fo-
rem directamente remettidos á Secretaria sem a in-
formação do funccionario que houver praticado o 
acto recorrido, serão mandados ar'chivar, por despa-
cho do Director da Receita, não se fazendo delles res-
tituição nem de quaesquer documentos que os ins-
truam, salvo se occorrerem as circumstancias previs~ 
tas no § anterior. 

Art. 33. - Para o fim de applicação dos diver-
sos dispositivos deste regulamento entendem-se: 

a) por estabelecimentos as officinas, empresas, 
organizações commerciaes ou industriaes em fun-
cção de actividade individual, ou exercida por con-
stituição em sociedade, pelas suas diversas modali-
dades; 
• b) por lançador, além dos funccionarios da col-

lectoria e da f" iscalização, qualquer outro funccio-
nario, ou pessoa encarregada, para o fim, pelo Se-
cretario das finanças; 

c) por auctoridade pol.cial todas as pessoas in-
vestidas, pela Administração do Estado, de poderes 
inherentes á funcção policial; 

d) por atacadistas aquelles que façam vendas, 
em grosso ou a outras casas commerciaes ; 
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e) por localidade as sédes das cidades, villas, 
DU districtos com suas populações ruraes inclusive, 
considerando-se como uma unka localidade a ci-

. da de que tenha mais de um districto de paz. Os 
contribuintes, cujos estabelecimentos estiverem fóra 
das sédes acima referidas e de estações de estra-
das de ferro, serão collectados, em relação á taxa 
fixa, no miniino da respectiva classe. 

I 

Art. 34. Não se entende por industrias e pro-
fissões differeutes o commercio de mais de um ar-
tigo exercido no mesmo estabeledm ento, excepto o 
de armas e munições, de artigos de jogos que não 
sejam de cultura physica, que estão sujeitos á tribu-
tação especial creada pela lei 933, de 1926, incidindo 
as taxas sobre o artigo ou grupo de artigos mais 
tributados. 

§ 1. 0 O contribuinte que exercer, no mesmo 
estabelecimento, industrias ou profissão differentes, 
pagará as taxas fixa e proporcional sobre a in-
dustria ou profissão mais tributada, pagando a 
taxa fixa por inteiro· sobre a industria ou profissão 
tributada em segundo Jogar e metade desta taxa 
sobre cada uma das outras industrias ou profissões. 

§ ? . o As firmas que exercerem o Commercio 
atacadista e varejista no mesmo estabelecimento, 
pagarão, apenas, as taxas que lhes couber como 
varejistas ou atacadistas, tomando o lançador a' na-
tureza do .commercio sujeito á maior tributação, se-
gundo a grande ou pequena escala em que fôr 
exercido um ou outro. 

Art. 35 As industrias ou p1 ofissões novas e as 
não comprehendidas nas tabellas respectivas serão 
classificadas por semelhallça com algumas já tribu-
tadas, levado o facto, immediatamente, ao conheci-
mento da Secretaria, por quem tenha processado o 
lançamento, por meio de circumstanciado relataria 
do qual fiquem claros, além de outros pontos, os 
característicos da industria ou profissão, sua impor-
tancia, o modo por que é exercida, sua localização 
e, finalmente, qual a serie e respectiva classificação 
em que fôr enquadrada a sua tributação. 

Paragrapho uni co. O Secretario das Finanças, 
tomando conhecimento desse relatorio, homologará 
ou não o lançamento assim feito, ordenando seja in~ 
cluido na série respectiva aquelle supp!emento de 
tributação a vigorar em todo o Estado, fazendo pu-
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blioa, ess~ sua dec·isão pelo· Orgão Official, e avisa-
das as Exadovias peles .11eios ordinario~. 

Alit. 36. Dar-se-á remissão total ou parcial do 
imposto,, ou adiar-se-á a sua cobrança nos casos 
de incendio, inundação, insolvencia provada do 
contribuinte, ou algum outro facto extraordinario 
que aifecte a vida normal do contribuinte ou da lo-
calidade. 

Paragrapho unico. Os favores estabelecidos 
por este artigo serão solicitados ao Secretario das 
finanças, documentada devidamente a pretenção, 
por intermedio sempre do col'lector que, em exame 
minucióso do caso, prestará seu laudo informativo 
s.obr.e as allegações e documentação do pedido do 
pretendente. 
' Art. 37. Para as omissões deste regulamento, 
applicar-se-ão os dispositivos legaes vigentes ade-
quados a cada caso, podendo o Secretario das f!nan-
ças t-xpedir instrucções para sua eJúecução. 

Art. 38. Este regulamnto entrará em vigôr des-
de a data de sua publicação, ficando revogadas as 
. dysposições em contrario. 
!o 

Disposic:.ões (l•ansitorias 

Art. 39. O lançamento para 1928, será iniciado 
a1 t..0 de Novembro e terminado a 31 de Janeiro, ini-
dad:a a arrecadação a 1.0 de Março. 

Paragrapho unico. A segunda pr~stação do 
imposto de 1928 será cobrada, porém, durante o mez 
de Agosto, na fórma deste regulamento. 

Ad. 40. Durante o primeiro anno de execução 
deste regulamento a c0ntar da data de sua publica· 
ç,ão, fica o Governo audorizado a transigir na ap· 
plicação de seus dispositivos, quando estes Jemons-
tr.a.rem, na pratica, inconvenientes fiscaes ou exces-
sivo rigôr. 

Art., 41. Revogam-se as disposi~ões em con-
trario. 
\ I lt 

• 

• 

I , Taxa fha 
• 

11 l ' 11 .i ~ ~ ' . ..... ...,~ ...... 
Q) cu !,; o o d 
'tl~..t:: CTl N ..... 
"'·- . .s..i "' .; 'ti"'= C'd~ Classes ..0 .c 
:.::8~ o _; c. .n...: --.s ..,o N · ... ·~ QJ~ g'OM QJ:E QJ :E 
...l o o o -·- -- ., 

I 

1,11 600$000 550$000 500$000 4d&$00Ó 
2,1\ 55Q$000 4oo:woo 38osoóo 3tloSobo 
3,11 360JQOO 300$000 27osodo 

,, 
250$000 

4,11 280$000 2sosobo 20:J.)ÔOO 180$00ti 
5.11 200$000 tsosdoo i4o$doo 120$000 
6.a 170$000 l50$QOO lOOSdOti 70$00Ó .. 
7,>1 12d~ooo 10'0'!000 80$000 60$000 
8,11 70'$000 60'$010 50$000 40$000 
9,11 6o$ooo ti0$0)0 40SOOO 30SOOO 

10. 11 40SOO!J 35~boo 30$00'0 25; oo·o 

Serre· A 

Esr.cci fl c, çfio 

Nccessoriós para automoveis ......•.•. : .. 
Açougue-de carne de vncca ou qualquer 

outra, inclusive toucinho- diari6 ... . 
Idem, ide'm•, idem- .. . . .. ............ · .. 
Agencia de qualque~ niitureza . . . ... .... . 
Aguar(iente- mercador em grande escala 

, , . • peç. . • 
Algodão - mercador tendo machina de 

beneficiar .. .. ..... . . ............ . . . . 
Algodão - mercador não tendo ma'china 

de beneficiar .... ..... .... : . ..•...... 
Annuncios, (emprezario de); . ........••... 
Apparelhos electricos, ou objectos de' illl\· 

minação e congeneres •.........•... :, 
Arame para tapume ou para· cimento ... . 
Areia-mercador de) ...•• ···'·.,. ,,, .... ,. 

~. 
~ • 111 

Ul..C: 
Ih o r:...: 
"' ~·-E E ~~ 
a.~ .C ~ C'I 

b o . 
35!Jg&lo 2od$obo 

J , .ti\ 

250$000 bo$0oo 

14d$óoo 100$000 

i20ibod tdosboo 

'ib$doô 5oslbo 

5d:sbâo ~ô$doo 
' 

40SQOO 3óW~o 

3o$61Jô ,. 2)$000 

25SOOO 20$000 

2!J.SOOO 15$000 

Classe \ ~ .rfrtx~ 
p'tÓporolona 1 

3,11 7 Oo 
lO 

6.11. 5 °/o 
8 . ~ 4 °/ 
6.11 ~ o13 

~·:~ s· 0/ 4 o o lo 
{lll 90fo 

5 , 11 , 
7.• Jüfo 'Ofo 

j,ll: 5°/ 
~·.a 4 o o 

·- 0~0 
• 1 4 o 
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.. .. E speoltlcnçllo 

Armarinhos por atacado ................ . 
a varejo, em grande escala •. 
• , , em pequena escala. 

Ar~ as de fogo, casa especial de armas · e 
munições ou sómente armas de fogo. 

Armas .de fogo e munições a varejo ou 
sómente armas de fogo a varejo . . .. 

Arreios, artefactos de couro, artigos de 
viagem nacionaes ou extrangeiros ... . 

Idem, idem, idem, em escalr. mínima . . . . 
Assucar, mercador em grande escala . ...• 

• , , pequena escala .... 
Automoveis, com ou sem deposito de ma· 

chinas, vendendo ou nllo accessorios 
Azulejos, ou ladrilhos, ou mozaicos e arti-

gos !lemelhantes .....•........•.•.... 
Azulejos, ou ladrilhos, ou mozaicos e ar-

tigos semelhantes em pequena escala 
Banco,'agencia ou casa bancaria, ou de 

desconto ou emprestimos ........... . 
Banhos ou duchas, casa de) ...... .. ..... . 
Bar, restaurante .... . . . .... . ...... . .....• 
Bar ......... . ..........•..... . ....•..•. 
Baralhos ou artigos de jogo, excepto de , 

cultura physica ..........•...•..•.•. 
Idem, idem, idem a varejo, em pequena 

escala............ . .. . . .•...•..•.... 
Barbeiro, vendendo armarinho, ou perfu-

. maria ou artigos semelhantes, tendo 
mais de 4 cadeiras ............... .. 

Idem, idem, idem, tendo até quatro ca-
deiras ....• ......... . ............. 

Idem, idem, idem, não vendendo artigo al-
gum tendo até 2 cadeiras, ••.•. . , ... 

Idem, idem, tendo mais de 2 cadeiras •..• 
Bazar, em grande escala . .............. . 

" , em peq. escala . ............ . ... . 
Bebidas, alcoolicas ou artificiaes, por ata. 

cado ..... . ..•........... .. ... . . ...• 
Bebidas, alcoolicas ou artificiaes, a varejo, 

em grande escala ................. .. 
Bebidas, alcoolicas ou artificiaes, a varejo, 

em pequena escala .•.•••....... . . . .• 
Etn escala mínima . . .... . ........... . 

Belchior .•......••••. · ••••• ..... · .... . · • · 
Bicycleta, mercador de) ................ . 

, , alugador, tendo ou não officina 
de concerto .• •••.• . .. . ......•.••.• 

Bijouteria ........... . ..... .. •..... . ....• 
• em escala mínima .... . ........ . 

Bilhar, casa com mais de 3 bilhares ven· · 
· dendo artigos para fumantes, ou ba· 

las de confeitos, doces ou bebidas .•. 
Idem, idem, idem tendo até 3 bilhares, ven· 

dendo artigos para fumantes, ou balas 
(le confeitos, doceª ou \Jebldas .. , . , • , 

C Taxa 
!asse . proporcional 

l .a 9 Ofo 
2,1\ 9% 
5.11 70/o 

1.' 
3.11 

J.a 
3." 
2.11 
3.• 
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3." 

L" 
8,11 
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6,11 

5,8 

7.• 

7 .• 

8." 

10 .3 
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1." 
3.a 

2,11 

3.a 
6. o 

6.a 
4.a 

6,11 
5.• 
7.11 
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90Jo 
9% 
70Jo 
9% 
7% 
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70fo 
90fo 
4 ')/o 
70Jo 
7% 
90fo 

9% 

90Jo 
50fo 
4 Ofo 
4 Ofo 
90fo 
90fo 

90fo 

90fo 
90fo 
7"/. 
40fo 
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P/0 
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4 o/o 
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li 
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Especlficnçi1o 

Idem, idem tendo ·mais de 3 bilhares, não 
vendendo artigo algum ............. . 

Idem, idem, tendo até 3 bilhares, nlio ven· 
dendo idem, idem . . . ............ . .. . 

Biscoutos, mercador em grande escala . . . 
, pequena • . , . 

Bombeiro, com officina, vendendo artigos 
do mesmo genero .. . . . . .. . ... . . ... . . 

Idem, idem, trabalhando por encommcn-
da . . . . .. .... . . . . . . . . ... . ....... .. . . 

Botequim permanente , ou casa de comes-
tíveis, vendendo bebidas, café, etc ... 

Idem, idem .. . .. . .•••.•• . .... . ... .. ... . . 
Idem, se:n bebidas ... .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. 
Brinquedos, em grande escala . . . . .. . . . . 
Idem , em pequena escala .... ... . . . . . . .. . 
Cabelleireiro, salão especial para senhoras 
Café, mercador tendo machina de be!M!fi -

cil r . .... . . . . .. . . ..... ... . . . .... . . .. . 
Idem, comprador, com escriptorio, por 

conta propria ou de outro . ....... . . . 
Caixas, caixinhas ou caixotes, etc . , me r· 

cador .. . . .. . ... . ...... ... .. . .. . . . . . . 
Cal, mercador e~ grande escala .•.... . •• 
Idem, escala medta .. , ........ . ....•...• . 
Idem, idem, em !Jequena escala . .. ....... . 
Calçados, atacadista . .. .. . . . . .. . .. ...... . 
Idem, a varejo, e~ grande es<:ala ...... . . 
Idem, escala mcdta .••.•.•.....•..•.. ... 
Idem idem, em pequena escala . ..... ... . 
Idem', armarinhos, chapéos de sol e cabe· 

ça, bengalas, a varejo, em grande es-
cala ......... .' . ........ ··. ·········· 

Idem, idem , idem, idem, idem, em peque· 
na escala ........... . ............ . 

Cambista, fazendo transacções sobre moe-
. das ou semelhantes ......... . ..... . 
Carvão, mercador, vendendo ou nllo lenha 

em pequena escala ..... ; . . . . ... . .. . 
Casa de pasto ..•... . .... . . . •..... • . . · · · . 
Cascas vegetaes ................... . .... . 
Cera ou mel, sebos c graxas, oulubrifican· 

tes .•...••.. . . . .. · · · · · .. · ·. · · · · · · · · 
Ceramica, (productos de) mercador em 

grande escala ....... .. ...... .. . .. .. 
Idem, idem, idem, em pequena escala .. . 
Chapéos de cabeça, por atacado . . . .. ... . 
Idem, idem, a varejo, em grande escala . .. . 
Idem, idem, idem, em pequena escala ....•• 
Charutaria, vendendo ou não objectos pa· 

ra fumantes ................. · .... .. .. 
Idem, iderÍ1, idem, em pequena escala._.. 
Cinematographo ou semelhantes, funocJO-

nando diariamente . ........... .... .. 
Idem, idem, idem, nllo funccionando dia-

riamente . . ........ , , ......• , .....• • .. · 

Tnx~ 
Clt~s sc proporolon ~ 

8 .11 
3.11 
5,!1 

7.11 

8." 

5.11 
7.11 
8 . /l 
1. " 
3.11 
7.a 

2." 

4.8 

7.B 
5." 

10. 8 

10." 

3.11 
7 ." 
t.ll 
2." 
4.8 

3." 
5.11 

3.• 

5°/o 
4% 
70fo 
5 o/o 

5 "/o 
50fo 

90fo 
8 "/o 
7 o/o 
9% 
YOfo 
70fo 
7 Ofo 

9% 

90fo 

7% 
4% 
50fo 
4% 
40fo 

9% 
4 0/0 
90fo 
90fo 
7 o/o 

9 o/o 
7 0/0 
9 o/o 

9 O/o 



... 

38i 

EEpccl fionç i'ío 

Cirurgia, material dentario ou instrumentos 
ciru rgicos . .. .. .. . .. ~ ..... , .... , .... 

Cocheiras de alugar animaes ou recebei ds 
a trato .••..•......... .. .. . .. . .... . 

Cofres, ou archivos, ou machinas de es· 
crever ou piano . . ... .. .. .. .......... . 

Confeitaria, tendo bebidas, café, etc . . . . . 
Idem e restaurante ....... . ........ ... ... . 
Idem, pequena escala . . ... ............ .. 
Idem, vendendo sómente balas, confeitos, 

doces . .. : ....•............... . ...... 
Idem, idem em peqne'na escala ........ ! .. 
Construcç11o (material de), merclidor etn 

grande escala ... . •... ... ....•....... 
Idem, idem, idem, em pequena escala ....• 
Corôas funebres ou outras e flores artifi· 

ciaes . . ....... .... . .. . ... .. ... . ..... . 
Couros (mercador de), tendo cortume .•. 
Idem, idem, nllo tendo cortume ........ . 
Diamantes, mercador em grosso . .....•.. 
Idem. idem I pequen·a es<!ltla . . . ... ... .... . 
Divertimentos publicos, de qualqll'er na· 

tu reza, permanentes, não especifica-
dos . . , ......... . . . ...... ... . .. ... . .... . 

Drogaria, por atacado, vendendo ou não 
perfumaria . .. ..... . .. . ... .........•• 

Idem, a varejo em grande escala, idem, 
idem ........ . .. .... . . , ......•..• ~ ., 

Idem, idem, em pequena' escala, idem, 
idem .. ..• ..... .•........ . .. . .••.•..• 

Idem e phannacia, idem, idem .. . . ...•.•• 
Dynamite e outros exp'losivos· . •. .. ..•..• 
Engr.axate (salão de !, com 2 ou mais of~i· 

ciaes, vendendo 11ordões, graxas . . . .•. 
Escriptorio de amos~ra~ .•.. ...... ........ 
Idem, de qualqu : r natureza ... •........ .. 
Idem, de commissões, consignações, etc , 
Espelhos·, quadros, molduras, estampas ,. 

cartões postaes, etc . . . , . .... .... ... .. 
Idem, idem, idem, em escala mínima .. . 
Essencias, oleos, vernizes e semelhantes .. . 
farinha de trigo, mercador em grande 

escala . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 
fa zendas por atacado., ......... .. .. .. . 
Idem em pequena escala ........... .... .. 

, a varejo, em grande esc:ila .... . 
e armarinho por atacado ...•. .. 

fazendas e armarinho a varejo em grande 
escala ..• ...... . .. .•.. .... . . . ......• 

fazendas :11 varejo em pequena escala ..•.. 
fazen ~as, armarinho, fe ttragen·s, louças, 

calça·ctos, roupas feitas, chapeus,arreios, 
generos ou molhados etc. por atacado 

fazendas, idem, idem, idem, a varejo, em 
grande escala ......•..••.••...........• 

fazendas idem, idem,. a varejo em escala· 
media. I f t f I o O I f I tI I f f f f f I t t f I f I f f f~ 
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fazendas, idem, idem, idem, a varejo, em 
pequena escala ....... "" ..... . .. . 

Idem em escala mini ma ......... .. ...... . 
ferr agens, pol' atacado . .. •• . . ..• . . ..... 
ferragens, a varejo em grande escala . •.. 
ferragens, louças, outras merdadorias se· 

melhanles , armarinhos, tintas a varejo 
em grande escala ....• , ..... •. ....•.. 

Idem, idem, idem em pequena escala.:,; .. 
Idem em escala mínima ...... ... ......•. 
films, alugadores ou sulillccddores .••.• . . 
Idem pequena escala .................. . . 
Fl0res natu raes , enfeites ou flores artili· 

ciaes ..• .••.• ..•.....•............... 
fo gos de ,~o·tificio. : .. . . . . .. . • ...... ... ... . 
folh as latas, bahús; ou congeneres ....•. 
fructas nacion aes. . ... .. . . . . . .. . . . .... . 
Fructas nacionaes e extrangeiras .. .... . . . 
Fumos 011 ciga rros em grande escala .... . . . 
Fumos ou ciga rros em escala media . . ... . 
fumos ou ci crarros em pequena escala . .. . 
Oarage de aluguel, para qualquer vehiculo 

' Oarage tendo officina de concerto . ... . ... . 
Oazolitla :>u lubrificantes . . . .. .. . ....... .. 
Ocneros aliment.cios, por atacado ...•.. 
Oeneros alim enticios, nacionaes e · extran· 

geiros, a varejo em grande escala . .... 
Idem , idem nacionaes a varejo,em gra nde 

escala .. . ...• •. , . . .... ......... s · · · 
ldem, idem, nacionaes a varejo em escala 

media .•••• , , .... o •••• o •••• • oi l o •••••• 

Idem, idem, idem em pequena escala ... . . 
Idem, idem, id em menos molhados, em pe-

quen a escala . .. ..... . ........... .. .. 
Oramophones, phonographos e semtlh an-

tes, merCUU OI' tl e .... , ........ . , , .. , . . 
Guardas chuvas, sombrinhas, bengnl! se se· 

melhantes . ..... . . · · · .... . ... ...... • · . 
Hospedaria ou casa de commodQs . ...... . . 
Hotel tendo até 8 quartos ............ .. 
Idem tendo mais de 8 quartos até 12 .... . 
ldrlll de mais de 12até 20 .. ..... .. .... .. . 
Idem de mais de 20 a.té 50 .. ... .......... .. 
Idem idem idem 50 ... .................. . 
Illuntinaçilo, objectos de . .. . .. ..... . . . .. . 
idem, idem ent pequena escala ....•. ....• 
1 nstrumento e objectos de musi~a ~ .••.. ~ • 
.! oins em grande escala ....... · .. · .. .... ' 
joiaS em pequena escala, VendendO OU nãO I 

relogios .. ~ . ....•...... •.. ...•.• .•..• 
.Jogos permittidos .... . . . . " ......•..... , .. 
jornaes, revistas, e etc. (mercador de) .... 
Idem pequena e ~cala ............ , ... . · · · · 
Kerozene, depositaria ou mercadpt .... · · · 
Ladiciniosl (casa de) . .•.•••. j • • •r• •• '>l'" ' 

! .a 
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6." 
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3.1\ 
1.1\ 
5. ~ 
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40fo 
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,. ERpcoltlcnçiio 

Idem escala minima .... ........... , .• . . , 
Leite, comprador ou exportador ou reven-

dedor, tendo estabelecimento, com ca· 
mara frigorifica .............. .. .... , 

Idem, idem, idem, idem em pequena es-
cala ....•...... ...•••.•...... , .•••••. 

Idem escala mini ma .................... , 
Leiteria..... . . . . . . . . . • . . . . . • . •.•.•..... 
Lenharia com machinismos •• ,,,., ..•••••• 
Lenharia sem machinismos . . .. ......... .. 
Livraria, ou papelaria e objectos de escri-

ptorio em grande escala .......•••••.. 
Idem, idem, idem escala media .•..•....• 
Idem, idem, idem em pequena escala ..... 
Loteria, agencia ou sub agencia ven · 

dendo ou nllo jornaes, revistas ..... 
Louças, vidros e crystaes, em grande es· 

cala ....................• ........... 
Idem, eseala media ................... .. 
Louças, vidros e crystaes, em pequena 

escala ... .......................... . 
Machinas, mercador de machinas, de qual-

quer especie, motores, dynamos, etc •. 
Madeiras, preparadas ou nllo .•... . ..... . . 
Idem, idem em pequena escala .......... . 
Malas, bahús, caixas ou canastras, artigos 

de viagem ..••..................• . •• 
Idem, idem, idem em pequena escala .... 
Malhas, tecidos de meias ou camisas de 

meta .• '' " ... ,,, ..•................. 
Idem, idem, idem em escala minima ...... 
Medicamentos, não sendo em pharmacias 

ou drogarias... . . . . . ...•••••••••• , . 
Mica (mercador ou exportador de) . •.. , 
Modas, enfeites, aviamentos etc, ou cha· 

péos 'para senhoras ................. · 
Molhados (casa de), em peq. escala .... . 
Moveis, colchões almofadas ou tapetes, 

congoleum e artigos semelhantes •.... 
Idem, idem, idem em pequena escala •... 
Moveis e colchões em grande escala, 

casa especial. . . . . • • • . . . • .•• , .•••••. 
Idem, idem, em pequena escala, idem, idem 
Idem, casa especial, em grande escala ... 
Idem, casa especial, em pequena escala .. 
Idem, usados ....•••• , .........•.....• . .. 
Munições (casa de) .................... . 
Munições, nllo sendo cas:J especial., •••• 
Munições, em pequena escala .......... . 
Optica, (artigos de) ou material photogra· 

phico .••.....•............... . .. · ··. 
Optica, (artigos de) ou materia photogra· 

phico, escala minima . .........•• . ... 
Orthopedia (objectos de) .............. .. 
Pilo, mercador com deposito, nllo sendo 

fabricante, ou mesmo fabricante tendo 
deposito separado da padaria ........ 
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Espcolflcnçiio 

Pelles, ou pelliças, plumas c congeneres .. 
Penhores · cas!l de) . .... . . ............. . 
Pensão tendo até 5 aposentos . .... . .....• 
Pensão de mais de 5 até 8 quartos •••. ,. 
Pensão de mais de 8 até 12 quartos ..• .. .. 
Pensão de ma:s de 12 . .... . ...... . .... .. . 
Perfumaria ....... . . . ... ... .... , . , ..•. , , . 
Perfumaria em escala mini ma . . . ........ . 
Pharmacia e Drogaria . .. . .. . ........... . 
Pharmucla em escala media ........... . 
Pharmacia em pequena escala .......... . . 
Idem, escala mini ma . . .. . ... , ...... . , .. 
Pharmacia vendendo perfumarias •. .. .... 
Pharmacia vendendo preparados proprios 
Photographia, vendendo ou não material 

photographico . .. . . . . .. .... ... ..... . 
Preparados pharmaceuticos, mercador corn 

d~posito . . . ....... .. .... . . . . . .... : .. 
Radio telephonia, como diversão rem une· 

radora . ... . ...•.................... , 
R elogios, (mercador) •••••.•.... . . . •.... 
Relogio, (mercador) vendendo joias.. . . • 
Restaurant . . .......... .. ............... . 
Roupas feitas, mercador em grande escala 
Roupas feitas; mercador em pequena es-

cala . ............. ................. . 
Sal, mercador em grosso . .. . . . ....... . . . 
Seguros, Companhia de) ....... . . · ......• 
Seguros, Companhia de) com séde f6ra do 

Estado... . ... . •.. . . .. .. . . . . . .... , 
Sementes ou vendas de plantas .. , .......• 
Sollas, couros e semelhantes ..... . .... , • 
Idem, peqnena escala .................. . 
Tapeçarias ou objectos de ornamentação 
Taverna casa de genrros do paiz ou 

quitandeiro com capital inferior a 500$ 

Serie-8 

Especillcnçiio 

Abridor-ou gravador (officina) .. ,., .... , 
Adubos- fabricante ...... . . , ............ . 
Aguardente -fabricante em grande escuta 

idem, ide~t escala media •.• 
idem, idem, idem pequen11 

escala ...• , ............ . .. ......... . 
Aguas gazosas artificiaes - fabricante em 

grande escala .............. , .... .. 
Aguas gazosas arlificiaes-fabricante em 

pequena escala . , , , ••..•.••... , ...•.• 
Alfaiate .. rendo fazendas ou armarinho .. 

idem idem em pequena escala., 
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Idem somente aviamentos •. ••• ,. 
idem não tendo artigo algum ... 
idem sem officiaes .•• , . . • ••• • 

Algodii o- machina beneficiar a vapor ou. 
electricidade- preparando productos 
de 3°.:t . ... . .. . .... . ...... , • • • • • . , .• 

Idem, idem a agua, auima\ ou braço . ••••. 
Armador - com estabelecimento torneccn· 

do artigos congeneres .... •••• , ...•. 
Arreios- couros, peles c artigos para via· 

gem fabricante . ........ , • , .. , •.. , 
Idem, idem, pequena escala idem .. , .. .. . . 
Assucar-usina a vapor ou · elcctricidade 1 

tendo ou não refinação .... , . .... ... . 
Assucar- relinaçao ...••• , . . ••. • ..•• • , . , 
Atelier - dc costuras fornecendo enfeites 

aviamentos etc. para senhoras ou me· 
ninas ..... . .... .. ... . ., . . . .... .. . . .. . 

Atdier- de costura trabalh:tndo por en· 
commenda ....... . .. . . . . .. ......•.•. 

Automovcis- officinas de concertos tendo 
machi nismos e vendendo ou não ac-
cessorios . . . .. . ....•.... .. . . . , •. ... 

Automoves ·· officinas de concerto torn e· 
cendo ou vendendo accessorios peque· 
na escala . . .. .... .. .. . .... ... •..•... 

Idem, sem machinismo> não vendendo ac· 
cessarias ........................•.. 

Azulejos-ou ladrilhos ou mozaicos- fa 
bricante . . . .. . . . . .. .•...•..•.• •. . , .• 

Azulejos- idem em media escala ........ , 
Idem pequena escala ................... . 
Balas e confeitos-fabricante ..•....... . .. 
Idem, idem em pequena escala, idem . ... . 
Banha- fabrica . ... .. .. , .... ....... . ... . 
Baralhos ou artigos de jogo que não sejam 

de cultura physica- fabricantc .... .. . 
Bebidas-fabricante de bebidas artificiaes 

ou alcooli cas em grande escala ..... . 
Bebidas- Idem, idem em pequena esc a h. 

Idem, idem em escala mínima .. . 
Bicycletas - offinas de concertos ........ . 
Bilhar-fabrica .... . .. . ................ . 
Biscoutos- fabrica . . ......... ... ....... . 

idem em pequena escala .... . 
Borracha - fabrica de arte factos .... , .. . . 
Brinquedos- fabricante .. . ..... ... ..... .. 

Idem em pequena escala ... . 
Cabelleiras .. fablicante ............. , .... . 
Café- Machina de beneficiar a vapor ou 

electriclda1le . . .... .... ............. . 
Café-Machina de beneficiar a agua .... . 

-·Idem· torrefação ............ . ..... . 
Idem pequena escala .........•. . .. .. .. , . 
Caixas ou caixinhas de papellão- fabrican-

te ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 
Idem pequena escala ............... .- . . . . 
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Eapcclflonçi\o 

C!l~iJllbOs - fa)Jrica .................. . .. . 
lde!tJ, idem ou caixotes de m<dcira - fabri-

cante .....•.•. , ...... . .. . . . . . . , , .. . 
Cal-fabricante .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .• 
Calçados- fabricante em grande escala •.. 
l~em, idem escala média ...... . . .. . ... .. 
lqcm, idem, em escala mini ma ....... , .. . 
Callista - com estabelecimento .... . . , . . .. . 
Camisas e roupas branca> etc ., fabrican-

te ..................... . .......... . . 
ldem, pequena cscal;; ... . .. ..... . ... . ... . 
C~ramica em grande Pscala ............. . 
Idem em pequena escala .••. . ... ...... 
Idem fabricando apen as pequen o~ utensi · 

lias .. . ....... , ... . ............. .... . . 
Carpintaria ou marcenaria, tendo officina 

de esqqadria ...................... .. 
Idem marcenaria e car'pintaria simp!es-

Ilientc .................... • .• · · · .. 
Carvão-fabrica (vegetal) , ••. . . . .. .. .. .. 
C!!reaes- mílchina de beneficiar mais de 

uma cspec ie ......... . ... . .. . ...... . 
lde1t1, idem de uma só especie ......... .. 
Cerveja - !~brica em gran de escflla com 

fpgonhco ....................•..... , 
Idem em pequena iqem, jdem, irl~m , ... . 
1<\f m sem frigori fico . .. ... .. .. .... . ...... . 
Ehapéos - para homens- faprjca ...•. . .... 
ld~ITI em p\lquena escala . . ....... . .... . . 
Idem para senhora> , . ....... .. . . ..... . . . 
lden1, reforp1ador ou c:mcertador ...... .. 
Idei\1 esc ai~ min ma ..... . . 1 •• , • , •• •••••• 
Charutos ou cigarro!l - fabriçante ....... . 
lderp em pequena escala... . .. .. ..... . 
ldefll escal il mínima . ... . .... , ........... . 
Chinellos - fabricantç. . . . . . I • • • • • • • , • 

Cin,ento - fabricante..... ..... .. .... . ... 
eofres fogões ou congencres -- fabrica ..• 
ÇolçhÕes, almofadas c artigos simi!ha(Jtc~ , 

idem . . •...... .. . . .... . .. . •... , , .. . .. 
Conservas de qualquer naturcz;~- t~pri-

cante ..•• . ... . ... · · · · · · · · •. , , · · . .. • • 
Cor.ôas-fune.bres 0\1 não, flor~st fa\Jriçante 
Cortume - com machin ~ s . ••••• , ...... . 
Idem, sem fiJachinas ..... .... . ... , ... . .. . 
Cutellaria -~acas , facões, etc . - fab(içante 
Doces - fabdçante..... . . .. . • • • . ..... · · · · 
Idem em escala minim .1 . .. ............. .. 
Dy11a'mite, fÓguetes e artigos similhantes-

fabricantc .... . ......... , ••••.....••. 
Empalhador- com offic ina .......... . . : . 
Idem, com officina e fornecendo matenal 
Electricidade -emp.reza ... . .....•........ 
Encadernador-officina . ........ . ... ....• 
En~enho de serra- vapor ou e(ectricida-

de .. . , .. , ... , ...... ,,, ..... .... ... . 
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Idem a agua ........ . ................. . 
Esculptor- officina ...... , ..... . ....... ,. . 
Esmerilhador idem ; ................ ; , .. 
Espartilhos - fabrica . ......... : ......... . 
Espelhos, quadros, estampa.;, molduras, 

estatuetas, etc .-· fabrica ............ . 
Essencias, oleos ou vernizes fabrica ..... . 
Farinha-fabricante (de qualquer especie) 
Ferraduras - fabrica .................... . 
F erraria ou serralheria ................... . 
Ferraria ou serralheria em esca l:: mininta. 
fiação de algodão, lã, seda, crina, etc .. 
Floristas- fabrica de fi'o res .. .... . . ...... . 
ltlem, pequena escala .. . : , ..... .. , .... . 
Folhas-fabricante de objectos de folhas .. 
Folhas -idem em fscala rninima .... . .. . . . 
formicida ou qualquer substancia para ex· 

tincção de insectos ................ .. 
fundição-fabricanqo artigos de ferro ou 

aço ................................• 
fundição-fabricando apenas barras de 

ferro ou aço ...................... . . 
G::lo -fabrica ... . ...... . ...... .. ...... . . 
Gravador ou nikelador ..... .. .......... . 
Guarda-ch~;~vas ou sombrinhas, bcng1las, 

etc ............ : .. .................. · 
Guarda-chuvas ou sombrinhas, bengalas 

em pequena escala ....... . ......... . 
Guarda-chuvas-reformador ou concerta-

dor, exclusivamente .:: .. .. ....... . . . 
llluminaçlio publica ou particular por cle-

ctricidade-Empresario ............. . 
llluminaçllo-gaz ou outro combustivel. .. 
I Iluminação - objectos de illuminaçlio-fa· 

brica ............ . ..... ... .. ...... . . 
Instrumento de musica -- fabrka .. .... .. . 
Instrumento de musica-Officina de con-

certos .................. .. ......... . 
]o ias fabricantes . ........... . ......... . 
joias - fabricantes (imitação) . ... . •....... 
Joias-fabricantes em escala minima ..... . 
Lacticinios fabrica de uma só especie ... . 
Lacticinios- fabrica de mais de 1 especie 
Lapidação -- Diamantes ou pedras preciosas 
Lavanderia ou officina de lavar ou engom-

mar .................. .. .. . ....... . . 
Lavanderia com tinturaria .............. . 
Idem, pequena escala ..... · .....• .. . .... . 
Lithographia-officina .................. . 
Lixas-fabrica ...... . ................ . . . 
Louças ou porcellanas- fabrica .......... . 

. Louças (Imitações) .................... .. 
Luvas- fabrica ......................... . 
Malas-bahús, caixas, canastras- fabrica .. 
Idem, pequena escala .................. . 
Marmorista-fabricando objectos de mar· 

more I I I I I I I I I I I I. I f I O f I I I f I I I I I I I I t ' 

Olnsse 'l!axn 
proporolonnl 

6.a 
7,1l 
9.1l 
s.n 
6 ." 
8." 
6.!1 
8.1l 

10. 11 

7." 
9.11 

2." 

6.11 

8." 

'2." 
4." 

8.!1 
2.!1 
fJ.!I 
7.!1 . 
5.1l 
3. !1 
6." 

6.!1 
5." 

. 8. " 
7.11 s.a 
z.n 
6.11 
s.n 
6." s.a 

. 5." 

50fo 
4 o/o ' 
4 "/o 
4 °/o 
7 o/o 
5 o/o • 
4 °/o 
4 Ofo 
5 Ofo 
4% 
4 ofo 
4 !i/o 
4, "/o 
6% 
5 o(o 

5 Ofo 

'·~. 0/Ó 
7% 
5 0/ 
5 °/~ 
7 ofo 

7 0/ o. 
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Eapcollicnçiio 

tMar'J1orista-tendo apenas serraria ..... . 
Massas alimentícias diversas-com machi· 

nismos ...................... . ..... . 
Massas-idem, idem em pequena esçala .. 
Medidas ou pezos-ou balanças -fabri-

cante ............. . .•. . ........ . .. . . 
• Meias-fabrica de meias ou de tecidos de 

malha . . : .......................... . 
Melas--idem em escala minima . ......... . 
Mod t\S - officina fornecendo aviamentos, 

cn leites, etc . .. .. ....... ..... ...... . 
Modas -Idem trabalhando por encomrnen· 

da .................. .. .... . ... . . .. .. 
Moveis - fabricante em grande escala ..•. . 
Moveis-idem em pequena escala ........ . 
Idem, idem-escala minima .... ... ...... . 
Olaria- telhas c tijolos com m:~chinismos. 
Olaria- idem, idem sem machinismos ... . 
Olaria- fazendo só tijolos .. ............ . 
OlecR!os e artigos simelhantes - fabrica .. . 
Optica-fabricantes de artigos de ...... . 
Ourives officina de concertos de obje-

ctos de ouro, prata c oqtros me-
taes ...••.....•........ , .... , .. 
idem, vendend o relogios . .....• 
i:lem, idem, não vendendo arti-
go algum.. , • • . . ........... . 

Padaria-movida a electricidade, vendendo 
conservas, doces e balas .... .. . 
idem, movida de outro modo 
idem, idem . .. ............ .. 
idem, vendendo apenas pães 
e biscoutos ....... , .....•. . . .. 

Papel - fabrica ............ .. .. 
Perfumarias- fabrica. . .. . .. .. ...... . . 

idem em pequena escala •.....• 
Pesca- em preza rio ....••...••.......••.. 
Phosphoros-fabrica . .. . .... . .......... . 
Photographia-fabrica de artigos de ...•. 
Pilhas electricas-fabricante . ... . ........ . 
Pregos-fabrica .. . . .. . ............. . .. 
Productos chimicos ou pharmaceuticos .. 
Radio telephonia-fabricante de artigos 

ele o I I I I I I I I I I O ' I o o o o 1 " I I t •o f o 

Sabão ou sabonetes - fabrica ............ . 
idem, em pequena escala .. . . . 

Sacc.os - fabrica . ••. . .. . ........ . .... .. . 
Sapataria-officina vendendo em escala 

mínima ......... . ............ . 
idem só de concertos . . . • . . • • 

Sellaría-correieiros vendendo o que fa· 
brica ... . ..•.................. 
idem, só de concertos ........ . 

Serraria- em larga escala movida por ele· 
ctricidade . .. . .............. . . 
Idem escala media •••.•.••• ~~ 11 

A. s.--25 · · 

Clusse 

7.• 

2.' 
4.' 

7.• 

6.• 
~ ,11 

7 .• 

9.11 
z.a 
4." 
6 .• 
5. !1 
6 ." 
7." 
5.1l 
5.a 

7.11 
6.' 

5.11 

6." 

7." 
6.11 
6.11 
7." 
5,11 
6.11 
7.1l 
s.a 
5,11 
7,11 

7.' 
6 .a 
7,1l 
a.n 
8. n 

1o.• 
6 .• 
s.a 

'l'11U 
proporcional 

7 ofo 

7 0/0 
5 of0 

6 °/o 
5 °/o 
6 °/o 
7 Ofo 

5 °/o 
9Dfo 
7 o(o 
6 ofo 
7 ofo 
5 °/o 
4 o(o 
7 °/o 
7 o/o 

5 °(o 
5 Ofo 

40fo 
7 o/o 
6 % 
5 Ofo 
5 % 
4 % 
4"/o 
7% s .,. 
7'% 
4% 
5 o/o 
5 "(o 

5% 
7% 
7% 
4 o/o 
6% 
4% 
5 o(o 
4% 
9 "(. 
8 '(q . 
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' ' J~SJ!CO iflc.ll; fi o 
T11xà. 

Clllsse proporolonnl .... 
Serraria·-rdem, em escala media, ·movida t 

· por quai'quer. putro meio . . • . 3. n 7 ~/o 
I 6 a 5o/o idem, em pequena esc a a....... • 

·Talco-fabrica . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. 7 ·11 5 °/o 
Tamancos-idem.......... . .... ... . ..... S. a 5 °/o 
Tecidos- fabrica com tecelagem, fiação 

e tinturaria ou estamparia (vide 
art. 17, §§ 1. 0 e 2.0)da lei 1014 
idem com tecelagem e fiaçlio •.. 
idein,· com tecelagem só mente .. 
idem, c<:>m fiação sómente ..... 

Tintas-fabrica de tintas de qu alquer es-
pecie ...... . ...... .. ........ .. 

Tinturaria ou estamparia ... . .. .... .. .. . .. 
Tinturaria só mente ... . ................. . 
Idem escala mínima . ............... .. .. . 
Typographia - serviço avulso .... . .... . . . 

idem, em pequena escala . · ... . 
Vassouras - espanadores, . escovas, fab.rica. 
Vehiculos-fabrica de qualquer espec:e em 

grande escala ............... .. 
idem, idem, em pequena es-
cala . ... . . .. .......... .. .. ···· 
idem, officinas í:te concertos, 
tendo machinas ......... . ... . 
idem, n1!o ten do machin às ... .. 

Vellas- (de sebo ou cêra estearina) ..... . 
idem, em peqnena escala . .. .. . 

Vidrcs ou garrafas- fabrica em grande es-
cala . ...... .. .. ........ . .... . . 
idem, em pequena escala .... . . 

Vime- fabrica de objectos de ...... . .... . 
Vidraça--officina de vidraceiro .... . .... · 
Vinagre-facrica . ........... . , ... . . · · · · • 
Vinhas de uva . .............. . .... ······ 

idem, de outras frutas .... . .. . . . ... · · 
Violas ..... violões ou violinos ou semelhan• 

tes e in:;trumentos de -corda-
fabrica .. . .............. · · · · · · 

Xarqueada .• . ..... . .. . ... . ......... · · · · 
idem, em pequena escala ..... . 

Serie- C 
Ouh•.as pt•ofisl!lôes 

ESPECIFICAÇÃO 

1.!1 
1.11 
2.11 
3." 

6.1\ 
5." 
7.11 
9, 11 
6 ,11 
7 .11 
S. a 

2 .• 

3.11 

6,11 
7, a 
6, :1 
9." 

6, 1\ 
7' a 
6.11 
9.!1 
s.a 
7. a 
7.11 

7 ·" . t.n 
3.• 

A-dministrad'or à e serviços, de q~ a lquer Companhia 
ou empreza- niiosendo Soctedade ~nonym~
ou de qualquer esta belecim~nto agncola o.u. 111· 
dustrial- percebendo venctm.entos, gratthca-
ção ou porcentagem ......... ·. · · • • • • · • · · · · • • 

Advogado . ... ... .. ...... . ... · · · ·. · · · · • • · · • · · • 
Afinador de piano ou outros instrumentos de mu-

sica, , R , .. . .... • • • • • • • • • • r • • • • • • • • • • • • • • • • • • _. ~ · 

10% 
10% 
JO o/o 
9 o /o 

70fc 
7 °/o 
5 ' {o 
5 o/o 
5% 
5 OI. 
4 ~,0 
• 
9% 

7 °/o 

7 °/o 
5 °/o 
50fc 
40fc 

7 o/o 
5"/o 
5 0/. 
4 °/o 
4 °/o 
5 °/o 
5"1o 

5 O/? 
9% 
9 °/o. 

CLASS!! 

ESPECIFICAÇÃO 

Agiota, ou emprestador de dinheiro, mediante hy-
potheca ou qnaesquer outros ti tu los: 

De 2:000$000 até 10:000$000 .•. . .• . . . ••..• , •.. . •• 
De mais de lO:OOO:SuOO até 30:000:)00o . .••.•.. .. . 
• • • 30:00QSOOO até 50:000$000 •••••••.. , . , 
• , • 50:0(10$000 ......•• ' .....•••.••••• •• .. 

Alugador de animaes ... . . . .... , ....... . ... . .. . . 
Architecto . . . . . . • . . , ... .. . . .. . ...... . ........ . 
Armador sem estabelecimento .... .. . .. ... . . .. ... . 
Automoveis ou caminhões- de praça 011 de trans-

porte de cargas -(proprietario 011 emprezario 
de) por cada vchiculo . ... . ... . . . ... . . . . . .. . 

Idem, idem- (em preza rio de estrada de) cobrando 
pedagio somente . ..... . . .. ...... . ... .... .. . . 

Idem, idem-(emprezario de estrada de) explorando 
transporte de cargas ou de pa,sageiros .. . . . 

Banco ou casa bancaria (Director de) .. .. . .. . . .. . . 
Idem, idem (Presidente de) ... . .... .... .. . .... . . 
Idem, idem (Geren te ou agente de) . . . .... . . .. .. . 
Idem, idem (Contador de) . ........ .... .... ... . . 
Idem, idem (Corre>pondente de) . . .. . . . . . . .... . . . 
l'dem, idem (Correspundent c qu1ndo encarregarlo 

somente de liquida r Con!as) . ... . .. . ... . . . . . 
Idem , idem (Outro; membros da di rectoria) . . . . . . 
Bicycletas (alu gador de) ... .... ... .............. . 
Bondes eleclricos (empresarios de) .. ... . .. . , .. . . . 
Idem de tracçllo animal (!defll idem) . . . ...... . . ,. 
Café-comprador sem estabelecimento .......... . 
I ri em, idem- em pequena escala . . ....... . .. · ...• 
Callista . . .... . . . . . .. . ..... .. .. . .... , . ....... . .. .. 
Carrtls, carroças ou outros vehiculos de aluguel·-

· para transportar cargas ou passageiros-(pro-
prietario ou emprezario de) por cada vehic11lo 

Companhia (director-presidente de) .. .. . ...... · .. 
Idem, (director de) ... . ... , . . .. . ... . ..... . ... . .. . 
Idem, (gerente de) .. . .. ............ .. ....... . .. . 
Constructor de obras .... .... . ... . •.. ... . . , ... . 
Empreitero .... ........................ . .... . . . .. 
Corrector de fundos ou mercadorias ........... . . 
Dentista com gabinete ....... ... ... . .. . .... .. . . , . 
Idem, idem tendo installaçt'lo electrica . .. .. ....... . 
Despachante ou empresario de transpertes . .... . , 
Dormentes (mercador de) ............... . ..... .. 
Idem, idem em pequena ~scala . . •...... ... ...... 
Empresa de qualquer natureza: 
Director ..... . ....... . . .. . .. . ......... • ..... .. .. . 

• · Director-presidente .. . . . ......... . , ..... . .. . .... . 
Gerente .. . ......... . ..... .. ...... . . . ..... . ... . . 
Engenheiro ............................. . .. . ... . 
Escolas de Danças . ..... . .... .. ..... ,., ......... , 
Esta bulo para fornecimento de leite ......... . .. , 
Fabrica de tecidos nllo sendo Sociedade Anonyma: 
Director de) . .. . ........................... . ...• 
Director-presidente ....... . ......... . .. .. .. , .... . 
Gerente ............................. . ... . ..... . 
Gado- ( comprador de ) por conta propria ou de 

outro . • , . , .... , ......... , ...• , , , , ....• , ••• , , 

TAXA t-IXA 

s.• 
3,11 
2.• 
t.• 
9.a 
S,a 
S.• 

s.• 
6.• 

4.' 
4.• 
3.' 
6. 11 

.. 7." 
7. a 

S.' 
5,11 
S." 
1.' 
3.• 
5. ~ 
6,11 
9,11 

JQ ,a 
4. • 
5. a 
7. 8 

().a 
9. 11 
7.a 
S.• 
7. 6. 
7." 
6.11 
8,11 

6. a 
5·.· 
7.' s.• 
7.• 
7.' 

6,1i 
5." 
7.a 

3.·· 



ESPECIFICAÇÃO 

Oado - (comprador de) em pequena escala, idem, 
idem. idem ..... , ••.• .. ..........•.. , .•...... 

Gado (cornmissario ou intermediado de compra de) 
Gado ( invcrnista de ) ......... . ................. .. 
Guarda-livros ............................. . ..... . 
l-lotei (Gerente de) ........................... .. 
Leiloeiro...... . . . . . . • • . . • . . • . • . . . . . • • . ... ... .. . 
Locador ou sub locador de mais de 3 até 6 predios 
L oca dor ou sub-locador de mais de 6 predios ... . 
Manicura ou pedicura. . . ...... . . .. . ... .. ... ..... . 
Massagista . .....••.. . .•.•.. . ....•.... . •.••..•.... 
Medico ... ,, ....•.... . .............. : ........... . 
Ovos ou aves •.•..••••...... . .. .. ..• . •••...•.... 
Parteira diplomada..... . ... . ..•• •. . .. .. . ......• 
Pedrei ra (em;Jresario ou arren.J ab rio de) . .••• , •.. 
Pedreira ( empresuio o:t arrl!ndatario de pequena 

escala). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.... , .• 
Pi anos ( alugador de! ) .. .. ... . . ... ... ....... , .. . . 
Procurador de partes ou solicitador.. .. ...... .. 
Seguros. Superintendente ou agente Geral, ou re-

presentante de Companhia de Seguros de qual· 
qu er natureza ... . .......•• . ........ . . . ...... 

Sociedade Anonyma: 
Director . .... ... ....•......•.... .. . . •.•... .. ..•• 
Director presidente ........................ . ..... . 
Gerente . . . ..... . .. . . ..................... · ..... . 
Outros membros da directoria ....•....... .. ...... 
Tropeiros fazendo somente transporte de merca-
. dorias, tendo mais de 3 até 10 animacs de 
· carga . .................... . ................ . 
Tropeiro idem, idem, id ~ m, tendo mais de 10 ani· 

maes de carga ....•..•...................... 
Veterinario ......... .....•.......... ,., • o •• , " •. • 

Serie D 
Ambulantes 

Agente commercial ou mercador ambulante não 
especificado nesta Serie .•••........... 

Agente ambulante de Companhia de Seguros, 
de qualquer natureza ............ . ... .. 

Agrimensor ....•......•.. . , . • . ...•.•...•.•. 
Aguardente ou qualqu er bebida alcoolica ou 

gaznsa artificial ...... (mercador ambulante) 
Armarinhos ou miudezas-m ercador ambulante 
Idem, idem, idem, em escala minim.1 ...... .. 
Armas de fogo e munições, ou só mente uma ou 

outra co usa, mercador ambulante ...••.. 
Idem, idem, idem em escala minima, idem, 

idem ................................. .. 
Arreios nacionaes ou extrangeiros, mercador 

ambulante vendendo lambem accessorios 
Arreios nacionaes, mercador ambulante, em 

escala mínima .•••..•••.........•..•...• 
A y~s OI\ ovQs-mercador ambulante ..••• , .•••• 

CLASSf! 

5." 
3.• 
5.~ 

10." 
10." 
10. a 
4.' 
t.• 

10." 
10." 
6. 8 

10." 
10. • 
6.(1 

.8." s.a 
9.a 

4." 

6.~ 
5. 
7." 
5.~> 

10." 

9." s.a 

200$000 

1005000 
100;)000 

200$000 
200$000 .• 
100$000 

600$000 

30C$000 

100$000 

503000 
50$000 
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ESPECIFICAÇÃO 

Balas de confeito, idem, idem . •.. . . .... . . ... 
Bijouteria ou joias não preciosas, mercador ant· 

bulante . . . ............••. . ......•..... 
Bijou~eria ou joias não preciosas, em escala mi· 

ntma .. . ... . .•.... . . . .. .. . . ... . .. . . .. . .. 
Bilhetes de loteria - vendedor ambulante . ... . 
Botequim ambulante ..... .. ...... , ... : ...... . 
Dentista, com gab inete portatil, ambulante .. . 
Diamantes, mercador ambulante . ... . . .... . 
Idem, idem, idem em escala mín ima . .. . .... · 
Divertimentos publicas ambulantes , touradas, 

circos, cinematograph os, companhias de 
theatro,ou quaesquer outros(empresar iode) 

Encerador, envern izador ou lustrador . ...• 
Espelhos, quadros, molduras, estampas, esta · 

tuetas, etc. - mercador ambulante .. . . .. . . 
Espelhos . qu~d~os, molduras, estampas, etc .em 

escala mtntma .......................... . 
fazendas (mercador ambulante de) .......... . 
fazendas e armarinhos ou perfumarias (merca-

dor ambulante) .. .... .. ......... . . ...... . 
folhas - objectos de- (mercador ambulante). 
fructas , nacionaes ou extrangeiras, mercador 

ambulante ..........................•.... 
Fumos ou generos alimentícios, mercador am-

bulante .. ....... ... .. ... .......... .. 
Gado de qualquer especie, mercador ambul · nte 

em pequen a escala ... 
Jogos, objectos de) não sendo de cultura 

physica), mercador ambulante .. ..... . .. . 
joias e pedras preciosas ou s:mplesmente joias, 

(mercador ambulante) .. .. ........ . .. . . .. . 
Joias e pedras preciosas ou simplesmente joias, 

em pequena escala ...................... . 
Malhas, tecido~ de) ou meias, mercador ambu-

lante de) .. : . .. . ............. . ..... .... . . 
. Malhas, tecidos de) ou meias, em pequena es-

cala . .............................. . ... . . . 
Navegação a vapor (emprezario ou arrenda ta-

rio de) exercendo commercio de qualquer 
natureza .... . .. . .............. : .... .. ..•.. 

Navegaçl!o a vapor (cmprezario ou arrendata· 
rio de) não exercendo conunercío algum . . 

Navegação não sendo a vapor, não exerc endo 
commercio algum . ....... . .•........ . ... 

Oculos, pince-nez. ou quaes.quer artigos c e 
optica, mercador ambulante de) ........ . 

Peixe (mercador ambulante de) .... ..... ..... . 
Pelles ou pelliças , plumas ou artigos congcne· 

res , mercador ambulante de) .. ... ... . ... . 
Perfumaria, mercador am bulante de), ...... . 
Relogiüs, • • ) , . . . .. 
Restaurantes ambulantes nas Estradas de fer· 

ro, arrçndatario oq emprezario de) ... • , .. 

TAXA FIXA· 

50$000 

100$000 

50$000 
50$000 
50:;)000 
50$000 

400$000 
300SOOO 

15flSOOO 
405000 

100$000 

80$000 
3005000 

300S000 
50$0001 

lO:l$000 \ 

200SOOO 
200SOOO 
10Q$000 

300$000 

600$000 

400$000 

200$800 

100$000 

1:500$000 

1:000$1•JO 

400SOOO 

100$ 000 
lOCiOOO 

2COSOCO 
IOOSOfO 
lCO~OO~ 

~OOfOOO 
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Sálsicltas, conservas, etc. -mercador ambu- 100$000. 
2003000 lante ................ . ..... . ...........• 

Toucinho (mercador ambulante de) ..•...•.. 
, ( • • • ) em peque-
na escala .... . , , ........ , ........ , . . . . . . lC0$00.0 

Sala das Sessl)es, 1. 0 c e Sdenbro de t927 .- O presi· 
dente, Pedro Marques de Almeida. - 1. 0 ~ecretnrw, João. 
Beraldo.-2 .0 secretario, Abgar Renault. 

Vnc n imprimir. 

Requerimentos 

O SR. PASSOS MAIA, obtendo a 
palavra, envia á 1\Iesa um requeri-
mento do professor Amclio Pimenta 
de Abreu, pedindo annullação do acto 
que lhr concedeu ap11scntadoria. -
A' cominissão de .Justiça c Lcgbla~~:iu. 

O SH. C.AM!I.LO C. H AVES, obtendo 
n palavm, envia á !\lesa uma petição 
de João Bahia dos S. da Hucha, su~
l(crindo no Congresso a dccrctnçãtl 
de uma lei que permitia aos sol icita-
dores obter provi sões de ndvogadc,s 
para as éomnrcns de 1.' cntrnncia. 
- A' commiss:io de Legislação c Ju ~ .. 
tiçn. 

· Passa-se á: 

Apresentação de pareceres, proj e-
ctos, indicações c requerimentos 

PAHECEHES 

o sn. ALFJ\EOO SA', pela CUill-
missiio de Justiça c Legi slnção, of-
fcrcc e o seguinte: 

r- Sobre o projecto n. 47, da Ca-
mara 

A conunissão de .Justiça c Lcl(i~ln 
çiío. a cujo estudo fui presente, ctllll 
emendas, o projccto n. 47, da Cama· 
ra,' c\i~pondo sobre intlemnização a 
Juizes de direito c contendo outras 
disposições, já approvndo em 2.' dis-
cussão é de parecer seja dado para 
3.• c 'apprcvados o substitutivo c 
emendas. 

li - '3obre o projecto n. 10, do Se· 
nado 

A c<Hnmi ssiio de Força Pub li ca, 
compul sando o projccto n. 10, do 
Senado, crcando uma escola de avia~ 
ção na Cnpital, já approvado em 1.• 
di scussão, é de parece i' que o mesmo 
~da submeti ido á 2.' c approvado. 

Sala das commiss.'ícs, 3 'de setem-
bro de 1927. -Luiz Li sboa - Pcri-
cles de Mendonça. 

Ficam esses pr.,jrctos. sobre a 1\lc-
sa, para a ordem dos traballws. 

Redacc;ões fi naes 

O SH. XA VIEH HOLIM, pcl:~ com· 
mi ssão de Hedacç'ão, offerccc as se-
guintes rcdaeções: 

l - Sobre o projecto n. 4, da Camara 

Tendo c~aminndo altcntnmcnte o 
proj cc to n. 4, d:t Camam dos srs. D?· 
J•ll lados, quü lhe foi prcs(m te, depms 
de hn n·r sicJ r, np prr v aL1.0 .pt'ln Senado 
nas I rcs cl iscussões rcgimcn taes, a 
commissiio de Hcdacção é de parecer 
que fique assim redigido: 

Approvação de contas do exercido 
passado . 

O Con~1·rs :o Legislativo do Esta-
do de Minas Gcracs decreta: 

Art. 1. o S:'ío approvadns as despe-
sus do e~crcicio de 1926, constant~s 
das contns verificadas na Secret~r1a 
das finanças, definitivamente fnm-
dns em 289. 9!16 :952$771, comprehcn .. 
dendo: 

Sala das commissiJés, 3 de sc lcn:-
bro ele 1!127. -Alfredo Sú- C:llnil-
lc Ch:wcs - Vallatlnr~s Hibeil·o . 

a) Os dispcndios em razão da3 
tahellns da lei n. !!02, de 15 de se· 
lembro de 19:.!5 c dos creditos sup· 
plemcnta•·cs, e~t raor~linarios ~ es-
pcciaes, abertos na unportnnc1a de 
161 .934:857$977 ; 

h) A restituição dos drpositos, na 
importancia de 15. U35 :683$~251 a su· 
~](~f; 

O SH. LUIZ LISBOA, pela commis-
sãn de Força Ptthlica, offcrccc u se-
guinte: · 

• 
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Caixas Economicns 
Bens de uu~cutcs . 
Cnuções . . . . . 
Fiunçns .... . 
EmprcsUmus de OI'~ 

phiios ..... . 
Finnçns c cau~~õcs an-

tiga s . . . . . . 

li . 3f>4 :l:!.J$!JO:i 
:10 427$02!l 

8!1i> ü41l.;2;H 
10!.1 17:i··u:H 

31i :68·1 ~5 611 

2.382:032~6'.!1 

Depositos diversos : 
fiestituid os nu exerci-

cio.. . . . . . . 4. 215 :832$!l·l'i 
Cnnccllnmcnto de dc-

bitos . . . . . . 251 :1iü ""5iJ 

4. 407 :OO!l ~if'l20 

. Prcvidcncia dos Scn•id urcs do Es-
tado: 
Cl de co ntribuições c 

pcculios . . . . . 
€1 de . cm pr.:stimos 
C predwl . . . . . 

~ fi :i :39 · ~ ~6'2 
1?. :000, ()(11) 

l..t.3fi:!J27''12:l 

1. 90~ : i!1l $585 
Caixa Beneficente da Força Pu-

blica: 
C I· cout~·ihuiçõcs.. . . 4fiil :42i$·188 
C prcd1al. . . . . . 1.~:16 :917$12:; 

70G:059S03i\ 

Somma . . .... 15.!J35:G83S I2:í 
. c). pagamentos realizados pela 
cont~ "Hcstos n Pagar" na impor-
tnncut de 207:152$730 ; 

d) operações de credito no totnl 
de 68.0iO:!J90$370, comprehcndcn-
do: 
Camnms 1\fnnicipncs 4. 305 :9!lO$nOti 
Defesa do Café . . 7. 7:J3 :204$656 
Liquidaçito da Divida 

Externa . . . . . . 35.208 :5!J9$001) 
Departamento de Elc-

dricidnde . . . 14 . 5·17 :213$G:lü 
Acções du Tianco de 

C1·cdito H cal . . 1.188 : ·~20~01)0 
Prefeitura da Capital 1.:363 :171 812() 
Rêde Viaç:io Sui-Mi-

ncirn . . 

Somma . 

3.72~:391 $ 1:12 

68 .070 :9DO~:lí0 
c) O liquido dos suppri'mcntos no 

cxercicio de 1 !J25, no va lu1· de .. .. 
2. 376 :OO!J$044; 

f) Os saldos em poder de Ban-
cos c Correspondentes, cx:1cton•s u 
diversos n·~ponsave i s, nu montante 
de 41.472 :~60~075. 

Art. 2." Ficam approvados o~ 
crerlitos s u p pl e m c n l n r c s ex-
trnordinnrios e CSJ>eciaes, con~tan
tes .. dos decretos do Poder Exe-
ctltJ.vo de numeros 6.577, de 
H , d~ qb11il d~· 1924; 6 .. 805, de .28 

de ~ CVe rc ~l' O cl'e 1925 ; 6 .807, d'e 28 
de lcvcrt' II'U de 1925; 6.82!), de 19 
de .mnrçn .de 1!12f>; li.lli!O, de !) de 
nwt o de 1V2!i; 6.:!86, deU de mnifl 
(11~.,] !121~ ;n li. !)04, de 2!J de maio de 

., _,,; ' · .,4 1, de 1.• de agosto de 
I:~ ~~ ; li . !!84, de 22 de setembro do 
1 .12~; 7. 002, de 8 de onluhro de 
1 !12a; 7. O :i :i, de 11 de dezem bro do 
1!l~ fi; 7.090 c 7.091, de 21 de ja-
nCII'u d.c l!J2G; 7.60:J, 7.124 c 7.141, 
rcspcc~ 11·amc nte de 5, 12 c 26 de 
fcvcrcn·o de 1!J21i; 7.167, de 12 do 
março de 1 !126; 7 .199; de 9 de abril 
el e 1 !12~; 7. 228 c 7. 236, de 18 e 29 
de maw de 1926, respecti vame nte· 
7.26:! c 7.2 71, respccti va mcule d~ 
22 ~· 2ií de junho de 1926; 7.273, 
7. 21 9, 7.28 1 c 7.299, de 2 13 17 c 
29 ele junh o ele 1926· ' 7. 3'21- c 
7. :125, de 24 c 26 de n!:os'to de 1926; 
7. i!:í6, 7 . :! 59, 7. ilfi I, 7. Bfi2 c 7. 366, 
de (i, 11, 1 1~, 17 c 24 de setembro de 
192fi; 7.:171, 7 .ili2, 7 .i!iG 7.378 
Ui9, 7. é! R O, UH !, 7. H83: 7.:184: 
7.:11{!i, 7.i!Rf\, 7.:JS7, 7.:!88, 7.i1R!J e 
7.390, de l , 6, 1fl, 19, 20 22 c 26 de 
ou f uh r o de 1926; 7 .'3 95, 7. 399, 
7. 40 I, 7 . 402, 7. 40~. 7. 405, 7. 406, 
7.407, 7 . 408, 7.4 10, 7.411 de 10 
11 , 18, 21), '27 C 30 de 11 0VC~lhro d~ 
1921i ; 7.418, 7. 410-A, 7.420, 7.423 
7.4U, 7.425, 7. ·~30 c 7 .4:1 1 de 2' 
a, lu c 20 de dezembro de' l!J26: 
7 .450, 7 .452, 7 .485, 7 .466, 7.467 ~ 
7 AliS, el e 8, 15, 25, 28 e 29 de ja-
neiro de 1927; 7.527 .. dc 21 de fc-
vei·cii'O de 1!127; 7 .557, 7 .559, 7.560i 
7 .561, 7 .:íG I-A, 7 .561-B, 7 .561-C 
7. [,61-D, 7.56 1-E, ,de 23. 25 28 ~ 
31 de março de 1927; 7.1i0!J; 7.610, 
de 21 de ahl"i I de 1927, todos aber-
tos para supprir a deficiencia de 
cred itos orçamcntnl'i os c pagnr des-
pesas auclorizndas. 

Art. :1. o A rcccill). c recursos do 
IIICIICiOII:Id O l~ XCI'CÍeio el e 192(;, fiX:t-
do s em 239. !l9fl : !l!i2~771, são reco-
nhecidos c confirmados, comprc-
hcnd end o : 

a) a renda rirdi nar ia arrecadada 
co nfor me os pn1·agrap hos da lei n :· 
?02, de Hi. dl' sete mbro de 1 !1251, ua 
tll~ jl!ll'l<tllCt:t de 111 . :lli7 ':0!l6·t'2S2 t• 
n c•xlraorrlinnl"ia, al'l'c·cadada de nc-
cnr rl o co m os paragt•aphos da mes-
ma l ~ i. na im portnncia de ....... . 
22. !l!JO ::; 1:1$51 :l; 

h) os dcposilos em dinheiro co-
lhidos de: · 
Caix·as eco nomi cns 
Bens de a usc ntc s . 

, Cauções . . 
Finnçns .. 

. Deposito/i \11·vcrsos 

3. 540:034$887 
112:H85. 603 

983~9 19$7'49 
151 :6!)2$500 

1. 673 :528~9Ul 

• 
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· · :Previ dcnci n dos 
Estado: , 
c contribuições. 
c emprcslimos. 
c predial. 
s seguros. • • . 

Servidores do 

934 :028o ·137 
114 :682$562 
216.220 '283 

1129$878 

1. 265:261 $160 
Cubm Dcncficcntc du Força Pu-

blica: 
ccl contribuições. 

predial. . . . 
:no :20H46H 

1 :<152$000 

311:656$46~ 

Canccllamcnto de cr·c<lltos: 
Fianças e cauções 

.antigas. . . . . 
DCdJositos diversos 

2.381:531 $621 
1.400 :195$482 

Somma. • . . 11.775 :206$·156 
cj Os restos a pagar·, escriptura-

dros II C exerci cio, sendo: 
de 1926 . . . . 
prescriptos. ·. . 

l4. 606 :8·18$697 
il:I26$7il0 

14 .609 :!!75$4 Ti 
d) Operações de credito no total 

tlc 16.833 :750S081l, comprchcndendo: 
Banco do Brasil, cJ 

Hêdc Sui-Mineim 
Camaras Munici-

paes . .... . 
Companhia de Ele-

ctricidndc e Via-
ção Urbana ... 

Cnmhiacs.. . . . . 

2.500:000$000 

498 :026~911 

2.000:000SOOO 
11.835:723$177 

c) Hcclificação da cj de suppri-
mcnto do exercício de 1!125, no va-
lor de 208:971,~86; 

f) O liquidu dos supprimcnlos re-
cebidos do exercício de 1927, no mon-
tante de 21.156:155$236; 

saber: 

Art. 4.• Fica npprovndo o balan-
ço do nctivo c passivo, que revela a 
estimnç:io dos rn I ores componentes 
do patrimoniu do Estado c as resp(ln-
~;a bilid adcs ao mesmo vinculndns, con 
stantcs das seguintes parcellns: 

Do nr livo : 
Pr·oprios do Estado 
Divida aclin1. . . 
Valores do Estado 
Mun icipalidndcs . . 

Pl·cvidcncia dos 
Servidores do 
Estado: 

C[ predial. . . 
• Caixa Beneficente 

l!a Força Publi-
ca: 

Cl predial. .... 
Bancos no pniz c 

no cxtrangeiro . . 
Exnclores. . . . . 
Diversos responsa-

·veis ..... 

no total de. . 
Do pn ~s ivo: 

Dh·ida interna fun-
dada . . . . . . 

Divida fluctuan tc.. 
Emprcslimos muni-

cipacs ..... . 
Exercício de 1 ~127. 
lhncn el o Bmsil, c! 

p;n r:lllliela da Hêdc 
Sui-1\Iinclra. . 

2~7.122:150$11~ 
7:1.078:5!18$11\3 
17.098:092$496 
27.587 :668$526 

2.533:193$367 

256:512$8[12 

28.7:11 :202$168 
7.031 :141 $11() 

5.709:916$797 

419.148:435$6:17 

57.001:600 000 
31.894:036$149 

1.361:818$448 
21.156:155$236 

2.500:000$000 

llil. 913 : 609$833 no total de .... 
com a diffcrcnça a 

fa vo r do pnlrimo-
nio de ..... 30!í. 234 :825$80·1 

Jc19 .148:435$657 
Art. li." Hc,·og:1m-se as disposições 

em contrario. 
Sala das c<llllmissõcs, :J de selem-

g) Diversas contas, a 
Contas correntes: • hro ele 1!)27.- Xarirr 11niim- Luiz 

Contas correntes .. 
Diversos rcsponsa-

veis ... 

11:419$174 Lisboa - V::llarlarcs Hibciro . 

Exaclores. 
$009 

111:101$0:í!i 

122:520$238 
h) Os saldos de 1 !!25, em poder de : 

Bancos c correspoil·· 
dentes. . . . . 77.843 :983$0GO 

Exnctores. . . . . . 9. 317 :885~0U3 
Diversos rcsponsn-
. vcis. . . . . . . a. 781 :095$738 

VQ , 94~:963$896 

H -So brc o 11rojccto n. 19, da 
Cumara 

A commiss:io de ll cdacçiín, tende• 
examinado, com a devida allençiío, 
o projccto n. 1 !l, appronulo pelas 
duns casas do Cougr·csso Mineiro, 
é de pal'l!Ce l' que se vote a . seguin-
te rcdacçiío l'innl: 

O Congresso Lef:islativo do Esta· 
do de Minas Gcl'!lcs dccJ·cta: ' 

Art. 1. " Pica o Presidente do Es· 
tncln, desde j:i, auctorizado a con-
stituir pulrimopio, cujos rcndiu:icn· 
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tos, rcspcctlvamcnlc, de 200 :OO,l t~ . 
350:000$, 600:000, c r,o :000~. auxilien. 
n munutcnçiio dn Faculdade dr Di-
reito, da Escc; la de En~c nhnria, c 
da Fnculdndc de ~Jcdicina c da E~
r'lln de Odontologia c PhaJ'macin de 
Dcllo Horizont e, todas com sédc na 
Capital do Estado. 

Parugrnpho uni co . Para esse fim 
poderá dec retar a cmissiio de apo-
liccs da divida publica mineira ou 
fazer outras operações de credito. 

Art. 2. • Cadn patrimon io tcr!t 
exislencia proprin ; n•veJ·t eri1 , po· 
rém, no Estudo si o in:;tilui<J, a cu.i n 
manutenção se destine, si l'xlins:uir, 
si perder o reconheci mento fedem' 
uu si não se ~; uhm c tt e r ils pn·sc1·i· 
pções des ta lei e do regulam ent o que 
para sua execução for exped id o. 

Art. 3." Os quatro institutos de 
ensino superior Sl' reuni rão pa1·a 
constituir a Universidade de ~iina ~ 
Geracs, conservando a autonomia 
didactica c administrativa de que 
goscm, com as res tricções constan-
tes desta lei . Serão na Uni ve rsida-
de incorporados outros que, medi-
ante lei, sejam considerados no ca-
so de mer·cccr incorporação e que 
completem o ensino superior no Es-
tado ; mas a constituição de novM 
pat.rimordos ficará dependendo dr. 
auctorização leg islativa. 

Art. 4." A { nivcrsidadc ele !\li-
nas Gerncs serà administrada por 
um Hei to r c pelo Conselho nivcrsi-
tnrio. O Heitor será de livre JH.n nca-
çiio do Presidente do Estad o; c si .1 
escolha rccahir em membro el a con-
gregação de algum dos in st ituto.>, 
servirá gratuitamente. O Conselho 
Univcrsitario se cOlllJHll':'l , sob a prc-
sidcncia elo rcilOI', elos rlirec torcs 
dos institutos c de tres lente s e l e ito~ 
annualmcntc pela congregação de 
cada um dcllcn. 

Art. 5." As allrihuições 1lo 11 cit ol' 
e do Conselho Unircrsil.a ri o scnio 
definidas em regulamento . 

Paragrnpho unico. Ao Co nsclhn 
corntJctiril o exame c approvaçiio du.> 
OJ'çamcntns c da s contas annuars dn s 
Faculrlaelcs c Escolas, cabc nrln no 
Heitor, alt\m do seu voto de qualida-
de, o dindtu de velo quand o rrri-
fiquc que a despesa orçada ou efl'c· 
cluadn não tem a dcstinaçiio do pa .. 
trimonio CJ'cado po1· rsta lei. 

Art. ü." A UnivcJ•sidadc tcr:i uma 
secretaria dirigida por um secreta-
rio, auxiliado pelos fun cc ionarios 
que o Conselho, sob propo:; ta do lici-
tar, julgar ncccssnrios, e cujos ven-
cimentos serão por aqucllc fixados. 

Paragrapho unico. Os in s tituto ~; 
componentes da Universidade cun-

cm'I'CJ'iío em partes c~uacs pnr·a ns 
clespcsns do pc ~; s on l dn secr·ctal'in 1! 
pnl'tÍ ns do seu expedi ente. 

Ar t. 7. • l'uhti cado o regulamento, 
o Secretario do Interior convidará 
os institutos a habi litarem os resp(;-
ctivos dircct orcs a nss ignnrcm tcl'-
mo ele accc itnçiio dos putl'imonios 
soh as condições constnntcs desta lei 
c rio regul amento. 

Art. 8. o A Jll'c•sc ntc lei cntrnr·á em 
vigm· desde a data da sua puhlict;-
~~ão. 

Sa ln da s commi ssõcs, 3 de sclcm-
hi'O de 1 !!27. - Xnvicr Holim . ·-
Luiz Lisboa. - Valladares llibeirn. 

lll - Sohrc o projccto n. 112, da 
Cnmara 

A' commi ssiío de Hcdn cçilD é de 
parecer que se adoptc como final a 
mes ma redacção com que o projcclo 
n. 112, transitou na s duns Cama· 
r as do Co ngresso i\lineiro, a saber: 

O Congresso Legi slativo do Estu-
do de Minns Gemes decreta: 

Art. 1. o Fica o governo a uctori-
zndo a pagar ao sr. José 13. de Pau-
la A rneira, ex-chefe da cxtin cta sl)-
cçiín de Piscaliznção das Hendns In-
temas do Estado, as rlinrias que 
deixou de receber no dcsc ntpcnho 
de varias conunissôes naqucllc car-
go, cujo num ero c impor~a~1cia fo-
rem verificados na re part.J~~ao com-
petente, sendo aberto, pam isso, o 
ncr essa ri o cred ito. 

Ar t . :! . " ll. evog:un-sc as disposi-
ções em co ntrar io. 

Sala da s com mi ssôes, ·3 de sctcm-
hrr. de 1\l27. - Xavier Hotim. -
Luiz J.ishoa. - Valladarc!l Hibeiro. 

Entram logo em d i sr u s ~:io essas 
redacçõcs, a rcquel'imcnto do rela-
tor, sendo npprovadns se m debate. 

l'a ssn-sc ú 

:.!." PAHTE DA 01\DE~I DO DIA 
Entrn c 2. ", por artigos, ~endo 

approvndo, sem debate, o srguintc: 

PHO.JECTO N. :J!í, DA CAMAHA, 013 
tU27 

Monumento ao dr. Bias Fortes 
O Coni(resso Legislativo do Esta-

do de Wn:1s Gcracs decreta: 
A ri.. 1. • Fica o governo elo Esta-

do HUCtorizado a auxilinr com cin-
coc nta contos de réis (50 :1Hl0$00tl) 
a crccção de um monumento em 
Barbacena ao dr. Cbrispim .fncques 
Bin:; Fol'lcs, nbrlndo, pura esse fim 
o necessa rlo credito. 
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A rt.• 2." Revoun 111-sc ns d ispusi-
çõcs em cnnll'nrio. 

Sala das sessties ela C::1111:11'a dos 
Deputados de Minus Gemes, t' lll Bel·· 
lo Horizonte, aos 2!J de n!loslo cJ,, 
]!)27. - O fll' es itlcntc, i'erl l'o Mai'-
!JUCS de Almeida. - O 1. " s(•crcla-
rio, João llemldo. - O 2." secreta-
rio, Duque de i\l csquila . 

Sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

Entra em 2.' discussão, por arli-
r.os, o seguinte: 

PHO.JECTO N. 30, DA CAi\IAH,\, DE 
1 !J27 

Donção rl c prcdios 
Ar!. 1. ° Fica o govcmo nuctori-

zndo a fazer doaçiio do mal cl' ial d:1 
cad ein YC iha de Arassuahy, ao CoJ .. 
lcg io Nazarcth, da mcsmn cidmlc; .á 
commiss:io encmTcgada da orf(nlll-
:mç:in do Hospital de P:~rn/lll:ls s u', 
do 11ntigo preclio rl n gl'upo esco lar 
"Pcdl'o Leite", pnl'a ncll e funccio-
nar o r eferido Hos pital; ao Jl ospi-
tal de Siio Schaslifio, 'da cidade el e 
Viçosa, nos tci'I'CIIOS oceupados pc l:~ 
Escolu Supcriol' de Agronomia c \1 (!-
tcrinaria do Estado, ria :'irca neces-
saria à construc~'iio do seu novo edi-
fíci o; ú Associaçiio das Damas d rJ 

Sagmrln Coraçiin ele .Jesus, de Villa 
Hi o l'iracicab:1 , do nnlign prcdio cs · 
co la i' da mes ma Villa, a fim el e sei' 
ncll e in slall:lcln um hospil:1l para 
cnfcl'm os pohrl's. 

Parn gl'npho unico. Os immovcis 
a que se rcfcl'c este arli~o rever-
terã o pa rn o Estado q t! a l1do n:io l'n-
rcm aproYeilados para os fin s da 
rloa~:io. 

Ar!.. 2. o , \ d onc~iío a que se refere 
o artigo 2. ", da lei n. !Ji!O, de 27 el e 
sclcmbl'o el e l!l2G, é feita sem 11 clau-
su la rcs lri clirn de 1w rcspc•c liro 
predio ser in sl:lllado o Mel'cado Mu-
nicipal. O rei'el'iclo preclio c seus lei' · 
rcnos podem se r nprovcit.clos par:1 
qualquer outro fim de int I'Cssc pu-
blico . 

Art. 3. o A cl naç:io a que se re-
fere a lei n . HJI, ele 22 de setem-
bro de 1 !J22, ai' I. 1. ", inci so 2. ", cum-
Jll'ehcndc n:in só o pl'ecli o como o re-
spectivo l<•I'I'Cilo c todas as sua~• se;·. 
vicl<ícs. 
· Art. 4." llcroga m-se :1s disposi-
ções em conll'al'io. 

Sala das sesstics da Camara do.> 
Deputados de i\linns Gc l'a cs, em Bel-
lo Horizonte, aos ill el e a!losto de 
1927. - O presidente, Pedro Mar-
ques de Almeida. - O 1. o secreta-

•·!o, ,J.,fin ncralclo. - O 2. o secreta-
rio, Was hin ~ l o n Fcl'l'cim Pires. 

En1 di scussão o arl. 1. 0 

o Sll . 1'.\SSOS MAIA - Pedi a 
p:davl'a, SI' . Pl'csidcntc, para offc· 
rcce1· ao projccto em di sc uss1io uma 
emendu. 

O Bras il , s1·. Presidente, é uma 
vn sla fazenda . 

E' um pniz essencialmente agrí-
cola, já o disse um estadista do Im .. 
pel'i o, c lodos os es tadistas da Rc· 
publica, consc ios das realidades dl) 
Jll'esenlc c videntes do futuro reser-
vado ao nosso puiz, affirmmn a mcs· 
ma vcl'tladc. 

l'or muito tempo ainda, o Bmsil 
será, 11cima de tud o, um paiz agrico-
la, sem cmhargo dn relativo descn-
YoiYimcnto das nossas inclustrias. 

Qu11ndo Pedro Alv:1res Cabra l apor· 
tou ús nossas plu gas, Vaz Caminha, 
o csc l'i viio da nrmada lusa, na ceie· 
hrc cal'fll diri gida a EI-Rey, dando-
lhe co nta do descobl'imcnlo, nprcs-
sou-sc c1 11 noti ciar-lhe que a ter·• 
ra era boa c, em se plantando, ne!Io 
dava tudo que se queria . 

O chronist.a da armada lusitnnil, 
sr . l'l'csiclcntc, vira apenas 11 or la dn 
liltoral da llahia, o Heconc3vo, que e re:dmenl.c uma Channan . Mas, o 
Brasil lodo nüo é o Heconcavo da 
13ahia. 

Pos~;uimos !ciTas hoas, é certo, 
ma s tem os lambem muita tcrm 
I' Him, ou sn farn. De modo qu e não 
é só pln11tar c colher, em qnnlquer 
lof(a l'. Tcl'l'cnos ha, em nosso Esta-
do, que somcul c depois de muito 
ll'uhnlhnd os, depoi s de limito orva-
lhados do suo1· do nosso msto, é que 
nos pl'opol'cionnm uma colhcita ' mi· 
nimn, principa lmente qunndo o la· 
n·adOl' i!(llol'a os morlcl'nos proces .. 
sos du l:~vnurn mecanica c intensiva. 

Hn um mcz. SI' . Presidente, tive o 
ensc.io de es tar em Vi çosa, c vim de 
lú vei'Ciudciramcnlc enca ntad o com 
o que me foi rlarlo ver e observar 
na Escola Superior de Agricultura, 
em boa hora fundada nnquella cida-
de. 

E' um rs lnheleci mento de ensi no 
qu e honrnl'ia a qualquct· paiz elo 
mundo, e ('Slou ce rto de que será de 
i-:I'U IHI!' ulil idncl c pal'a Miims e todo 
"Brusil, ulé pol'quc 11:1 sna dil'ccção, 
se <~dl:l u di'. 1\nlfer, que é, incontc:;-
luvelmenl(', umn das maiol'es aucto-
ridarl cs universncs em agronomia, 
(apoiados), auxiliado ainda pela ef-
fi ciencia do illustre sr. dr. Bcllo 
Li sboa, um engen heiro competente, 
trabalhador c honestissimo. (Apoia· 
dos). 
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· O sr. Vnllndnrea Itibciro - A Es· 
cola .i á tem nlumnos? 

O ar. Passos Muin - Hn um mcz. 
(JUnndo lá r stive, achavam-se .iit 111 :\-
triculados 25 alumn os, podendo <I 
Escola cornr1orlnr !iDO alumnos. 

Eu, quando me form ei, • se nh ol' 
Presidente, por uma hlcudad-
de de Medicina, em cujo col'po do-
cente havia pro fesso res qu e hou-
rarinm a cnthcdra t•m qualquer 
universidade do velho munrlo, sabcu-
do que subia pouco, dez .a nnos de-
pois fui á Europa, onde f:z um cu1· .. 
so de anatomia t.opo~rnphiea co m o 
celebre professo r Doyen. 

Com as minha s fac uld adl's, rnl:Í•J 
mais dcscnvoll'idas, c culn•!(all!h· 
me ao estudo com mais al'dl!l' do 
qu e quando acadcmico, pude l'l'\'CI' 
apenas em quiuzc dias, com /ll'alld:.! 
proveito pura mim, aquill o que, ua 
Faculdade, ledra um auno a appren-
det• muito mal. 

O mesmo acaba de se dar agora: 
lavrador que sou hn muitos ann us, 
em poucas horas da , ,minha p;.rma· 
neneia em Viçosa, ltvc enseJo _de 
adquirir uma iufinidadc. de noço e ~ 
utilissimas para o mcncw ,c mel ho-
ramento de minha fazenda. 

O nosso povo, SI'. Prcsidc1!le, i' 
muito mnl Yi sto, muito mal .IUI !(il-
do, entretanto, não ha trnhalhad or 
no mundo egual ao nosso . 

O sr. Valladares Ribeiro - ()ua n-
do hem al imentado, na phrasc do 
sr. Bel! rã o. 

O sr. Passo~ Maia - Isso, em to-
d.a pnrte do mundo; qu em t ~ n~ fo~n c 
não pode trabalhar com cfflclencw. 

O nosso trnbalhndor, qucJ suppor-
ta, no mcz de novembro, debaixo de 
um sol cnnicular, doze horas cl r l ra-
bnlho a fio ainda é c:q>az de passai' 
11 noite inlcil'a num divertimento 
que seja do seu agmdo. . . 

E' um povo de uma rcstslr nc1a 
pllenomonnt. . 

Pam trabalhar a terra com cffl-
eiencia, nu productivamentc, só Ih . ~ 
fnlta adquirir uns tantos con heci-
mentos praticos. E de como é fa ci l 
obtel-os, vou dar uma pro1·a. 

Eu n:io snbia, por exemplo, com., 
c.onscguir faz('r com vantngcm uma 
cultura nas encostas de um morro. 

Não sabia, tnmbcm, como se prr-
pnrn o adubo com a palha cl.o .enl'f., 
u que mais ele uma vez tcnlc1 la;-,cr, 
gostando até bastante dinhcil'o. 

Pois b('m, rm .poucas homs, np-
prendi, em Viçosa, resolver pet·l'ei-
tnmente esses dois problcmns . 

Tive nlli tnmbcm a opporlunidade 
de ficnr c~nhecendo um dispositivo 
u.t.ili~~imo nas poci~sas, para cvitur 

o csma!lamento dos lcilcies, no peso 
da Jactanlc, dul'nnl c a anunncnta-
~:io: coflsisle nun1 n lnhoa coll ocndn 
junto a cn rla parcele i1~lrl'lla, a Om.,~ll 
:teim a do ch:io c pt>ssulmlo 1111 s Om .,il~ 
el e l:ll 'f( III'H , tah?a essa cli s p~sln a 
~uisn el e pralclcll'a , para deba1xn ~n. 
C!Ual viio os lrilôcs, quando a mae 
deita para ammamcntal -os. Comes-
se di spos itivo, ev ita-se, em .c ~rl.1 
g1·n n.ia, seguramente •. '!111 Jli'CJ.UJZO 
annual de tnls cem lc1t ocs; c s1 !~
elos os criadores puzcsscm c.m pr:ttl-
ca esse prbccsso~ podc!'-se-1:1 . cvtla!' 
ao Eslacln de M1nas o. I!I'(' .)UI ZO c~c 
1111s dois milhões ele leiloes, no n11-
nimo. 

J>ois hem, essas noçôes c outra s 
que :dl i se ensinam, es lii o ao alca n· 
('c ele qualquCI' pessoa c,, a exemplo 
do qu e succcdcu comn11go, podc1a 
aclquil·il-:1s facilm ente todos os fa· 
zeiJcleil'os do Eslaclo. . 

Ha na Esco la de Af(ricultura de Vl-
ço~a um curso de dois aun?s, para 1) 

qual se pa ga uma taxa mocltea - um 
co nto c duzentos por anno; c, para 
a admissão, não se exigem J~rcpari1-
lor ios c sim npcnns os ruduncntos 
que se app1·cnrlcm nos grupos esco-
la res . : 

E' um cmso pratico c, em ilo1s nn· 
nos, o alumno sac perfcitamCfi\C ha-
bilitado a dirigir uma gra nd e lnzcn-
da pelos processos modcmos. O s r . Valia dares Ri hei r o - Ainda 
honlcm v. cxc. fez aqui a apolo-
gia da cnxndn . 

O sr. Passos Maia - Disse ape-
nas que a enxada nfio dcshonra n 
nin gu('m c é iudi spc nsuvel no lnvm-
dor . Qucl'ia vcl', pot· cxcnl]~lo, como 
v. ex c. poderia mandm· capinar um 
ca frzn l em lcl' l'cno acclivc, com a 
planluç:io de 12 palmos por 12, sem 
sei' com a enxada . . 

Continuando, SI'. P1·csiclcnte, ocho 
que seria muito util que o sr. Pre-
:; idenl c do Estado aconselhasse ,1~ 
prcsir!enl es de Ca rnnras a mandnr, ca 
da 1111110, áq ucll c instituto, um alu-
lllno, que t~nha pendor para a agri-
cultura, cthrando cada Camnra com 
a metade da s despesas, ou sejam ... 
(ifi0$000 c sendo pago o resto peJo 
pa e do nlumno, si di spuzcr de reclll'-
sos. 

Poderiamos, assim, ter alli, todo 
anno 21 ·1· novos alumnos, que, an 
cubo' de dois annos, sahil'iam rle lá 
null'os lanlos 214 !!pnslolos dos mn-
dci'IIOS processos sobl'c agricullnl'll. 

O sr. Vnlludnrcs Ribeiro - V. 
exc. pcrmittc um aparte ? . . 

O sr. Passos Mula - A te d01s .. . 
O sr. Va!ladarcs Ribeiro - Por-

que v. ex c. não propõe em sua. 
,emenda que 110s formados p0r. cs~a 
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escola o governo daria uma sesmaria 
das nossas te nas devoluta s? 

O sr . Passos Maia - Aitida nã o 
havia pensado ni sto, mas peço a v. 
cxc . que faça aos nlumnos esse be-
neficio . 

As minha s int enções siío muit•1 
modesta s, desejando apena s que o 
Senado 8;Joir. a emenda que vou 
apresentar c que jul,.:o ter salisfa: 
etoriameute justificado. 

Como verá o Senado, a emenda 
visa fncilitnr aos agl'icnllorcs um 
pequeno esta!( io naqu cll c' cs tnhclc· 
cimento, auctol'izando n President e 
do Estad o, mediante ccl'ta s r.o nrli-
çõcs, a fornccet·-lh es passes nus es-
trada s de ferro c nos v:rporcs f lu-
viaes. 

O sr . Valladnrcs Rihciro - Por-
que v. exc. nii o inclue entre os 
benefici os desses f:l\·ores tambern 
os senadores? (risos) . 

O sr. Passos Maia - Inclui r ahi 
os se nadores? 

F, çam como cu, qu e fui lá à mi-
nha custn. (risos) 

De modo que, st·. Presidente, pcn· 
so ser a mcd idn , qu e propugno de 
grande vantagem pnrn o desenvo l-
vimen to da agricu ltura em i\linns; 
pois, ficará fac il a muit os fazendei-
ros ir fazer um npp rcn diútdo :>ema-
nai em Viçosa durant e o mcz de 
agosto, que é de sccca c de ferias 
dos alum nos. 

E pnra o Estado não é gra nde 
despesa o fornecimento do passe. 
O st· . Prc.~idcnte do Es!ndo deseja 
mesmo essa vi sita ú Esco la pot· pnr-
tc dos fazend eiros, tanto ·ass im qne 
lá encontram atl! hos\)Cdagcm grn-
tuitn. 

A eme nd a que tcn h o n hnm n :lc 
pnssar á Mesa c qu e penso ter .iu s-
Hficadu sufficicntemcnt c é a SC'· 
guintc: 

" Acc rcsccntc-sc ond e convier: 
Art. Fica o Presidente du Esta· 

do nuclori znd o a forn ecer, n Ululo <k 
pn•rn io, ]Jasscs na s es trada s de fer-
ro c nos vapores flu vin es; a um agr i-
cult or de cada un11tkipi o elo Estado 
que l!' nd o 11 0 annn :t!(ricola antc t·ior 
pl:tnlado mnior arca em ec t·cacs 
afim d!' fa z<' t' um cs tngi o se manai 
na Esco la de Af(ricultura de Vi-
çosa, duranll' as feria s dos alt11nn o~. 
em agos to. ' 

§ 1 ." Pnra nhl cr esse fanJ r do E:; -
tad o !crú cllc de enviar ao Sccrc-
t.al'i o da Ag ri cultura um requerim en-
to C? tn a ccrt id :"to com tn·nba lol'ia do 
pt·es td enlc da Ca mara e do cnllrctor 
cstadua I de seu municipio. 

§ 2." As despesas na Escola de 
Agrieultum cotTCI'Üo por · conl'l do 
Estado," ' 

Acho-a nos casos de merecer n np· 
provação do Senado. 

(llfuito bem! Muito bem!) 
Vac ú Mesa é lido c entra con· 

juncla menle em di scussão a seguiu· 
te: 

Emenda 
Aecrescc nlc-se onde convier: 
Al'l. Fica o Presidente do Estado 

auclorizado a forn ecer, a titulo de 
premiu, passes nn s estrndns de fen:o 
c nos vnpOI'CS l'luviacs, a um agrl-
cultol' de cada municipio do Estado 
que, tend o no nnn o agricola ante· 
rior, plantado maior arca ~m cercaes, 
afim de fazel' um es tag iO semanal 
na Esco la de Agricu ltura de Viçosa, 
durnnt e as feria s dos alumnos, em 
ngosto. 

~ 1. o Para obt er esse favor do Es-
tnilo lerá ell c de enviar ao Secreta· 
rio dn Agricu llum um r equcrimen· 
to com a ccrlidiío comprohatorin do 
prcs id c nl~ da Ca mara c. ?o. colle-
clor estadual de seu mumctpto. 

§ 2." As dc~pcsas nn Escola de 
Agl'icullum correrão por conta do 
Estado . 

Sa la das sessões, 3 de setembro 
de 1!!27. - Passos ll'laia . - Mudes-
tino Gouça lvcs. - Luiz Lisboa. -
C:11nillo Chaves. 

Encerrada a di scussão, é approva-
do o art. 1. o com a cmendn. 

Os demai s arti gos siío approvado~ 
sem debate. 

Vac o projcc t.o com a emenda á 
commi ssiío de Finanças. 

Entra em 2." di scu,~ao, por ar-
i igos, o seguinte : 

PJ\O;JECTO N. l fl, DA CAl\IAnA, DE 
] \!27 

Crêa o Jogar de Sub-Procuradoc 
Geral do Estado 

O Co ngresso Lcgislnlivo do Esta-
do de i\l inas Gentes decreln : 

Art. 1 . " E' crcado o Ioga r de Suh-
Prucumd ot' Gera l do Estado com os 
vencimento :; an uu aes de 2~ :000$00C. 

Arl. 2. o Compele ao Sub-Procu-
rador au xiliar no l'rocUI'ador Gcrnl· 

a) curnp1·indo-lhe as ord ens c oh· 
sc rl'and n-lhcs as iustrucções ; 

h) offic iando, perante o Tribunal 
da rh·laç:io, nas appcllações civcis, 
cl'itninacs c nos recm sos cleit.oracs, 
que lhe dist1·ibnit· o Procurado!' Ge· 
ra l, qunndo es te niío puder pcssoa:-
mcn tc, por excesso ele serviço, at-
lcndcr a lodo o expediente do seu 
ca rgo ; 
c) exercendo, na mesma hypothese, 

em coopern\'ãO ,com O Proçura<\Ql' 
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Gerai, e segundo ns suas instrucçõc:;, 
as demais funcçõcs que pertencem 
a esse cargo, especificadas no art . 
273, dn lei n. 912, de 23 de set.cm-
bro de 1925. 

Art. 3. o Compete-lhe, mni s, cxe;·-
cer, temporariamente, por ordem do 
Procurador Gcrnl, as funcçõcs de 
promotor de just iça em qualqucl' co-
marca, onde cslcjnm gravcment~ 
compromcllidas a ordem c a scgu-
rnnçn puhlicn , ou onde se haja com-
metlido algum crime, que, por sun 
gravidade ou pelo poderio das pes-
soas nclle cnvolvidns como auctorns, 
cumpliccs ou offcndida s, rccl11111e 
uma investigação mnis ri gorosa c 
eff'icientc. 

Art. 4. n o Sub-Procurador SC I':'t 
nomead o pelo Pres id ent e do Esta · 
do dentre os doutot·cs ou haclwrei s 
em direito formados por qttncsqucl' 
dns Fnculdades offi ciacs ou reconhe-
cidas c que ti verem pelo menos seis 
annos de pra tica na magislralm n, 
no mini slcl'i o puhlico ou na advo-
cacia, c scrvirú por oi to ann os . 

Art. ií ." O Suh-Proc;urndor faz par-
te do mini sl.crio publico do Estad0: 
- a elle se appl icam as di spJs i-
çõcs da lei n . !)12, atlinentcs ao:; 
orgãos desse miuislcrio. 

§ 1. 0 Será substituido, uns falta:; 
ou impedimentos de cnrnctcr geral, 
por um bacharel em direito que o 
Presidente do Estado nomear. ob-
servadns as condições estabelecidas 
no art. 4. o, c nos casos isolados, re-
lativos a dctcrminndos feitos c fun-
cções, por quem designar o Procu-
rador Geral. 

§ 2. o O Sub-Procurador que, no 
tempo de sua nomenção, for ou ·liver 
sido juiz de direito, no Eslndo, go-
snrá da mesma vnntngcm que o art. 
298, da lei cilada confere ao Pro-
curador Geral, em ideuticns condi-
ções. Além disso, conlnr-sc-lhc-á o 
tempo de exercicio nesse ~nrgo n!l 
antiguidade de juiz de direito. se-
gundo o ~rt. 198, da mesmn lei. 

§ 3. 0 O Suh-Procumdor que tiver 
exercido o seu cargo por mnis de 
um anno poderá ser promovido a 
Procurndor Geral, embora não ha .i:-t 
ainda completado o nov iciado pelo 
nrt. 102, dú referida lei. 

§ 4. o O Procnmdor Gcrnl será sub-
sti1uido pelo Sub-Procurador, revo-
gada a dispos içiío do art. 180, letra 
"n" da cil11da lei. 

Art. 6. o O Sub-Procurndor, quan .. 
do em serviço fóra da sédc, venccr:1 
a diaria de 30$000, sendo-lhe abo·· 
nadas as despesas de transporte. 

Art. 7. o Esta lei enll·nrá em vi-
uor desde a dnla da sua publicação. 

Art.. 8.• Revogam-se as disposl· 
çõcs em contrario. 

Snla da s sessões da Cnmam doe 
n cpulndos do Estado de Minas Gc· 
racs, em Bcllo Horizonte, nos 29 de 
ngosln de 1!)27. - O presidente, Pe-
dro Marques de Almeida. - O 1. o 
secretario, João Bcrnldo. - O 2. o 
sec retario, Duque de Mcsquiln . 

Os nrli~os 1. 0 c 5. 0 são approvu· 
dos sem debate. 

Em discussão o art. 6. 0 

O SR . AL FnEDO SA' - Não é 
meu intuito, sr. Presidente, fazer 
qualquer objccçiío no projecto em 
debate, mas :tpenns nddi!nr no nr-
ti jlo fi . o nlguns dispositivos, com-
ponen tes da emenda que tenho a 
honra de apresentar c qu e é a se-
guinte : 

"Arli:.:o . O Advor,ado Gcrnl do 
Estado srril nomeado nos termos da 
lr i n . !J12, de 1925, c ficará prohi-
bido de exercer a advocncia. 

Artigo. Os vencimentos do Advo· 
ga do Geral do Estado ficam fixados 
em ~O :000$000 por anno . 

A r ligo. Fica cxcluida da compc· 
tcncia do Advogado Geral n allri· 
buiçiío conlidn na alinen 6, do art. 
278, da lei 912, de 1925. 

Artigo. O ajudante do Advogado 
Gemi do Estado, que passará n de· 
nominar-sc Procurador Fi scal, fica 
sujeit o á Sccretnria das Finançns, 
c terá, além dns allr ibuiçõcs con· 
stanlc~ do art. 279, da lei !112, de. 
1925, mai s n da nlinea 6, do art. 
278, dn rcfet'ida lei. 

Arti go. O Procurado!' Fiscal será 
suhs!iluido, em seus impedimentos, 
pelo promolo t· de justiça da 1. • vn· 
ra da Ca!)ital. • 

Artigo. A denominação de auxi· 
linr juridico da · Secretaria da Agri· 
cultum ficn substituidn pela de 
Consultor .luridico da Secretaria da 
Agriculllll'n. " 

O Advogado Geral do Estado, sr. 
Presidente, percebe nclualmcnte 2~~ 
contos de r éis, mas tem lihrrdndc 
pnrn ndvognr, c isto difficulla ás vc· 
zcs o exercicio das fun cçõcs, desvi· 
ando-lhe a attençiío para os servi· 
ços particulares, rm dctrim rnlo da 
serenidade com que deve defendei' 
os interesses do Estado sob ·Jcu pn· 
trocinio. 

Uma vez que lhe vedemos, pelo 
art. 1. 0 , dn emenda, o cxercicio da 
advocacia, cumpre-nos compensar-
lhe' o consequente prejuizo, augmen· 
tundo-lhe os vencimentos. E' o quo 
consigna a emenda em seu artigo 
2. o 



O nrl. S. 0 exclue dn comp~tc l!
cin do Advogado Geral a allrihUJ-
ção contida nn nlincn (i, •, do a rt. 
278, da. nossn ultima lei d ~ n,r11ani~ 
znção judiciaria: essa ul_ll:lhUJ çno l' 
a de falar em todos os lcJlos antes 
dn sentença definitiva, para fi sc:tli-
zar o pagamento dos sell os c nn-
pos los devidos no Estado. E' matcria por cxccll encia fi scal, 
ta'nto que nas outras co marc:ts es-
sa attrihu ição compete aos collc-
clorcs eslnduaes, rnzb por que n 
emenda ve m dcslocnl-a, L'u cumUI'· 
ca dn Ca pital, do Advoga<1o Geral 
para o Procumdor Fi scal , cn r~o CS·· 
se col'l'cs pond cnlc ao do uc tual 1\ jn .. 
dnnlc do Ad vogado Gcrn l, :l,IUda nlt; 
que passa a ler n dcnominaç:io d~ 
Procurador Fiscal . 

A emenda ainda providencia na 
substituição do Proc uJ·:ul or Fisca l, 
qu e, r rn seus impcdimentof., lcl'cl 
como suhslilul o o pl·omolor Jc jus-
tiça da I. • vara da Ca pit a l . 

Finalme nt e, o outro al'ti~o li mi .. 
ta-se a muda1· a denomina~~:io dn Au-
xili:tr .luridico da Sccl'c ta ria da 
A!( ri cullu ra para a de Co nsuli <) r ,Ju-
ddico, por st'l' um a ex pressão mais 
condiz ent e. eo m as sn:ts fu neçcics na-
qúclla S(•crctaria. (Muito bem . ). 

V:io ú ~l esa , são lidas, apoiadas c 
ent ram con junclamcnte em diseus-
s:i o as seguint e~ : 
guintes : 

Emendas 

Art. O Advogado Geral do Es tad o 
será nomeado nos term os da lei n. 
912, de 1 !J:!fl, c fi cará prohibido de 
exercer a :ntvocacia . 

Art. Os ve ncimentos do Acl Y<,gad(l 
Geral do Es tado ficam fix:ulos em 
30 :000$000,• por anno. 
. Art. Fica cxcluida da competencia 
do Ad vogad o Gel'lll a·atlr ibuiç:io co n-
tida na alinca 6 do art. 278, da lei 
912, de 1H25. 

Art. O A.iud :t nt c do Advogado G ·~
ral do Es tado, que passa rú a cienu-
condizcnt e co m as sua s fun~ções na -
minar-se P rocur:tdor Fi scal , fica su-
jeito ú Sec retaria das Finanças I! 
terá, al ém das a ltl'ihu içõcs co nstan-
tes do art. :na, da lei !J1 2, de 1925, 
mais a da al inea G, do art. 278, da re-
ferida lei. 

Art. O Procm ador Fi scal scr:i sub-
stituid o, em seus impediment os, pe-
Jo pt•omotor de ju:; tiça da I ." V!IJ'a 
da Capit al. · 

Art. A denomi nação de auxiliar 
juridico da Secretaria da Agricultu-

·~ m fica substituida nela de Consullot· 
,Juridico dn SecJ'Ciaria da Agricul-
tpra, 

Sula das sessões, Senado, em 30 
de setembro de 1027. - Alfredo Sn. 

Encerrada a di scussão, é npprovn-
dn o art. 6." com as emendas ao 
mes mo offerccidas. · 

Os demais arti gos são approvados 
sem debate. 

Vuc o pro.i eelo com as emenda~ á 
comm issão de Justiça c Legislaçuo. 

Entra em 2. • di scussão, }JOI' arti-
gos, o seguinte : 

!)HO.JECTO N. 48 . IH CAMA fi A, DE 
192í • 

Reorgani za a Secretaria da Seguran· 
ça Publica 

O Co ngresso Legi slati vo do Esta · 
do de l\linas Gcracs decreta : 

A ri . 1 . o Fica o Poder E~et•utivo 
nul'ln ri za do a reorganizar, na Secre-
taria da Scg uran ~~a c Ass islcnriu Pu-
hlil'a, o Ga binete de Jn\'csti gaçõcs c 
Captu ras, CI'Cado pr ln lei n . 770, de 
1·1 de setembro de 1!!20, e que passn-
r:'t a denomina r-se Se rviço de ln vcs-
tig: ,çôes . 

:\ 1'1. 2." Estr S(' l'viço sCI'tl diri gi-
do Jl 'l l' um prof iss ional co m p c, J· l~ n t e 
co m :. dcnomin:u;<i o de chefe •tuc sc-
rú conse rva do cmquantn bem servil·. 

Pnragrn pho unico. Ao chefe desse 
serviço poderá o Secretario da Sc-
~ura n ça c Assi stcncia PuiJ ltr.a attri-
huil· c cxercicio do cat·t;,J de delc-
gndo auxiliar sem preju iw das fuu 
cções que lhe competirem c: sem ac-
crcscimo de vencimentos . 

A rl. iJ. o O Serviço de Investiga-
ções compor-se-fi do ga binete do che-
fe, de quatro srcçõcs c de uma por-
taria. . 

Art. 4, 0 A primeira secção terá 
a seu cargo o se rviço de investi ga-
ções c ca pturas em geral c compor• 
se-:'t de quatro d c l e~:a c ia s especia-
lizadas. A segunda, terceira e quar-
ta secções fi ca rão encarregadas dos 
serviços • de idcnti fi cnçãü, estatisli-
ca , ex pedi ente c archiv0 geral. 

Art . 5." O go,·e1·no d,, Estado po-
dcrú suppl'imi t· ch1a s delegac ias au-
xiliares, des ignando o ~ respectivos 
delegados para di r igir ~ c rviço s erca-
dos por esta lei . 

Art. G. o Ha vc r:'t na secção de idcn-
lifiração um registro e~pcc ial, deno-
minado de legilimaçãu, de caractet• 
preventi vo, ao qual fi cam sujeitos 
os indi viduos desconhecidos ou sus-
peitos c aqucllcs cujus anteceden-
tes devem ser averiguados, a juizo 
du poli cia. 

Art. 7. o Ficam instituidos, no seJ' .. 
viço de identificação Civil ,' os r e-
gi stros cspeciaes de locadores de ser· 
viços domesticos c dt: profissionacs,. 

I 

~om cnrncler ohrigatorio pam os pri -
meiros. 

Parngrapho unico . Os locndorcs el e 
serviços domcslicos que se recusa-
rem Íl identificação nO rel( istro rc-
SpectlVO, ficarão sujeitos á multa J c 
20$000, e ao dobro, nu~ rcincid r. ncias 
após as intimações dn aucto l'idadc. 

Art. 8. o A's pessoas inscripta s nos 
registros ci vis se rão forn ec idos os 
seguinte s documentos : 

I - Attestado com valor de fol:.n 
corrida ; 

li - a ~cs tad o de bons an teceden-
tes; 

lil - carteira de identidade ci-
vil ; 

IV - ca l'!eirn de habilitação de 
conductores de vchi cul us ; 

V - cartcim de serviços domcs-
ticos. 

§ 1. 0 As pcssons que requerem 
caJ•lciras de idenlidndc deverão in-
struir o seu l'equ r t·int cn to co m um 
atlcs tad o de identidade pessoa l pas-
sado }leio delegado da circum sc ri-
pção onde res idi rem c com docu-
mentos que comprovem a fili açiio, 
quando não desconhecida, o dia, mc7. 
c anuo do nn scimenl.o, a nalu mli da-
de, a nacionalidade, a inst rucção, n 
profi ssão c o es tado civil. 

§ 2. o As pessoas que pedirem at-
tcstado com v a lo r de fo lha co rrida 
ou de bons antecedentes são ohriga-
das a declarar o fim para que •l 
requerem. 

§ 3. 0 O menor c a mulher casada 
devct;ão juntar aos seus requerimen-
tos prova de auctorização do pac ou 
t'utoi·, marido ou aucloridadc judi-
ciariu competent e. 

§ 4. o Os documentos a que se re-
fere o § 1 . 0 deste arti go serão archi-
vados na rcpa1·tiçiio. 

§ 5. o Haverft um modelo de qur 
não constem as qualidades civis para 
as pessoas que não possam cxhihir 
os documentos referidos nos pal·a-
grnphos anteriores . 

§ 6. o A carteira parn locadores de 
serviços domesticos provará somen-
te o seu bom compartimento c obe-
decerá ao respecti vo regulamento. 

§ 7. o Terão fé publica as declnra-
ções constantes da cartcim de iden-
tidade, substituindo qunesquet• ou-
tros documentos que se des tinem a 
prova r . as qualidades civis da s pes-
soas. · 

§ 8. ,• Os attcs lndos de hons ante-
cedentes c de folha corrida valcJ·ão 
por trcs mczcs, a partir da sua ou-
tórga, podendo ser revalidados . 

§ Q. o As carteiras de identidade 
não terão valor de folha corrid:1 

nr m de altcslado de bons antece· 
dentes. 

,~ 10. As carteiras de habilitação 
nos co ntl ucto res de vchiculos que 
forem approvados em OXJ\ ll c, se-
rão fornecidas aos interessados por 
in tr rmedio da rcpnrtição competen-
te . 

Art. Q. o Os documentos fal sos ou 
viciados podem sct· apprchcndidos 
pot· qualquei' fun ccionari o publico, 
que os rcmctlcrá ao chefe do Scr-
vi ~~o de In vesti gações c devem por 
este se r cassad os Jogo que dos mcs · 
mos lo me co nhecimento. 

Art. 10. As pessoas que requere-
rem docum entos de identidade civil 
c ha.i nm feit o anteri ormente fal siJS 
dec larações de identidade, só podc-
r:1o oh tcl-os por despacho do Secre-
tnrio da Seguran ça c Ass istcncia Pu-
bl ica, depo is de apurad() não hn vc · 
rem procedi do de mú fé c de com-
prol'adas co m documentos nulhcn-
l. icos suas qualidades civis vel'(la -
dciras. 

l'aral( rapho un i co . Os documen-
tos que servi rem de base its rcCti-
ficaçõcs do registro serão sempre 
:trchivados na repartição. 

Art. 11. Authcnli cidade de im-
pressões di gitacs, quando appostns 
em docum entos, poderá ser reconhe-
cida, a ped ido ou a requerimento do 
in teressado, nas mes mas co ndições 
c com os mesmos effeitos de reco-
nhecimento de firm as pelos nota· 
rios. 

Art. 12. O Serviço de Invcstiga-
~~õcs terá o seguinte pessoal, com os 
ve ncimentos co ustante da tabcll'l 
anncxa : 

1 chefe ; 
1 auxiliar de gabinete; 
4 delegados especializados; 
4 escrivães da s delegacias especia-

lizadas ; 
1 in spcctor do corpo de scguran· 

ça; . 
4 suh-inspcctores ; 
20 inves ti gadores de 1. n classe; 
2ó investi gadores de 2.• classe; 
iJO iuvcs ti gadorcs de 3. • classe; 
iJ chefes de secção; 
3 primeiros cscripturarios; 
5 sel(tmdos cscripluarios; 
!í terce iros cscriplurari os ; 
li auxiliares de escripta-dactylo· 

graphos ; 
1 Pl'úlocolli sta; 
1 ins)wclor das fi!iacs de. identi-

fi cação; 
4 idrnt ificadorcs ; 
2 archivadorcs; 
1 photographo chefe; 
1 photographo de 1. • classe: 
1 photogrnpho de 2. • classe; 
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1 hjhdnhte de 
1 porteiro; 
4 contmuos; 
4 scrvcn tes. 

phologrupho; 

Art. 13 . Os invcstigudoJ•cs c fun-
ccional"ios do Serviço de Invcslig.l-
ções, quand o vin.inrcm em servi ço, 
terão direito 1.1 uma diaria, que ser:'t 
nrhitnHin JlCio Sec retario da Segu-
rança c Assistcncia l'uhlica. 

Art. 14. Srrão cobmdns por es te 
depnrtni'ncnlo do serviço poli cial :1!: 
taxas eonslantes da lahella ann ex:1 
que conslituiriio renda do Estado. 

A1·t. l.'í. An ncxos ú Esco la de l'o-
licia , ficam crcudos a JlihlioLIIcGa 
Policiul c o i\luscu de Tcchnica h>-
licial c de Hi stul'ia do C1·imc. 

1\J-I. Hi. Ficam clevudas a Ires as 
detegucia s de policia da Capit:d, que 
será di vidida em correspondente nu-
mcJ·o de di slric! os policiacs . 

Purugmpho unieo. Os rl elrgndos 
rlistrJCtacs tcrito os r cncimcnliJs de 
doze contos annnacs, sendo-lhes ve-
dado o cxcrckio da ad rocacia. 

A rl. 17. Fica supprim ida a aetua I 
delegacia de invesliguções c captu-
ras, cujos funccionarios pussari1 o a 
servir ua clelcgacia do 3. • districto 
da Cnpital. 

Art. HL Os delegados auxiliares 
lerão os vencimentos constantes d:1 
tahclla anncxa. 

Art. 1 !l . O governo cxpecli rú re-
gulamento pi1ra discriminar funcçõ.:>s 
c distrihui1· us serviços creados pela 
presente lei, aproveitando as dispo-
sições já existentes c estabclcccntio 
as co ndições de admissão, deveres, 
licenças, faltns, substituições, Yanta-
gcns c prcmws, penas disciplinares, 
verificação de Incapacidade phvsica 
c aposentadoria dos respectivos" cru•· 
pregados. 

Art. 20. Fica o governo auctori-
zado a abrir os creditos ncccssarios 
para acquisicão de material, mobi-
liado r installação do Serviço de In-
vesti gações c para a execução desta 
lei, que cntrnrà em vigor depois de 
regulamentada. 

Art. 21. Hcvognm-se as disposi-
ções em contrario . 

Snln das sessões, da Camnra dos 
Dcputndos do Estado de Minas Ge-
racs, em BeiJo Horizonte: aos 2~ de 
agosto de 1927. -O Presidente, Pe-
dro Marques de Almeida. - O 1, • 
Secretario, João Beraldo. - O 2. • 
Secretario, Washington F. Pires. 

TABELLA- A 
Vencimentos 

Chefe do Serviço de Investigações, 
2•1 :000$000 . 

1. • dclegndo auxiliar, 21 :600$000. 
2." del egado auxiliar, 19:200$000. 
:1.0 delegado auxi lim·, lll :000$000. 
4.0 dclcgntio auxili:u·, 18:000$0.00. 
.'í . o delegado auxiliar, 18:000$000. 
(j," delegado auxilia I', 18 :000., 000. 
Ut:lc~ado especializado, .... .. . . 

lll:IJOO, 000. 
Escl'iviio, :1:780$000. " 
I nspL•clor do corpo de segurança, 

!í : O:l ,l$000. 
Suh-i nspecto r, 4 :HS0$000. 
Investigador tic 1.• classe, 

4:212$000. 
Inl·esli gad or de 2. n classe, 

:J:Hilü ~OOO. 
I nvt:stigador de 3 ." classe, 

3:060$000. 
Chefe de sccç:io, 9:840$000. 
Primeiro cscripturario, 8 :190$0ÜO. 
Segundo escl'ipt.UI·ario, 6:870$000. 
Terce ira esc ri ptu ral'io, 5 :1 !J0$000. 
Auxiliar ele gabinete, 6:390$ULO. 
Protocolista, 4:500· 000. 
In spect.or dns filiaes de identi-

ficação, !í: 190$000. 
Auxilia r de escripta-dntylogra-

pho, 4 :500$000. 
ldenti ficador, 3 :600$000. 
Archivador, 3:000$000. 
Photographo-chefe, 7 :200$000. 
Protographo de 1. • classe, .... • 

5: 400~000. 
Photographo de 2,• classe, 

3:600$000 . 
Ajudnnte de photographo, .. , , .• 

3:000$000 .. 
Por teiro, 3:492$000. 
Continuo, 2:685$0000. 
Servente, 2:235$000. 
Snln das sessões, dn Camarn dos 

Deputados do Estado de Minas Ge-
racs, em BeiJo Horizonte, aos 29 de 
agosto de 1927. - O Presidente, 
Pcd1·o Marques de Almeida. - -> 
1.0 Sccret a rio, João BCI·aldo. - O 
2. o Secretario, Washington F. Pi-
res. 

TABELLA- B 
Taxas 

Carteira de identidade civil, 
10~000. 

Carteira de identidade civil dis-
tinctn, 1 !í$0000. 

Carteira para os empregados em 
serviço domestico, 5$000. 

Carteira de habilitação pnra os 
Cúnductorcs de vchiculos, 10$000. 

' é&'tteirnJde.hnbilitnção pnra os co n 
ductorcs de vchiculos, dist.incta, .... 
15 000. 

Attcstado com valor de folha cor-
J'idn, 2'$000. 

Revalidação de nttcstados, 1$0-- . 
Passaporte, 20$000. 
"Visto" em cartcir~ de serviços 

congeneres do paiz ou do cxtrangci-
ro, ou em qualquer documento, .. . 
3$000. 

Reclificnçõcs, 5$000. 
Indcmniznçiio de material , 3$000. 
Provns de retratos, 5$000 . 
P•·ovns de photographias judicia-

rias, 5$ a 20$000. 
Authcut icação de docum entos, ... 

3$000 . 
Sala das sessões, dn Camarn dos 

Deputados do Estado de i\'linas uc-
raes, em Bcllo Horizonte, aos 20 de 
agosto ·de 1927. - O President e, 
Pedro Marques de Almeida. - O 1." 
Secretario, João Beraldo. -O 2. 0 

Secretario, Washington F. Pires. 
Os artigos 1 a 10 são aj>provados 

sem debate. 
Em di scuss:io o artigo 20. 

O SH. LUIZ LISBOA: - Pedi a 
palavra, sr. Presidente, para suh-
mctter à co nsideração do Senado 
uma emenda, que offcrcço ao pro-
jcclo n. 48, ora em rliscussiio no 
Sennclo, esperando qu e elln seja 
sanccionadn pelo voto de meus di s-
tinctos collegas. 

Essa emenda, sr . Presidente, tl'm 
por escôpo auctoriznr o governo n 
mnndnr construir uma cadeia na 
cidade de Jacuting:~ , abrindo-lhe 
;)nra esse fim o ncccssn l'io credito. 

E' uma mcdidn, senhores senado-
res, que se impc)() como nccessidndc 
real, porque ella irá concorrer parn 
Plclhorm• as condições de reclusão c 
de conforto dos se ntenciados du· 
quclla cidade, terra tão grata nos 
meus sentimentos de mineiro, pois 
que alli tenho res idido hn 28 nnnos 
no exercicio de minha profi ssão de 
pharmaccutico. Eleva aindll de mui· 
to a minha af[eic,;ão itquella terra 
de exu})Crnnte riqu eza cafécirn, SI'. 
Presidente. o fnct:o ele ter tido c pra· 
t.icndo naquclle municipio, durante 
25 annos, ininterrupto:, , o meu de· 
tcrminismo social, c politico, ao 
chnmnmenlo prévio c manifcstnrlo 
positivamente pelos hnperntivos dn 
voittnde do povo dr Jncutinl(a, no 
qual não ml! tem ~ic]r, pr.ss ivcl dei-
xnr de corr~~ponder, nnhora com 
grande sacrifici·J · J·nrn nim c lH\l· 

A. s.-26 

c ao·nndo supct'ill', t'o''ll :1 n:vxlma hc.o. 
vontndo, a cnrencia de có'ln'pctê'n· 
ciu . (Não apoiados) . 

Sr. P1·esidrntc, a cmé1lda que vou 
]lhSSHr ÍIS mãos de 'I , CXC , consu)tn 
uma neccss idu~ e real r. lnndiavel da 
cidade de J actilin~n, como tal apon-
tada no rcspc itnvcl '' di~no sr. Se· 
r.r~tnrio da Segurança c ,\ ' ·' i~tcncin 
Pt:hlica pelo sr. delL•!(n t.h regional 
,la circumscripçiio, de que Jacutin· 
gtl é parte integrante. 

Aqucll a a uctoridndc, em seu re-
latorio enviado ao cxmo. sr. dr. 
Bias Forlrs, uecL·nt úa n necessidade 
da construcçiio etc umn cndcin c~ 
.Jacutinga, mostrando n falta alii 
de um prcdi o em condições de satis-
fnl.cr ao seu nbjcctivo. 

O sr. Mfrcdo Sá: - A medida 
pocle sN· muila jusla, mas a emen-
da de r. cxc. dA ao governo Uin!l 
nuclorizaçiio que cll c já tem pelas 
leis ;~ctun e s. 

O sr. Ribeiro r/c 0/iLJcira:- Niío 
hn, rcarmcntc, nccc~s idacle .ele uma 
auctorizaçiio especial pat'a isso. 

O sr. l.uiz Lisboa: - Em to elo 
o caso, a segunda parte ela emenda, 
pelo menos, é necessnl'in, porque 
auctoriza n abertura do nccessario 
credito. 

S1·. Pre~idcn l c , a Cf!dcin nctua I de 
Jacutinga consiste om Lrcs compar-
timentos situados JlO pavimento tcr-
reo do cdificio em qu e funcciona o 
F o rum dnquelln cidade. 

Basta dizer isso, pnra mostrar o 
grande incon1·cnientc cl~ tal instnl-
ln çiío, não só cn1 rel(lç iio ás condi-
çõrs de hyg icne do l>ropl'io templo 
dn Ju st iça , que funcciona no andar 
superior, como pnra n snude c o 
conforto dos detentos. Dispõe, é 
vCI·clncle, nquclla pl'isão de boas la-
tl'inns. de lav:Ibos, tendo a·lém dis-
so, no fnnrlo, chuveiro apropriado. 
Mas, além de ser condcmnado pela 
hygiene mod<'.rnn a hnbitnção, prin-
cipalmente de ddcntos, nas condi-
ções que lá so verificam, em pavi -
mento terreno, acc1·csce que, pelos 
fundos , o te rreno é em ncclive co n-
tra o cclificio, de tal mancirn que 
no tempo do invei'nn a humidade 
infiltra-se pela habitação e além 
di sso o terreno nnqn cllas condições 

• rlifficulta a entrada de luz c n1·, 
' nugmcntando essa circumstancia os 
coefficicntcS dnmnosos à snudc c â 
vida dos reclusos. 

Pela situação topograJYhicn de .Ta-
cutingn, sr. PI·csidcútc, rl'n frontei-
1'1.1 stid'dcste do ~s~n'do, qua§i !JUS. 
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lindes 'de sãó p~\i~o.; ?Ividinrlo-sc 0. 
(errilorio' do mnlllCIJliO coni os dos 
municipios de Pinhal c ltapyr:~; cs~ 
t.nndo n 11 Jdlomctros dn cst ~ çao d.c 
Sapucnhy, ultima dn Hêde Sul -M.l-
ncirn c inicial do rnmnl de l~npyla a !llogy-M irim, acontece. qnns1 scm-
iH·c 0 facto de vo ltarem para Jacu-
linga detentos c dcmcnl.l!s, Cl!1 rc-
moçii o pnra diversos csla bclccJm cn-
Los de reclusão c que, por er;o de 
co ncessão de pa sses ou JlOI', mus re-
qui sições, nfi o podcn.' ~cg u1 r . a s c ~1 
desti no, f icando nlh r cco!ludos a 
: ctu:: l cndcia, nté qul'. por mt.el:v: n .. 
çüo elas auctoridud~s. as. r.crpli BIÇOes 
ou os passes sc,iam rccttft cados . 

V e-sc, portanto, st·. P t:esidenle, 
CJUl', pot· todos e. s~: cs moltvns ~:u .c 
nc:dHl de npnnt:JI' a cmcnd :.I .se .J US-
ti ri c:t, eiHJWHII'a lld ll-:;c P :'I'Í l' l t :~ llH'II 
jc no prn.ieclo ora em d 1 s c us ~;ao 110 
Senad o Mineiro . 

Para fina lizar css :~ s li geiras .c01:-
sid crações, devo accre sc~J~t~t· :unrla , 
sr . Pres.idenlc, que o cdiftel? do F~ .. 
rum de Jacuti11 1(a, cn.' cu ,1 o pn ~'l 
rhenlo terrco, como dt ssc, fn.nccto-
nnm ns prisõrs, foi adn pt ncl o para 
Forum, c doado ao Es tndo t,> cla Mu-
n i c ip~ lid n d r, a qual se prJv.ou us· 
sim.d <Htu cll e predi o, no d e seJe~ c na 
nncia de possuir um bom sc r v t ~ode 
distribuição da ,ju sti ça c de ver h-
cul.in{ln elevada ú cidnde c lérm o 
judiciario, d csicfe r~l? esse q ~tc 
nqu cll c opero so c CIVI CO JlOI'O VIU 
;.l·ali zado no dia 15 de junho l~ C 
1 !ll7, com1ucmorn ndo esses do ~ s 
acont ecimentos com uma ela s llt :ll s 
cffnsivns, brillwntrs e comm?I'C.ll -
tcs fes tas el as que se têm rea lizado 
naquell a cidade. 

Co m cssns co nsidern çõcs, sc· . Prc-
sidcntr, penso ter .!usli f.i cado _a 
emenda que offcrcç.o a dcltbcrnçao 
do Senad o c qu e passo :'ts maos de 
v. exc . , pedindo para clla o nsseu-
timentos dos meus rcspc itaveis col-
lc ga~. 

Estú cll a co ncebida nos seguin-
tes termos: (/ ~) : 

(Mui/o bem! Mui/o bem! ) 
Vn e á 1\-lcsa, é lida c entra cou-

junctamcnte em discussüo a segui n-
te: 

Emenda 
· Accrcsccnle-se qndc co nvier : 
· Artigo. Fica o governo do Est~~ 

do auctorizado a 
1
mandar co n s ~rtllr 

uma cadeia na ci c adc de .lncultn~a. 
ParngraxJho_ ll!!i~o . fa,ra tal fun 

fi cn o ·governo auclorizado ·a abrlr 
o· ncccssnrio credito. 

Sn In dns . sessões, il de setembro 
de 1027. - Luiz Li sboa. - Mode~
lino Golíçnlvcs. - ,Vallndarcs R1-
hciro. - Pnssos Maw. 

Enccrradn a di scus siío, é npprova-
do o art. 20 com a emenda. 

O ·n1·t. 21 é npprovndo sem dcba· 
te, c bem ass im ns lahcJlas annc-
xas . 

Vac o pro.i ccto rt s cnmmissõcs r~
nnicl as de Finançns c .Justiça c Le-
gi slação . 

PAHECEI\ 

o sn. AI.Fl\ EDO SA', ohl.endo UI'" 
t:c ncia, ol' l't!rc• l'l', pela co nHni ssiio de 
~· i n a n ps, u SC!~ IIi nl ·: 

Sobre o Jl rll jl· ~ t o i l . 30, da Cnmara 
A comm issão de Fi nanças, a qual 

f 0 i prescn t c o prà j c elo 11. 30, da 
Ca mur~, sobt·~.: doações, que a.cal.Jn' 
de ser app rovat! o, com emendas, em 
2. n cli scuss f\0, é de parecer seja (I 

mesmo sul> mel! ido ú a. • c approva-
do. 

Sa la da s commi s~: õcs . H ele setem-
bro de 1927. - Alfredo Sá. - Ri-
beiro de Ol iveira. - Alves de Le-
mos . - Lcvindo Coelho. - Luiz 
Lisboa. 

Nadn mais hnvcndo a tratar-se, o 
sr . Presirlcnl c d csig n:~ párn 5 do 
corrente a seguinte: 

01\ DEM DO DIA 

Primeira parte 
A t.é as 14 horns : 
Leitura da acla, cxpcclicnlc, nprC• 

scnlnção de pareceres, proj~clos, in-
dic:tções, moções c r etJUCl'llllCntos. 

Sl•g unda parte 

Até as 17 horas: 
2 . ' di scussão do projcclo n. 7, 

da Camnra, insliluinclo o voto sc-
ct·do c cumul ativo . 

2. • di scussüo do de n. 31, da Cn-
nwra, auctorizando o governo a 
mamlnr imp!'imi r, annualmcntc, n 
monographin premiada ]>Cla . "Fun-
da eão Pedro Lcssa". 

2. • di scussão do ril' n . il3, da Ca-
mnrn considerand o de utilidndc PU· 
blicn 'o Automovel Club de Minas 
Gcraes . 

:J . ' di scussão do deu. 47, dn Ca-· 
marn, dispondo sobre indcmniza-

,. 

çlío a j~izes de dit·eito c contend o 
outras disposições. (Suhslilutivo e 
emendas). 

2. ' di scussiio do de n. 10, do Sc-
nndo, crcundo uma esco la de avia-
çiio nn Capital. 

3. • di scussão el o de n. llO, da Cn-
mnra, auclorizando o governo a la-
zer diversas doações. (Con1 emen-
da). 

Lcvnnla-se a sessão. 

EXPEDIENTE 

Offlcios 

Do I . o Sccrclnrio da Cnmnra, rc-
mcllcndo o se~ u i nle : 

PHO.JECTO N. 22, DA CAli'IARA, DE 
1927 

Clnssi fi cação de co marcas 
O Congresso Legislativo elo Esta-

do de Minas Gcrac~ decreta: 

28.• SESS .. \0 OT\DINAHT A, AOS 
DE SETEMllHO DE 1027 

Art. I. • Fica o governo auclori· 
5 zado a rever o quadro de classifi-

Prcsidenci a do sr . Olcgario Maciel 
- Sccrctarios : os srs. Olympio 
Mourão e Gabri el S:mtos 

SUMMAIUO: - Acta . - Exped ien-
te : Projcctos ns . 22, 28, il -~. 38, 
54, 55, 57, 58, 5a, e 60, ela Cama-
ra . - Pm·cccrcs sobre os projc-
clos 48 e 20, da Cnmara. - 1\c-
dn ção el o de n. 6, rio Senado. -
Ordem ·do di a: Projcc to n . 7, da 
Camnra: discurso elo SI'. João Pio; 
discursos c emendas dos srs . V a 1-
lndares Hibciro c Alft·edo Sâ. -
Projcclo 11. 31, ria Camara: dis-
curso e emenda do sr . Alfredo Sá. 
-Projeclo n . 33, da Camara. -
discursos c emendas dos srs. i\Io· 
destino Gonçalves, Luiz Li sboa e 
Alfredo Sú . - Proj ectn n . 47 , da 
Camara. - P1·oj cclo n . 10, do 
Senado: -- di scu rso do sr . Ca-
millo Chaves . - Projeclo n . 30, 
da Camara: -discurso c emenda 
do sr. Alft·cdo S{I. - Ordem do 
dia. 
A' hora regimental, feitn a cha-

mada, neham-sc prese ntes os SI'S. 
Olegnrio Mncicl, Hiheiro de Olivci-
1'11, ·Olympio Mom·iío, Gabriel Suu· 
los, J . Monln ndon, Pcricles de Meu-
donçn, Lcvindo Coelho, Xavier Ho-
lim, Joiío Pio, Alves de Lemos, 1110-
aestino Go nçalves, Alfredo S:'t , Al-
fredo Cntão, A lfl'cdo Bncla, Si miio 
da Cunha, Vallarlarcs Hihciro, Luiz 
Lisboa, Passos ~f:tia c Camill o Chn· 
I'Cs, faltand o com causa justifi ca· 
da os srs . Miguel Lanna c Enéas Ca-
mera, c, sem e lia, o SI'. Moreira da 
Jlocha . 

Alu·e-sc n sessão. 
E' lida c approvnda n acl:t da :m-

tccedcnte. 

O SH. 1. o SECHETAHIO procede ú 
leitura do seguinte; 

cn~iiO de co ma i'Cil distribuindo as 
entt·ancias de accordo com o mov t-
mcnlu forense c o rendimento de 
impostos L' sladuaes. 

§ I. • Si a mndançn de categoria 
da co marca prejudica r o juiz de di-
reito, es te co ntinuarú n jlosn r das 
\'anl a;lcns anteriores, até que seja 
prov ido em outra coman:n de cgual 
enlra ncia ou supcrim·. 

§ 2. • Os juizes municipaes c o~ 
promotores de jnst iça, e{(ua lmcnlc, 
sem prejuízo de vencimentos, serão 
nproveitados em outras comarcas, 
qunndo a altcrnçüo de entrancia im-
portai' a supprcssão el o ca rgo ou di-
minui ção de ve nciment os . 

Art. 2 . 0 O governo podcrú em as 
nomeações de juizes de direito, 
:t provc ilar os bnehareis rcgulnnuen-
le hab iti :ados antes . ela· lei !J12, de 
I 025, que instituiu o concurso Jlara 
o preenchimento desse cargo. 

Art . 3 . 0 Accrcsccnlc-se ao art. 
224, da lei n . 912, de 7 de agosto 
de 1925, o seguinte: 

Paragrapho uni co. O di spositi vo 
acima nã o se refere aos que sejam 
devedores po1· impostos ou credores 
por cleposilos em bancos, ou venci-
mentos. 

Art. 4. • Ficn clcvndn de cincocn. 
ta mil réis mcnsacs a remuneração 
dos escrivães do crim e c execuções 
fiscaes nn s- comarcas de 1. •, 2. •, 3. • 
c 4 . ' cntmncias. 

Paragrnph o uni co. Nos termos 
annexos o~ lahelli :ies dos l. o c 2. • 
officios pcrccheriio cincocnta mil 
t•éis mcnsncs, a titul o de expedien-
te, pelo serviço crime ~ fiscal que 
lhes for di stribuído. 

Art. 5. 0 A d ivl são proporeional 
rl n vct·hn parn pngnmcn to de cust as 
jud icinrias c1 iminncs fnr-se-ll, to· 
m!lnrlo-sc JlOI' base os mappn~ de 
servi ços el o nnno anlcl'ior. 

Parngrapho uni co . A's comurea~ 
rcccm-creadas ~era ~e (crida a c1uo- . 
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ta- nrlc da dotação orçnmcnt nria ! h) verificar a execução dos prn-
qu~ couber ú de menor movimento gt·ummas, de que pc!o mcno;r t~~s 
forense, entrando, l1oi.s, nu ca lcul o, qu arta s p :t~·t c~ .d ~v.e.ra o ser c Ct. l -
com os dados cstalt stt cus desta. . vame ntc exp!J cad.ts • , 

Art. 6. u Fica o governo auctor1- c) velar pl·la cxacla o!Jserva4CIR 
zndo n rever os nuxili os Jl l'Ctllti nn ,os desta lei c do regimento JnlenHJ da 
aos ca rcereiros da s cadeias do Es- Escola; 
lado . . . d ) apresen tar ao Secretari o ~o In· 

Arl. 7. o n cvogam-sc as dt spost- Ler ior 1·elalui'Í os circums lnntindo~ 
çõcs em co ntrari o . sohrc os tt·ah:dho ~ csco li!rcs, o ~s-

Su la da s sessões, da Cmnnt·a dos Lado da malt'lcula c da h·cquenc1 ~1, 
Deput ados, em 13cll o Ho ri zo n ~e, 3 a situ ólção finan ceira ~l o estn!)CI?c•-
dc setembro de 192 7. - O P t· ~ s!ll c n - mcnlo c as occut-renctas mnts un-
te Pedro 1\inrqncs de Almeida. - porlanlcs da vida escolnt·. 
0 ' 1." Scc1·ctnri o, João Bcra Id o · -· c) recorrer pam o Sect·ctari o do 
O 2. o Secretari o, Celso Machado. Interi or el os a cios el a Congregação 

co nlrario s ús di s posiçõe~ desta l ~ i 
PROJECTO N · 28, DA CA i\1 AHA, DE c do seu regul atncnlo, assim co mo 

1927 el o .iul ga mcn lo dos exames vestibu-
En inn de orloutnlo;;-ia c phar macia 

O Congresso LcgislaliYu do Esta-
do de !I li nas Gcra es dccrl'la: . 

Arl . 1." O Ensino de phat·macta 
c de oel onlologia só podcrú ser mi-
ni strado no Estado em Escolas que 
tenh am ohtid o a sua equipa t·ação ús 
congc ncrcs fedcr:tcs, c nas qtll.!, r~
conh cci tl as pelo Estado, tcnh am si-
do f'unelad as an tes de yi gc nlc o dec. 
n . 11. G:JO, que rco t·ga ni zou o ens i.no 
SCCU nd ario C super ior na n epublJca 
c julgadas idoncas para lran s fer~n
cin de alumnos para as aca dcnuas 
off ic iacs c cquiparndas c mt s Esco-
las de Pharmac ia c Odont ologia de 
Ubá c It a juhá . 

Art. 2.0 As escolas a inda ni'i o 
equi pa radas c cuj os dipl omas s_c-

.i am reconhcciclos pelo Estad o tcrao 
o prazo de dois annos, a contar ela 
puhli caçi'io dcslc lei, pnra ohtcrem a 
sli a cquipa raç:i.o ús co n ~c nc J~cs fe-
dcracs, sob pena el e suspcnsao dos 
cffcit os el as leis csladu acs el e seu 
reco nhec iment o, excepto as r eco nh e-
cill as pelo Estado, fundad as a nt ~ s 
de vige nt e o dcc . n . 11 .530, referi -
do no arti go precedent e c as Esco-
la s de Pharm acia c Odontologia de 
Uhú c It a juhú . · 

Arl. 3.'0 Durant e o per íodo de 
transição det erm inad o pelo a rti ~o 
anteri or c enHJltnnl o as escola s nao 
~ s ti vcrem soh o regimen da lei fe-
deral, fi cam suj eitas ús di sposições 
desta lei c á ,fi scalizaçiio da Sccrcla-
ri a do Interi or qua nt o no rcgimcn 
escolar . 

Art . 4.• Para tal fim , n governo 
designará os fi scacs q~ c foret.n. nc-
cessari os c nos qua cs mcumhtra : 

a) visitar ft·cqt~e nt c t~le nlc os ~u:
sos aula s c lahoral.ot'J OS c nss tsltr 
1\0§, ~xame~ ycsiibulnrcs c fi nacs ; 

lares c f inacs, quand o nã o lhe pa-
recer juslu ou razoavcl. 

Art. 5 . o As dcsr1esns da fi scalizn-
çi\o cor rcr:i.o por co nta das escola~, 
(Jrvcndo cada uma dcllas depos itai', 
no Thcso uro do Estado, a quota Jt-
xn annu al de seis co ntos de réis, 
que podcrú ser pagn sc meslralmcn-
lc em du as prcsl ações cgua es . 

Art. fi. o Fi ca m r eco nh ecidos pelo 
Estado de ll linns Ger;t cs os dipl omas 
conferid os pcln Escola ,,c Phnm:a. 
cia c Odont ologia de Ubcraba . 

Art. 7 . o O Podc1· Executi vo, me-
diante propostas dos fi scacs, poderá 
susp(•nd cr os cffcil.os dns leis de re-
co nh ec imento dessas Escolas, quan-
do vr l'ifi cm· in suffi ciencia da matri-
cula , dcfi cicncia de npparclhamcn-
to inobscrvancla do~ programma ~ 
;q;nrovaelos 0 1~ d cs~t~mprimc nto t:ci-
tcrado dns dt spos tçoes desta lc1 c 
do res pccl i \'O regula mcnlo . 

Ar! . 8 . o A duração de cada curso, 
o num ero e seriação el as respecti vas 
cadeira s, assim como as provas de 
aptid:io para matt·icultt serão cguacs 
ús exi gi das para as csco lns nncio-
naes offi ciacs ou a cll as equipara-
Li as . 

Art . 9. o O Rcgulnm cnlo qu e fôr 
expedid o pelo Poder Exccúti vo com-
nlclnrú a orga niznção cstnhclccida 
i~ a presente lei, que cntrnrú em vi-
go r· desde a dala de sua publi cação. 

Al't . 10 . n evoga m-se as di sposi-
ções em contrnr io . 

Sal a das sessões, da Camarn dos 
Deputados, en• Bcllo Hori zonte, 3 
ele setembro el e 1!127 . -O Presiden-
te Pcdt·o Marques de Almeida . -O 
t. o Sec1·ctnri o, .João Bernldo . - U 
2. o Secretario, Cel so Machado. 
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PROJECTO N. B4, DA CAl\1 :\ HA, DE . .t2li, de 1 O O fi , a pari ir de 29 de de· 
1927 Zl·mbt·u de 1 U211 n ll l de dezembro 

Emolum entos 
O Cont.:resso Le!{ islali vo el o Esta-

do de Minas Gent es decr etn: 
Art. 1. " Fica o <11'1.. 10, da lei n . 

!119, de 4 de sc l.etnhro de 11!2ü, suh-
stilu ido 11c lo seguinte: - " Pelas 
certid ões de interesses ela s partes, 
cxtrahidas de livros 1.! pa pei:; das 
collcctori as, qu alquer C!Ue srja o 
tempo n que se refci'Írcm, pcrccb -
rito os collcclorcs c esc ri vães os 
emolumentos de 4$000, na mcs m:1 
proporção de suas porccntaflc ns, 
sendo 25 % para o fund o cscolat· n 
que se refc1·c o a ri . 120, n . 3, da 
Consti tui ção do Estado. 

Pa ragra pho unico . Nus muni cí-
pios onclc hou ver mais de um a co l-
lcctoria , os emolumentos pelas ccr-
Liclõcs cxlrahidas por uma scnio di -
vidid os com n outra, gua rdalla a 
mes ma propo rção, c l'i sn el :i s as cer-
tidões pelo outro co ll cclon, para 
sua validade. 

Art. 2. o n evogam-sc as dispos i-
ções em cont rario. 

Sala das sessões, ela Ca mnt·n dos 
Depu tados, Bell o Horizonte, 4 el e 
sctemh1·o de 1 !!27 . - O Presidente·, 
Pedro Mat·qucs de Alm eid a. O 
1. " Sccrctai'Í o, ,lo;io Bem! do . - O 
2. 0 Secretari o, Caio Ne lso n . 

PHOJECTO N. i!B, DA CAMA lU, DE 
1!J27 

Isenção de impostos 
O Congresso Lcgislal iYn elo Esta .. 

do de Miuas Gera cs decreta: 
At·t. 1." F ica u go,·ct·no auctorl -

zndo a co nceder isenção de impos-
l.os a pnrtit· el e I !!21! , pel r1 pra zo ai é 
5 nnnos, ús empresas el e a t•nta zc ns 
gera es· qu e se fundarem no Es tnd o 
c se obrigarem, nl ém das obl'i l(a-
ções impostas pela Jcgislaçiid f r. dc-
rnl, no seguint e : 

a) a fa zer seguro de seus cl cposi-
los em duas conipanh ias de r~ co uh e
cida idoneidade ; 

b) n publ ica r, no orl(ã u offi cial 
,) os poderes do Estad o, os seus ba -
lancetes trimcstrncs, se mes tres c an-
nua es; c 

c) n suhonlina r-sc ú l'i sca lb:ação 
do Estad o. 

Art. 2." Fica o governo au ctori-
zndo a abrir os ct·editos seguintes: 
. a) de 1 :042$323, para ' pagamento 
de blralifi'Cação addiciQhal dq lei 11. 

de 1928, a que tcm direito Eugenio 
Di nardo, cconomo co nl raclado do 
[ nl crn at.o el o tiyrnn nsio .Mineiro; 

h) de 27 G:003.' lífl2 c 19:742$000, 
cumu suppl cmenta rcs, para supprir, 
l'l' spcctivam entc, a insuff icicncia 
elas w rhns 8 c 12, do § 2.0 do artigo 
I . o, cta lei n. 931, de 27 de setembro 
de I ~2,11 ; 

c) de 12 :960$000, especial, pnrrt 
pa;;:11nenl o ele despesas com os fu-
ll l'ra cs el o dt·. Diogo Lui z de Almci-
clt> Pc•·cira de Vnsco ncell os ; 

cl ) de 2: I 9 ·~ ." 2 -HJ , el es! in ndo ao pa-
gn nle nl o de l(rali fi ca ç:io acldi cional 
11 qu e tem d ireito o eh . Prancisco 
Carlos rl c Assis Bocha, professor 
el o Inter nat o do Gymn as io Mineiro. 

Art. a. o Hcvoga m-sc as di sposi-
ções em co ntrar io. 

Su la das sessões el a Ca marn dos 
Dep ut ados, il ld lo Ho ·iw ntc, 2 de 
se lembro el e 1927. - O Presidente, 
Pedro l\larqu es de A~mei d a . - O 
I . o Secrl'lal'io, .Toii o IJ rnld o. - O 
2 . o Sccrclar io, Celso ~I nch ado. 

I'HOJECTO N. 54, DA CA MAHA, DE 
1927 

Clast• i fi ca~ão el r collectorius 
O Congresso Legisla tivo do Esta-

el o de Mina s Íl t' l'aes decreta : 
Art. 1 . o As coll cc to ri us de rend as 

de.• Estado scr:io di vididas em cinco 
clr.sses, do scl( uintc modo : 

Se ri\ o ele 5 . • <:!a sse as de rcndi-
ntcnln at é 20: 000$000 . 

As ele 4 ' ' c l a s ~ L' se r;io as de rcn-
mento el e m:ti s de 20:000$000 ató 
100:000$000. 

As el'c 3.' classe, as ele rendimento 
de m:1is cl • 100 :000$ at é 2!í0:000$. 

As de 2. • classe, as de rendimen-
to el e mais de 250:000$ até . ... .. . 
500 :0008000 . 

As de 1 . • classe, ns de rendimen-
to el e mai s de 500:000,' 000. 

Art. 2 . o Os coll cctorrs c cscri v:ics 
pa ssarão a perceber pelo serviço ele 
a t'J'ecadu ção, a seguint e porccnla-
1-(cm c qu otn fi xa: 

a) Na f>. • cla sse a percentagem se-
rn de 19 % até a l ota~iio e 7 % so-
ht·e o excedente . A quo la fixa seJ'Ú 
de 1 :000$000 . As co llcctoria s desta 
cla sse nãu tem esci'Í v:io. 

h ) Nn 4.• clnsse n (Hll'cc nlagclfl 
sed de 10 % até 50:000$000; 7 % 
ele 50 alé lOO :Q00$000: U% ~obre o 
L'xcedcALc qlé 200 ;000$ c 4 % sobr11 
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0 'mn ls que arrecadar. A quota fixa 
será de il :600$000 . 

c) Na !J . • cla sse scr{t tl c 8 % ate 
150:0008; 7 % de 150 :000·' a té 
250 :000$; ri % sobre o cxc~dcnlc 
nlé 300 :000$ e 4 % sobre o mms que 
nrrccadar. Quota f ixa: :1:100$000 . 

ti ) Na de 2.' classe será de 7,5% 
at é 250 :000$; 2 % de 250 :UUO$ ale 
i!OO :000$ ; 2,5 % de i! OO :OOOS até 
500:000$ ; 4 % sobre o exc~dc nt c 
nté 600:000$ e 3 % sobre o m ms que 
nrrccadar. Quota fix a : 3 :400$000. 

c) Na 1. • cl asse será de 5,7 ,o 
at~ 500:000$ c 3 % sobre o cxccclcn-
tc . Não ha qu o la f ixa para csto. 
classe. 

Art. S. o A porcentagem c quota 
fixa serão dividid as em 5 partes, 
sendo 3 pertence ntes no coll cctor e 
2 ao escr ivão, t~xceplo na 5 . • classe 
em nuc será toda do coll cctor. 

Arl . 4 . o Fi ca o governo nuctor l· 
zado a expedi r novo regul amento 
para as collectori ns do Estad?, In-
stituindo o acccsso para prov imen-
to das collcc.lol'i ns de cla sse supe-
ri or. 

Parngraph o uni co. As coll cctori ns 
de 4. • cla sse· serã o prov idas por 
concurso de titnl os entre os cscri-
vft cs de coll cclOI'ins c os cscrides 
sc r~o nomeados mcel ia ntc conrcur-
st ~ de provas. 

Ar! . 5. o Os c scl'i vãc~ de coll ccto-
r ias gosa rão el e prcfcrcncin em as 
nomrnções de coll ectores esln<lu aes, 
si no cxcrcici o do cargo h ouverem 
rcYela<l o cana cidade. 

Art. G. • Esta lei enlrnr!t rm vi -
~'O I ' nn <l al: a de sua pnhli cação . 
' Art. 7. o n e\'OJ.( am-sc as d ispos i-

ções em co ntrari o. 
Sal a das sessões, <I n Cnm nrn dos 

Dcnntnd os do Estado de Min as Gc-
rnrs, em Rcll o Hori zo nte. nos 2 de 
~c t e mhro rlc 1927 . - O Pres id ent e. 
Pc<lrn :Marqu es de Alm cirl n. - O 
1. • Secretar io, .T n ~ o Rr rnlcl o . - O 
2. o Secrct nri o, Celso r.! achado. 

PRO.JECTO N. fi~ . DA CAM .\nA, DE 
, 1927 

Caixa Bcncfic<'ntc da Gua rda Civil 
O Cong1·esso Lc~-: i s l n ti vo el o Esta-

do de Min ns Gcr:t cs dec reta: 
Art. 1. o Fi ca in st ituida , sem onus 

parn o Estad o, a Ca ixa Benefi cente 
da Guarela Civil c d:t In spectori n de 
Vchicul os de ITcll o Hol'i zo nl e, tendo 
por fim prover a suhsistcncin das 
familins dos gunrdns civi s c ti scacs 
!)c vch jc\llos, que fa)l cçcrcnJ. 

Art. 2 . • O fundo da Caixa serJ 
formado pelo desconto mens.nl ohri-
gatori o el e um dia de . vcncnnentos 
de cnda guarda ou fi scal, n~ultas 
di sc iplinares, perd as de vcncnnen-
tos, contribui ções em ntrazo, JOias, 
dona! i vos pnrticulares, l ega.do~ e 
juros do capital ass im constituido. 
· Art. 3 ." A joia corrcspond~rá a 
12 di as de vencimentos e sera paga 
11 0 decurso do primeiro anno ue 
co ntribui ção . 

Art. 4. o Tcr~o direito n um~ pcn-
sfto egual ú mct.ndc dos vcncimeni 
tos do gunrdn ou fi scal que fnll~
cel', depois de dois annos de contri-
buição : 

a) a viuvn , si viver honestamen-
te c nã o estiver divorciada; 

b) os filh os menores (!c 21 nnno~, 
011 os intcrdi ctos c as filhas soltei-
ras, Icgitimos ou Icgitimad.os . . 

§ 1 . o Si o contrib'!inte dcix~r. "!u7 
ya c filho s, a pensao será diVIdida 
em dun s partes cguacs, sendo .um.a 
drs t.i nada !t viuvn c a nutra di stri-
bui da egualmcnlc entre os filho~ . 

§ 2 . • A qu ota rcf.crcnte no fi Ih? 
fall ec ido ou emancipado rcvcrte1:a 
em favo r da vi uva. 

§ 3 . o Não exi stindo os 12nrentes 
ncim a des ignados, a pensao será 
ahonadn {t mft c, viuva e desvalida, 
c nn faltn desta, di vidida em partes 
cguncs prln s irm ãs solt eiras. ri.o con-
tri buin te, si um a c outra s VIVIam lts 
ex pensas deste ao tempo do fallc-
cimcnto. 

Art. 5 . o Por morte do guarda ou 
fisca l quite, a Ca ixa concorrerá, pa-
ra as des pesas do seu sepultamento 
c do lut o dos pa rentes qu e tiverem 
direit o ú pensão, co m a qu antia que 
for nrbif rnrln pelo Conselho. 

Art . G. o Pcrrlcr ii o a respectiva 
qu ota n favor dn Cai xa as filh as 
orph ãos ou il'ln fts qu e se casarem, 
os filh os nrphii os qu e attingircm a 
mai oricl ndc, ou qu e, antes delln, 
st• em nnei uni'Cill , c a viu va ou mãe, 
si co nlrnJiir segunda s nupcias. 

Para gra ph o unico. O niesmo se 
rpt nnd ; se tratar da viu vn co m fi • 
darú com o fnll cc imento de qual-
rru er herd eiro pensi oni sta, salvo 
lhos do co ntribuint e. caso em que 
a nu nta qoc lhe cabia será distri-
hllid n com c!.(ttaldad c pelos filh os 
rncnnrcs e filh as c só se extinguirú 
nos r nsos prrvi stos dn primeira 
parte des te artigo. 

Art. 7.• O guarda ou fi scnl que 
for cxcluielo da Caixa, salvo o caso 
1lc incnpaci~;ldc ph~sica, perder~ 

li 
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t'odns iis contribuições e o dii'C ito a 
qtinlqu ci· beneficio. 

A1·t. 8. 0 Aos que fo rem C)(C]uidos 
por incn pn cidndc physica adqui rid a 
mn servi ço do seu ca rgo c que es ti -
verem imposs ihilitndos de prover os 
mei os de subsis!cnci a, sedu rest i-
luidas as co ntl'i b11 içõcs que huui'C-
rcm feito. 

Art. 9 . • S,c rú pcnn ittido aos 
prestami stas pngarc m a im po rt an-
cin da j oia de um a só vez, ou em 
prestações at é o num ero de doze : 
ta mhcm scrú pcrmitt itl o co ntri buir 
d(\ uma vez co rn a rruo ta rel:ü iva 
aos dois nnnos de quê trata o art. 
4 .•, pa1·n lerem dcsrlc logo rlil'l!i to 
nos benefici os da Ca ixa, pela fo rm a 
cst'ahclecida nesta lei. 

Art. 10. A pensão co nsistirú na 
metade dos ve nci mentos COITCspo n-
dr ntc ú classe do ~ co nhi hu int (•s, nn 
época rio fnll rcimcnto. 
· A1·t . 11 . A Cnixa ser:'! (I irigid n por 
u m Co nse lho i\ dmin is l rat ivo com· 
posto do Sccrctal'i o rl n Sc!{urança c 
Ass isl.encia Pu bli ca, co mo pi·esi dun-
te, do rlireclor da Secreta ri a Lln Se-
!(UI'a nça c Assis tcncia Pu blica, do 
Su perint ende nt e ri o In spr.cto r dn 
Guarda Civil e do In sprcto r Ge ra l 
de Vchicnl os. 

Art. 12. Todo G movi menl o da 
Ca ixa ser!t reg ist1·nr! o nos l ivros es-
pcciaes qu e se tornarem precisos a 
jui zo do Co nselho Admini strativo, 
entre os qu nes h avcrit um parn 
lança ment o de entra das c snhida s 
de di nhcii·os c vn lo1·cs, nm para ma-
t ri cul a de todos os contri lnri nlcs c 
r eg istros el as nll crnçõcs que o ~cor·
ram co m cll cs c co m s11 ;1s fam il ia s, 
11111 para ·lnnçamcnl n ela s act ns do 
Co nselh o, um de rc~ i s tros de til ul o5 
de pen s~ o c .finalm cnt.c um de ta lão 
de recibos de join, mensa lid ade c 
nunlqm' l' out ms qua nl ias de stin ::-
da s it Caixa. 

Pnrn gra pho uni co. Os livro s se .. 
rã o mbricndos nclo Superin tenden-
te dn Guarda Çivil . 

Vch icul os apresentará mcnsii lmCI'i• 
te ú Secretar ia da Scgurnnça c As-
sistcncin P ubl ica um balancete do 
r.Jov imenlo da Caixa, com menção 
das pensões concedi das, sua natu-
r('Z :l c importancin c das que cahi-
re m em o 111111 i ss:io. 

Art. 15. l\enhuma drspcsn podc-
rú ser fr it a sen1 prev ia aucloriza-
~ :io do Co nse lho. 

Art. 16. Os co ntribuintes devem 
:1prescutn1· no Conselho 11111a decla-
ração cscl'i pla em fo rma regular, 
s(·tn emenda, nem rasums, nss i,gna-
da por ell cs em [ll'rsc lt t;a de dua s 
leslcmunhas, co ntend o o nome da 
csposn, em pr imeira ou segunda 
nnpcias, época c lol{nr da cclcbra-
çiío do casa mento, nome dos filh os 
co m a cl ata elo nu ~cimc n lo ou rct; is-
lro cil'i l de cnda um, cspeci fit'.ando 
t':; legit irnos c os lcg it ima dos, '• fi. 
t•.a lmcnlc, os nnntcs dos pacs c das 
irrn:'i s solte iras, lambem com indica-
çiio r!o na scimqnt o IJ ll regist ro .~ i r il 
rl c cn rln um a. t udo par,t os fi1 ~ s d,J 
ar t. 1i . o c seus tw:-., g::.lf: h,Js. 

~ 1.• Ao cn ntl'lb uinlc cumpre tnm-
IJ C" m cn mmun icn!', rn•lo mes mo mo-
do indica do a~ all craçcirs qu e se cl c-
re lll com os membros ele sua fam i-
lin, ('que possa influ ir sobre o abo-
no ela pr nsiio. 

§ 2. • Toe! as as dcclrnçõcs, depois 
de rubricadas pelo pres idente do 
Conselho 011 por rJ UC IIl es te des i-
!{IHt r, ser:io li UIII CI'adns. registradas 
c cui cl ncl osnment c nrchivndns. 

§ 3. 0 t i S dccl;-trnçõcs que, por in-
ca pneidaclc physica ou men ta l do 
co nl l'ibuinte, niio pmlr1·r m ser fci-
t~s po1· cl! c, sc l-o-ão pela mulher, 
nu nn fali a des ta pd o f ilh o mais 
vr lh o. 

Ar t . 17. O Conselho Atlmini slrn-
tin> lem compc tcncin para inspc-
ecionar as declarações dos co nt. ri-
hint es mencionados no a1·tigo nnlc-
cedcntc, co rl'igindo as fraudes ou 
omrn iss,i cs que co nti verem. 

Art. 18. E' da att ribui ção do Con-
SL• Iho Ad mini stra ti vo a cxc lusiío dos 
pe nsio nistas c co ntl'ihuinlcs que, pot• 
qn alq uc1· elos m o'ti vos previstos ncs-
ln lei, prrdercm os seus direitos. 

Art. 1 !l . Das decisões rio Co nsc-
lbo Atl mi ni strnt ivo cabcrti recurso 
]mra o Secretari o da Segura nça c 
Assistcncin Publi ca . 

A1'l . 13. A escl'ipluraç:io e o ex-
pedi ente da Cai xa fi cnrão a cargo 
da secção ou dos fun ccionari os da 
C.uardn Civil ou da Inspcctori ;i rf<o 
Vchi cul os qu e forem rl esignndos pc-
lo SeCI'c tnri o dn Ass istencia c Se-
/illl'll nt'a P uhl it•n c sc1·viriio snb n 
direcção do In spcctor el a Gn:i rd n 
Civ il r in spccçii o do Co nselho Ael-
mini strativo, qu e poder{t di spen-
sa i-os, todos ou algun s, qu and o 
julgnr conveni ente. 

Art. 14 . O Supcrintc nd~ nte ri a 
Guarda Ci vil e da Ins~ectoria de 

Art. 20. 0 :; descontos, hem como 
quacsqu ci· qu anti as de outrn s ori-
ge ns, serão depos itadas nos cofres 
ela Secretari a das Fin nnç·as, nlé que 
possa m ser appli cada s na com'pr!l, 
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'de npoliccs dn divida publica do 
Estado ou da Uni:io. 

Art. 21 . No mesmo cof1·e ficar:'t 
depos itada a quantia que o Co nse-
lho julgar ncces:;ar ia pam occorrer 
ús despesas mensncs. 

Art. 22 . O th cso ureiro da Scci'C-
Inria das Finanças, devidanwnte au-
ctorizndo pelo Conse lh o, represen-
tará u Caixa na compra de apoliccs 
c recebimento dos j uros rcspecli-
vos. 

Art. 23. Ao pensioni sta entregar-
~e- it um titulo, pelo qu al se cobra-
rá em favor da Ca ixa a quantia de 
cinco mil réis, qu e se r:'! desco ntada 
da pensão no primeiro mez em qu e 
for esta abonada. 

Paragrapho uni co. Os títulos dc-
Yidam cnte registrados c num crat!os 
serão assignados pelo Secretari o da 
Segurança e Ass istencia Puhlica. 

Art. 2<!. A im portancia da s mcn-
::alidades, perda de vencimentos e 
da pensão, joins, em atrazo, do co n-
tribuinte que fall ec(' r, será desco n-
tada em prestações mcnsaes, tan tas 
quantas forem arhitr: ,das pelo Con-
selho. 

Art. 25. A Caixa não dará pensão 
maior do C!U C a qu e co rresponder á 
metade dos vencimentos do in spc-
ctor geral. 

Art. 26 . As pcns<Í l'S não P.oderiío 
soffrct· penhoras, emhargos ou des-
contos para · paga ment o de divida s, 
salvo as que prov ierem das joias 
ou con tribui ções em atraw. 

Art. 27. P rcscrevei'Ú em favor da 
Caixa a pensão que nã o for· recla-
mada dentro do prazo de tres an-
nos, excepto quand o o pensionista 
for menor ou interdi cto . 

Art. 28. A renda da Ca ixa ser :i 
recolhidn mensalm ente no TlH'son-
ro el o Estado, mediant e guia s expe-
did as pelo In ~pect o r ela Guarda Ci-
vil c visada s pelo Superintendente 
desta . 

Art. 29 . A in scripç?io dos contri -
huintes no li vro co mpetent e, sel'á 
feit a qu ando assumirem os rcsnccli-
vos cargos na corporação a que per-
ten cerem . 

Art. :10. Os cont1·ihuintcs qu e 
n~ o entrando na s folha s de nnei-
mcnt os, deixarem ele realizar. pon-
tualment e as suns me n sa lid ade~;. 
incorrerão em uma multa de 5 % a 
20 % até o scr!llndo trimestre e no 
primeiro dia do terceiro, serão cx-
cluidos e perd erão o direito ás con-
t. l'ibuiçõl)s qu e tiverem feito, si não 
tiverem altf tHlido aos avisos previas 
que lhes {orem feitQ& . 

Art. lll. As conlrihuiçõps q~e, 
por excasscz de vencimentos, uno 
puderem ser descontadas em um 
mez, sel-o-fio nos seguintes. Os des-
cont os não poderão, porém, excedet• 
ú importancia de duas mensalida-
de s, sal vo pedido do contribuinte. 

Art. 32. Não será r estituída a 
differr nça de venci mentos ou joia 
co m que houverem contribuído llS 
guardas ou fi scaes que forem re-
ba ixados, definitivamente, para a 
cla sse inferi or . 

Art. 33 . Todos os pensionistas 
são obrigados a apresentar cCJ·ti-
dão de vi da , resid~ncia c boa con-
du cta, passada pela nuctoridade 
co mpete nte, de seis em seis mczcs, 
si não receberem pessoalmente as 
respecti vas pensões. 

Art. 34 . Nenhum titulo perten-
er nt c ú Caixa poderá ser alienado, 
senão em caso de man ifesta vanta-
gem e com previa auclorização do 
Conselho . 

Art. 35 . Os membros do Conse-
lho Admini st rativo poderiíó fazer 
parte ela Caixa, mediante a contri-
buição e joia correspondentes ao 
eargo de inspcctor geral, não po-
dend o, porém. a pensão exceder o 
limite detcrmin aclo no art. 25. 

Art. 36 . As despesas, mesmo com 
ns bcnefici acl os, emqnanto o capital 
da Caixa não altingir a trer.entos 
co ntos el e réis (300 :000'000) não 
d(•vcrflo exceder aos rendimentos do 
ca pital de qu e clispu;r.cr c mais um 
qu arto das co ntrihu ições, podendo 
c- Co nselho redit'zir proporcional-
ment e as pensões, sempre que as 
rl cs pr sns forem superi ores aos re-
cursos fixado s. Desde, que. porém, 
sG eleve áqu clla somma. poderão ser 
ll JlDliC'adns rm hencfi cienei11s até· 
dois trrcos ela s contribuições . 

Art. 37. Revogam-se as di sposi-
\;Õ~s em contra ri o . 

Sala da s sessões, da Camara elos 
Deputados el o Estacl o de Minas Ge-
ra es, em Bcll o Hol'i zo nte. aos 4 de 
~ct r m bm de 1 !l27 . - O Presidente, 
Pedro 1\Iaroucs de A hneidn. - O 
1. " Srcrelm:io; .Toão Bernlelo.- O 
2. • Secretario, Martin s Pral.es. 

PRO.JECTO N. 57, DA CA~·IARA, DE 
1927 

Ramal ferreo e estradas para aula-
moveis 

O Congresso Legislativo elo Esta-
do de Minas Gc1·aes decreta: 

Art. 1. • Fica o governo nuctori-
~a dq a: 

• 
lt· 
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a) co n ~lruir um ramnl fci'I'CO qn r, 
partindo do por·to de Cemiteri u, no 
Jl'io Grande, c passa ndo por fru cta l, 
YÍl á cidade de lluyutaba, ou par-
tir~do dncrucll c ponto c passando por 
Frucal, vá a Uberaba ou outro 
ponto mais co nvcnie rite da Estrada· 
du Ferro Oéste de Minas, podendo, 
para esse fim , despender, desde já, 
a importancia de SO :0!\0$000 co m 
os estudos qu e forem julga dos ne-
ccssnrios; 

h) conceder , s i julgn r mal $ con-
Ycnientc, a pe ~ sna ou c n ~ prcsa id o-
ne.a, privileg io para cn n ~; trucção da 
éStrada el e ferro, refe rid n na alin ca 
a, el e ncconlo com a lctjisl:!çiio r m 
vigot· no Estad o; 

c) entrnr em nceo rdo com o r;o-
vnno do Estado de Goyaz p:mt con-
st rucçiio de uma pont e, sohrc o rio 
Fa rnnahyba, na estrad a que, parti n-
do de Patrocínio, n c :'tqucll e Esta-
do, podendo despender, por cnnta 
da respectiva verba orça mcnt nria, o 
que for neccssnrio; 

d) despendet· a im port:mci a dt! 
500:000$000 na co nclusão da es t r a-
da qu e li ga estn Ca pital ú cidade 
de Conceição, por co nta da verba 
orçamcntaria des tinada a eslrndn3 
de roda gem; 

c) mandnr· procede!' a es tud os nns 
agun s min era cs rx istent es em .Tn.-
boty, município de Guaxu pé ; 

f) despend er no cxc l·cicio de 1 !l28 
a quantia de 1!00 :000~000 na con-
slrucção dn rstrada de r ndn r.em de 
Palma a Cataguazes dentro dn res-
pectiva verba orçamentaria; 

g) despend er em oh t•:t s c melho-
ramento s, que necess ita a cs '.ancia 
l1 ydro-mincral de S:io Lourenço, até 
a quantia de 2 . 000 :000~000; . 

.hl encampar as fonte s de al(uns 
mmeracs de São Lourenço, ahrinelo 
par·a esse fim os nccessarios credi-
t as; 

i) despend er até 500:000$000 na 
construcçiio ele uma est r a ria de nu-
tomoveis, lil{and o Cax:11nht'l a Siío 
L0111'enço c Pouso Alt o, dentro cln 
resprct ivn vcl'lw orça ment r. rin; 

.il encn mpn1· a rs tl'ad a ele ferro de 
Siio Gonçrdo do Snnucnhy, incorpo-
rand o-a á Rt!dc Sul -Mineira , por 
cujas verbas correriio as rc~; p cc ti
ras despesas; 

k ) liqnidnr as co lonias agrícolas 
que, por falta el e condições natu-
racs ou oulro qualquer motil'o, não 

po ss11111 t•mnncipar-se no pl'nZO ·rcgu-
lnmcnt ur, vendendo em h11 stn publi -
ca os res pectivos lotes, el e prcfcrcn-
cin aos co lonos que os occU}lll renJ 
n11 occasi:io. 

Art. 2. n fi ca CI'CIId o, nll Secreta-
da cln Agricultu m, o Jogar de enge-
nh eiro encarregado do f(a bincte de 
Hrs is tencin c Analysc elo s fllntcriacs, 
com os vencimentos annuaos de .... 
12 :000. 000, !>ara ~c r prcen·chido, 
' I wndo estiver installado o gabine-
te. 

Ar! . i!." Rcvogam-:;e as di spost-
~õ~s em contrar io. 

Sa la da s scssiícs da Ca mura dos 
fk llll lm!os de Minas Ucraes, em Bel-
lo Horizo nt e, aos 4 de setcmhro de 
1927. - O pres idente, !'edro Mar-
ques de .-\ hn cidu. - O 1. " secreta-
rio, .] o:io Bera ldo . - O 2. " secre-
ta ri o, ~lartin s Pr:ll cs. 

PHOJECTO N. 58, DA CAMAHA, DE 
1927 

Abertura d creditos 

O Co n g rcs~o Lcg\s lalivo do Esla-
:lo ele Min a:; Gemes decreta: 

Ar t . 1. • Fica o govcn1o auclori-
za do ú: 

:t) abrir o rrcdilo de i1:60Q.,,OOO 
para paga r o au. ilio para aluguel 
de ca sa d t~ I . " de janeiro a ill de 
dezembro do corren te ann o, a l!UC 
tem dire ito <• j u ;z de dire ito 'de l'o-
çns de Ca ld as, dr . Paulo de Moraes 
.J ardim, nos termos do inci so do art. 
êl." dll lei n . !1:!9, el e :.!7 de setembro 
de 1 \J2G ; o de :Jf> :O:Jli$800, ao SI'. Al'-
l incl o Teixeira .Junior, em virtude 
de scnle n\a jud icia ria; o ele .. . .... . 
:Hl : 1 4! ~;; oou, para altcnder as despe-
sas eom clin~ rs n s professores co n-
tmctaclos do Conservalo 1·io Mineiro 
de ~lu siea; c pam pagamento a uma 
pratican te do mesmo Conscrvatorio, 
a um inspector de alumnos do In-
terna to do Gym'nn sio Mineiro, a um 
professor el e linguas cifl mt•smo l'S-
ta lll'lcci ment o de ensino c um a se r-
vente da Escola Normal ~ ! od e i o da 
Ca pital; o de 272.'000 pHra J >:~f(a
men to H preparador c zl'ladorcs dos 
ln horalori os d(' pilysicu, chimiea c 
hi storia natural da Escola No rmal 
~!nele lo da Capit :d, relu! ivo a nu-
!( mr nlo de 1·enci mentos co rrespo n-
dent es aos mrzes de nor cmbro c de 
dcr.emh ro de 1!126, c um nu tro sup-
plcmen tnr ú vcrha J fl - Pessoa l -
do nrt. 1. •, ~ t. •, da lei n . !!31, 
tlc 27 de sclr mhro de 1!126, tumhcm 
para pn gnmento de professores; o 
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ilc 7 ;860$00.0, supplernc11larcs. à yc t·- ~ Ai' L. 2, o Hevogn m-sc as disposi-
ba 16 A) Pcsson l - 11. 1, da lct 11. ções em conlrnt·io 
!l3I, de '27 de selcmbt·o de 1 !J2G, se n- · 
do .'l :!l30$000 p;u·u o Inlernnlo e.. . Sala dn s sessões dn Comorn dos 
R :!l.'IO?OOO ~la r:• o Ex t crnalo elo Gy- De pu ta dos el o Eslnclp de Minas Gc-
llltlllstu i\IJJtCJJ'U - pag:tmc11 t0 de t·acs, em 13 clln Hol'l zo ntc, 4 de se-
:IUias exlrao rdinar ias :10s professo- lem bro de 1!l27. - O presidente, 
res ; Pc•dro Marques rle Almeidn. O 

1 .• sc•ct·ctariu, .loiio 13crald o. - O 
b) con tr ibuir com o recurso de 2.• Sl'CI'elario, Martins Pratcs. 

que dispuzer, por co11fa da YCI'ha 
16, do ~ 4. •, Pll l'a nuxilin1· a co nslru- PRO.JECTO N, HO, DA CA MARA, DE 
q·:iu do lll 011umclll o a Sa11tos Dn- ln27 
t11 ~ 11t c cio mau ~o l t·o no d1· .. Joiío 
Lutz Alves, 

.A rt. 2.• 11 0 ~ 8." ri o arl. 8." da 
l!'t 11. !l1'2, - de• :1:1 el e sel embt·o de 
1f!'l.!í, SIIPJH'illl:IJIJ-se IIS Jl 'tfHV I"•s • 
"c um offici ul du . Rrgi~t1·o ' de j;;,: 
lll OI'Cis", 

Imposto territorial 
O Co 11 g1·esso Lcgi s lntivo do Esta-

do de Mina s Gernes decreta: 
A ri. I. " Fica o gove rno auctori-

za dn 11: 
A 1 3 1 a ) fazer a rcri s:io do lançamento 

. r · · 
0 

' ica 11 gr11·rrno nucto- du impos to territorial, nos lermos 
l'J za rl o a nhi'ÍI' ° Cl'cdito de !l :OOO'· da lcgi slnç:io em vigor, Jlndcn cl o 
p:trn Sll ppriJ· a in suffici rnc:ia d:ts \'Ct'- 1 • 
1 c a mr, p:1r~ esse fim, o credito de la s ,, c 7 do nrt. 1. ", ~ 1. •, da le i :wn :OOn~ooo; 
11. !l:ll , de 27 de sc lemh ro el e 1926. . . . . . • 

.. \ ri. 4. • Fi ca Jll'orc g· ,1. , p ~ 1 h) adl !ll ltl l ~·, em a rco1:ga mzaçao 
de dczcm bl·o rl c 1!l'>S .' "; .'.11.;1• ~ ~ da PrcvJdc t!Cla ~Jus ~crvt dorcs do 
l' spcch l .105 prol','. ~ . '1. g/.'11

1 IC,JdÇ.IO Esl:~ do, os f llnccJo nar los fcclcl'llcs c 
jl~ r l;scu'l·t ' N .1 cs1s

01
1 cs 1~ 1tp o, ma os l uffi ci:Jl•s do Exercito, co m rcs idcn-.. , 01 11:1 c o ~s :1c o q11 c · . 13 11 1-1 • 1 f' l't l'e i'Clll esco h s cJ 1· ·f ,· t ' CI:J Clll C O OI' IZ Oll C, para OS lllS 

,, · • , S II C :ll'S l' l'llrac:; , de 'ICq ···1e C t · - ) nos ll'rmos th lei 11 f!') I l 8 d • 11 1. •• _,trJ ou uns lllCÇao c c 
selcntbro de l!l25. · '' ' c c c cw:ns, rsti!Htlnnd o-sc, . e~n um novo 

,\r t. f>." O sec retario do Tl'ihuna l 
ria Heluç:in pcrccbrrú mensalm ente 
o urdcnadu de I :2ii0~000. 

Ar!. 6. • Fica o gove rn o :lllclol'i-
za do a :1hri1', desde jú , o credi to sup-
plclltCilt:ll' de 28 :/l!JG ~OOO, para pa-
~:nn e lllo do cxcc·sso vcr ific:Hin 11a 
des pesa que corre pela ve rba 8 
;!a tcr i:tl - nrl. 1. •, § 1. ", da lei n . 
9;lf , de 27 de setem bro de I!J2ü. 
• Art. 7." Hc ,·ogam-sc as di ::nosi-

\,'n c·s l'lll l'Oillr:ll·io. -

Sala das sessiírs da Ca mam elos 
Depulados do E~la do de Mi na s Ge-
rnc s, em Hr ll o Horizonte. aos 4 de 
se lcmb t·o dr I !)27. - O Jll 'esidclllc, 
Pc·dro MarqUL's de Almt'idn. - O 
1." SCl'l'ela t·in, .To:io Be l'a lrl o, - O 
2. " sec retario, Martins Prales. 

l'cgula mcn to, :1 s con d1 çoes ncccssn-. 
r i ~1s ao goso desse f:1vor que será 
cxlensin J t:nn hc1n aos membros do 
Poder Le~i s la li l'o que façam parte 
da mesma snci erl nrl e . 

Art. 2. • O impos to de bebidas, 
em rd:J\'iio aos fahr ic:111 les de aguar-
dcn lc, !crá pngo em uma só prcs-
ta \·ão, no mcz de fe \'ere ii'O. 

Ar t. il." O imposto de exportação 
sobre os sr guinlrs Jll'oductos cm·n-
micos : - lypo ~ l nrse lhn - telhas 
de cana I, I i.i o lo s refrac tnrios, Iael ri-
lh os, l;aoli m, OCI'cs, tubos (ma ni-
lhas), argill ns refraclaria s c li jolus 
fu ra dos será de :JBOIJO por tonelada , 

A ri . ·I·." Toda \'ez que a renda da 
Loter ia do Esf:tdo de Mi nas exceder 
clr 1.000:000 .. 0IJO, o rxccsso sc1·ú di s-
lrihuido nos cslahell-cimc nlos suh-
n•ncinnados pe lo Estado, observn do 
o di sposto no rrp;ulnm ent o 11 . 7.69!), 

l'H O.JECTO N. !i!l, DA CA MAn A, DE de il de junho de 1!J27. 
1U27 Ar! , ií. 0 Hcvugam-sc ns di sposi-

Licença 
O Congresso Lcp;is l:tl in1 elo Esln-

do el e Min:ts n en!es decreta: 
Art. 1 . " F i e:~ n govc1·no :mctori-

zado a CO II Ccdcl' Ulll :t llllo de licença, 
pat·a li'alnr de negoeios, se m vcuci-
mcntos, ao tnbelliii o do 1." off'i cio 
do_.iudicial c !101 as do lermo de Siio 
.Toao Evnngelt sla, Antonio Borges 
do Amam! Junior. 

I 

ções em eonlrar io. 

Sa!:l das sess1irs da Camnra elos 
Depuln dos rln Eslnelo de Mi11:1s Ge-
t ':t l· ~ . cn1 fl cll o Horiznnl e, aos 4 de 
sC' Iemhro de 1 !l27. - O presidente, 
Pedro MHrrtues de Alm eida . - O 1. o 
scc rclario, .T niio Bcrnldo. - O 2. • 
sec retari o, llfarlins Prates. 

Todos esses Jli'Ojectos vão a im" 
pl'imir, 
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Outro ol'ficio elo st·. 1 ." sccrt;la rio 1 cuss:in c npp t·ov:~elo s, redi gindo-se n 
da Cnmn1·11 dos Deputados, l'Oillllll!- emenda do scgu111tc modo : 
nicando t.e1· subido ít s nnc~':io, sob n . 
24!J redigido el e nccnrdo com as 
em~ ndns do Se nado, o Jlt'o.ieclo 11 . 
11 daqu clla Ca sa, so bre lllllllan\,'a 
ite' nome de disl ri c tos elo Estad o. -
lnteil'lldo. 

Do 1." secreta rio da C:1111nrn dos 
Deputados do Es laelu, da Bahi a, 
ugra deccudo a · cummunicaçiio d,< t 
eleição da ~ l esa do Se nado . - Sei-
ente. 

Represen tações 
De lll'o fesso rcs, nií n normnl.ist :J s, 

pedinclo se lh e:; torn e ~xtcns l\'n a 
g1·ntificaçJÍD a qu e se refere o at'l. 
I ,", da lei 11 . S!J, de 8 du sete ml~ i 'n 
de 1025, concecll cla nus n o~·mn .ll s 
la ~. - A's co mmi :;sões reuuidas ele 
In slrucçiio Publ ica c Fi nanç:1 s . 

Co nvi te 
Do SI', g~nera l Ncpom ucc un Cos-

ta , comlnauclunl c ela ~. ·~ rcl(i:io !n i-
Jit:ll' co m séde t' lll J111z ele Forn, 
para' as !'es tas que v:iu se rcn li z:ll' 
nos di:ts G c 7, ucsla C:Jpiln l, em 
curnm cnwração da ci nta da nns:>a 

indepcndencia pQI ili ca . - Intei-
rado. 

Recepção do dr. Wenceslau Braz 

O SH . PASSOS li!AIA, obte nd o a 
palnv l·a, requ er sc.ia nomeada ." ""' 
commissão para , em IIIJili C do Scnn-
ri o, aprese nt a i' cump1·imcJJtos de 
boas vindns ao sr. cl r. Wenceslau 
B1·az, por occasião el e sua chegada a 
esta Cnpital. 

Approvaclo esse requerim ento, o 
SI'. pres id ente nnm ein p:trn essa com-
missão os srs. Olympio Mourão, Hi -
bcil·o de Oliveira c Passos Maia. 

Passn-se ú 

Aprescnt1,ção de pareceres, pro,ie-
ctos, indi cuçÕl'S, mo~õcs c reque-
rimentos 

PAHECEHES 

o sn' ALFI\EDO S..\'. pcl:t C0 111-
missiio de Finnnças, ol'fcrccc o se-
guinte: 

I - Sobre o proj ecto n , 40, da 
C~ !lWl'U 

A COJnllliss:íu de rinançn s el o Sc-
n:tdo, a que foi presente o pro.iccto 
n. 48, el a Ca marn dos st·s. Dcpuln-
clos, com umn emenda, npprovndus 
em 2.' c1 iscussiío, na sessão ele i! do 
eol'l'cntc me~. é de Plli'CCCI' que se-
jam o~ JII C~ Il!OS dndos para 3. • cli s-

Emenda 
Accresce nle-sc depois do nrl. :!0: 
A r li go. , , Fi ca u ~uve r.n o aucl;o· 

torizado n mandat' cnusl nnr pcln S~
cre l:~rin da Scgurnnçn l' Ass iste 11c1a 
l'uhlicn uma cadeia ua ci dade de 
.lncntiu gn . 
Para~rn pho uni co . l'nt·a esse fi•.n 

ficn auclori zado el(nnlm c11l c a nbnr 
o neccssario credito. 

Snln das commis sões, em 5 ~l.c se-
lembro de 1!l27. - Alfredo Sn. -
Hibeiro de Oliveira. - Alves de 
Lemos. - l.cvindo Coelh o. 

Sob re a mesa, par a a ordem dos 
trabalhos, a l'l'CJIICrimcnl o do rela-
tor . 

ll - Sobre o proj ccto n , 20, da 
Camam 

A com1 ni ss:io de Leg islação c Jus-
! il,':t do Se nnd o, a qu e foi presente 
P p1·ojeclo n . 20, da Camara, dos 
srs . Dt)I>LIItado:;, co t\tcnc.lo .. all.era-
''Ücs ú lei de rcfurm:1 .JUdlclarta c 
do Codi gn do Processo Pc•ttal, do 
Es l:llln, ·~ de pnreccr que sc.ia dado 
para ~cgtlllda di scuss:io c approv~
tlo co m as emr ud as que a scgu1r 
ofl!c rccc, c qu e l'lll pl cna l'io justi-
l''c:arit. 

Emt• nrlas 

:'\ . 1 
Su!J ~olilua-sc a reclacç:io do artigo 

2 ." do prnjcolo pela ~cg uint c: 
Arli f(o 2.• Fica supprimida, a I'C-

gra 'L' do artigo :Jt\:1 do Cocltgo do 
Processo Pena l do Estado . 

N. 2 
Substitua-se o nrli go !J. • do pro-

j eclo, Jl l' lo seguint e : 
Ar.figo !l.'' Não lct·:io cffcilo sus-

pc n ~ ivo os rccursos int erpostos elas 
dccbõcs refer idas no lcl'l'n c/ do ur-
tigo ·11l0, c 11a let rn c do :1rligo 500 
do Cocli gn el o Processo Penal. 

N. :l 
Suhslilua-s·e o Jl ll l'a gl·nph o unico 

do artigo 10, do projoolo, pelo se-
guin te : 

1':11·:tgra ph o uui co. SC>t't't reJ.cvn-
dn tlc pres tar essa ser~ ur:Ln ça o réo 
m isc ravcl. 

N. 11 
Snpprim n-.sc o artigo 11 do pro-

jeclo. 
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-. ' ., .... N. 5 
Supt~rima -se o pa1·agra pho uni co 

do a rti go 12 do proj ccto. 

N. 6 
Subs'l it1111-se o al'lÍgo 13 do projc-

c.to pelo segui nte : 
Ai'ligo ~ ;J. Fica substi tuí do o § 

2." do anti go 125 do Cod igo do Pl'O-
cesso _Pena l, pelo seguin te: 

A1• t1go 125 . , .. § 2. 0 O va lor de-
pos ita:do será logo recolh ido ·í co l-
lcct? I'Ia, es tadual ou ús müus do-tie-
vos rtamo publico, jun toa nd o ~se aos 
au tos o I'Cspedivo co nh ecimento. 

Sa la da.s co mmi ssõcs, Senado ·5-
!J-!!2 7. - Alf redo Sú. - Cam'illo 
Oh·avcs. - Valladarcs Hibeiro. 

So bre a mes•a ,para a ordem dos 
Ll:ab :.tlh o·s, a rcqu crim'C'Illo do sr. 
HIIJCJ ro de Oli veira. 

HEDACÇt\0 FI NAL 

.o ~ H· XA VIEH HOLL\1, pela com-
ml:s·sao r es•pet,li v a, offcrece a sc-
guuJte r eda·cçüo : 

mover as officinns c trens ferrovia· 
ri os. 

Art. 3. 0 Sobre a diffcrença entre 
o capit al r-ea lment e· desptl!ndido no 
appa1·elh ameJ1 to da es trada e as 
subvenções kil omelri cm pagas, po-
dt•i'Ú o go vern o, c mqu anto o trafego 
for de dcfi cit, co nse ntir qu e á em-
presa se cred ite um juro :ulJlual , no 
maxilno de 8 % sobre tal diffc.t·cn-
ça. ESJtes juros serão creditados em 
co nt a especia l, que se-rá saldada 
media nte a cobra nça de 11ma taxa 
add icio nnl de 10 % sobre os fretes 
da s tn1'ifas que o mCJS mo govern o 
appi'OVa I' vara a referida estrada . 

§ 1 ." Esta co ncessão sómenlc pre-
vn lcccrú até o Jl l'azo de 15 a i1JlO'S, 
cessa nd o, ent ret anto, antes do seu 
ve ncimento, si o di vid endo da com-
panhia aHi ngi r a 8 %. 

§ 2 ." A co n-ta acima depeJ1derá 
de a'PPI'ov:,ção do govern o. 

Art. 4. 0 As estra da s qu e go.sa-
rcm des tes fa vot1CS fi ca rão submet-
tidn s á t ommla de contas, semes-
t rnl.mcn t.c, da ~··ece it a c despesa ; de-
v.eriio subm ctter a approvação d o go-
\0crn o do Estado o quadro de seu 
pc.ssoa l ; c não poderão construir 
se m qu e o mc·smo go verno a pprovc 
prc \"Íamentc os pro jcctos c or çrumen-
t os res pecti vos . 

Sobre 0 projccto n. 6, do Senado 
. ~\ c~n~ u.Ji ssüo d·e .Hedacç:ío, a cujo 

~xa,m c lo1 suhmctlid o 0 !lrojcclo 11 , (!, ~ de pa rece r qu e seja rcmcH id o A•rt . 5. o As ~ 1a r i fa•s das estrada s 
a C:um:n·a dos srs. Deputa dos com de t' CIITO, 11 0 J)I' Íimci ro quinqucnni o 
a segulll'Lc r eda cç:io : ' de tra fego, se rão haseada s sobre as 

O Co ngresso Lc•gislali vo do Esta- es tra das mai.s p roximn s, com um 
do de :Vll 11 as Ucr:l es decreta : a.ccrc··sri mo de 10 % . 

A1·L. 1, :· Fi ca 0 gove r no do Esla - Paragra ph o un ico . No JH'azo pos-
do _a uctonzndo 11 co nso lidar, em Ulll f{!.r ior no me ncio nado acima, as t a-

l rifa•s, mrdi anlc a pprovação prev ia 
Unl co rcg u amento, todas as lci'.s e rl 

l o ~:ovcTn o, se rão regul adas e moJ 
ngu_ am cní·os exi stentes sobre co II-I di fieadns, de H em il ann os, sohre a 
ccssocs <c es trada s de ferro esta- base medi a do mov iment o elo tra-
du :~ ·Cis , co m 11s modific:lçcics estabe- f Jcw.las ~1 n prese nt e le i . ·ego nesse perí odo, d·c fó rma qu e 0 

A:r t. ~ . " Co m os p l'i vi lcgios de respectivo rendiment o liqui do nun-
tratego c outros jú refe ridos li a lei ca seja inferi or a 8 % do cn pi tal 
11. ,us, J c 21 •de julho de 1895, Jm- ~~ ~~~:~~Hiido c r~eco nh cc ido pelo go-
del'a o g-ovc r!1o co nceder os sc•guin-tes favores as empresas fe rrov ia- A ri· G ·" As cs.t•rad·n.s de ferro que 
ria s : gosa'l'c m de favon •s pccuniari o.s por 

pn r te do Estad o, fi ndu o prazo do 
a) pr! vil egio, cuja dnra ç:ío scrú, pri vilegi o, I't•vcn crão ao gov·orn o 

11 0 nHIXI111 0, d·e nu :lll iiOS ; incl cpcnd cntc de qualqu er Índ emni ~ 
!J) ~11n a s11 bvc nc;:io ki lomc.trica z~çiio, c~ n~ todas as sua.s dcpenden-

nt c tr1.nta eu nt os de réis ( :10:000~) elas, offlcNw s, ma chi·ni smns e ma-
po•r lu !umetro de c·str:Hhl cnt regue teria ! I'Oda nt c. 
a? lrat e.gc~, a té ~ 1 ~1 ax i mo d e Yinlc j P•al' iiLirnJpho uni co. Si cl cnll'O do 
lu lomct1 os em c.ato~ anu o · i .prazo mal·cn'Cio pelo govern o no 

c) a ise nção de todos os' impostos actn da co ncessão c não excedente 
cstadn a•cs c municipaes qu e incid i- ~ l.c ilO a nn os, a cmp 1·csn rcslitui1· ao 
rem sohrc a cslrnda , suas dcpen- I besouro o IÍlo nt.a ntc dos auxil i os 
dencias, i11 atcri acs c machiui smos · ' · 1 'd ti ) a uliliza ç;ío, de ·accord o com c; pcc t.lllll11'1 os r~ce .Jl n•s, a estrada pus-sara a ~co n st ltun· JJII'opri edad e per-
regulamC'JJto dns qu edas d ' agun, da pe tu·n da mesma cmp1·csn. 
polenciu hydrauli ca di spo.nivcl e A!'t . 7." As emp1·esa s de estradas 
ncccssaria, nos ri os cs la tluacs, para de k rro de concessão e~ l adua.J não 

I 

li 
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podorlío di sVrlbulr dividend o SII J)C-
rior a 10 % ao a llTlO. O excesso 
desse rendimento que se vcl'i t' icn·1' 
sohrc es·sa porce nt agem, será appli-
cado na consotrucção de ramaes c 
ren ppare lh amento do mlltcr ial ro-
d:tnte, de ucoor.do co m o l(ovc.r no, 

At'L 8 .0 Em qu nlqucr tc.mpo, por 
ul'ili.dade ou necessidade ~mh li cas, 
as estradas pod erão ser resgatadas 
pelo governo, medi ant e co nd ições 
cSitabelccid as nos co nlraclos. 

Ar.t. 9. 0 As deospes•ns com a f isca-
lização con crão po 1· co nt a das em-
presas ferrovia ri as, qu e se rão obri · 
gadas a co nced.cr •todas ns fac ilida-
des aos fi scnes. 

At't. 10. Hevnga m~s e 11s di spos i-
çõe.s em contmrio. 

Sa·l·a das eom missõe-s , !í tl e sctcm-
ln•o de 1927. - Xavier f\o lim . -
Lu iz Lisboa .. - Va ll adarcs Hibci-
ro. 

Di·spensa,dlls ns forma lidades r e-
gimentacs, a rcqu cri men.to do re la-
tO!·, entra logo rm discussão c é ap-
pt·ova.da sem dclmle essa rcdacção . 

Pa s sa ~sc Íl 

2. • P AHTE DA OH DEM DO DIA 
En t ra ·Cm 2." di scu,são, que é fei-

ta em gl obo, a requ erimento do sr. 
Alfre·do Sá, o seguint e : 

PH.OJECTO N , 7, DA CAMAH A 
DE 1927 

Voto secreto c cumulati vo 
O Gongresso Leg islativo do Esla-

d'O de Minas Ge-t·acs decreta : 
Art . 1. 0 As .cJ.c içõcs de pres iden-

t e e vice-pres idente do Estado, de-
putados c -senad orc~ , ver eadores ás 
Ca'Ula ras Muni cipaes, mcmhros dos 
Conselhos DclibcnJJtivos ju izes de 
paz 5e r fefclua·rão segun do a leg.is-
lação vi gente co m as modificações 
contid•as na presente lei . 

Art . 2.° Fica insl'ituido o voto 
secreto e cumulal•ivo. 

4 rt . 3 . 0 Pa1·a o vo lo seci'Cto se 
observarão as pt·cscripções seguin-
tes : 

§ 1. o O eleitor, no ser l ido em 
voz alta, o seu nom e pelo mem hro 
d-a m esa a qu em i·ncumbir a chn -
mad a, exllibir il o seu t itul o elei to-
r al a fim de nellc se r atl}losto o vis-
lo rdo p.rcs id~nle com n dn·ta da 
ele·ição, em breve, c a rubri ca do 
me•s.mo . Nos loga·re"l o nel e h ouver 
orga nizado o serviço de idcnUfi cu-
ção, o elcilcH· exhihirá tamhcm sua 
car~cira de identidade. 

§ 2. o H()ccbendo o lltuio asslm.tê-
vi slo o clci>lcJ<r lnJIÇa rá no livro pro-
pr io o se u nonw por cxl-cnso . 

§ il. 0 Depoi·s dos a elos a que se 
referem os pnragrn phos ant eriores, 
o elei tor rccchcd das mãos do pre-
sidente dn m ~sa em in volucro em 
pa pel hranco, que, co mo signacs ex-
tc ri oi'CR, ·apenas lcrú as declarações 
de serv iço publi co clcilOI'II I. Esse 
invu lt1 cro scrú em Indo cgual aos 
de mais ao mesmo fim usndo.s na 
secção, 

§ 41° De · posse do in vo lucro o 
clcit.o r en trará nn sa la seci'C\a, fe-
cha ndo a íraz de si a porl a c ncll a 
niio podt' rú co nscrva l·-s • ]Jo r espa-
ço maio r de dois min utos, du rante 
o qual inc lnirú no involucro a sua 
ceduln de candidatos, c o fccharú, 
voltando ú sa la da mesa cl ciloral, 
onde se cnconll·nrá a urna. c nesta 
ct cpos itarú o invo lu cro f.cc hado. O 
preside nt e, cxlin()los os dois minu -
tos, l.Jatc rú ou fará haler á poria 
dn sa la scor.eta, si a inda ahi se 
conservar o votante, como av iso a 
esl . para que se reti re. 

Art.. .t, 0 O votante qu e, ante.s de 
cnll'nr na sa la secreta ou ao sahir 
desta, deixa r ver nos ci rcum sta nlcs 
a sua cedul a, ficarú im pedido de 
lançn l-a ll'a lll'·nn c o ind dcntc con-
stad da a ela da eleição. 

Art. 5. o O eleitor a quem a mo· 
lesli a ou defeito ph y.sico not(}rios 
não pcrmittkcm qu e cnl rc só na 
sal a s•ecrcta, far-se-ú a,co mpanhar 
por ,pessoa de sua co nfi ança . 

Art. 6. 0 Quando o pres idpnte da 
mesa clcitornl t iver de votar 'será 
subst itu ído pelo rcspecliv.o ~ecrc ta 
ri o, e si co'l11· a sua falta a m~sa fi -
car sem num ero legn l, co nvi dará um 
elei tor para preencher esse numero 
emqu an1 o ellc vote. 

Ar.t. 7 . o Scm,pre que co incidir 
qua lquer eleição cs ta.du al com a 
mun ici pal ,o eleit-or vola rú em ce-
dulas separ nd ns, ma•s com um só 
in volucro. 

Al't . 8 ." Se rfto co nt ados em scpa -
rnrlo o~ votos co'ns lnlll'CS de ccdut as 
em dcsconformi cbde co m as prcscri-

.pçõc•s da prese nte lei . 
Ar.\. 9 . o A sala secre.ta não poclc-

I'ÍI l•er nenhum a porta, jn:nelll a ou 
communicação qunlquc.,"l·, a não ser 
a CIJotrnd a j:\ r0fcrida. Toda s as dc-
ma·is CO'mm uni cações serão fecha-
da~ c lacradas, a11tcs de ,ler inicio 
a votnção, sob ns vistas do prcs i· 
dente c dos cnndida.tos, ou reprc· 
senta n.tes destes, que desejarem as· 
sistir a esse acto . 

Art. 10. Na·s secçõeJS, onde níio 
cxi·sti•r sala s·ccrcta n-propriadn, so 
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farll oulrli fo11mMln por umn d a~ 
paredes inl.c1'11us da sa la da mesa 
elcitor·nl e uma scpn•raçiío de ma-
dciJ·a oom uma porl·n .uni ca Jlara 
cnl mda c sa hidu . 

Ar•t. 11. Nas eleições de deputa-
dos, s·ermd or·cs, ve readores ú•s Ca-
mar·n,s l\1uni-cipac·s, memhr·os dos 
Co nse lh o.s Dcliher·a1ivos c juizes de 
paz, cada elci<lo.I' só poderá votar 
em dois lcrço·s dos candidatos, ou 
em um só rwm c, cumulativamente, 
na mes ma pr·oporçiío. 

Jlm·agr·aph o tmi co. A frncçiío de 
mai•s de meio sc r·ú co nsider·ada um 
in ldro. 

Art. 12. O presiden te c vice-pre-
sidente de C:unnra ser·ão eleitos por 
quat•ro annos. 

Ar't. 13. l-la vendo empate de vo-
tação cnlr•c dois ou mai s candida-
t-os serít co ncid l' rwdo eleito o mais 
ve lho. 

Pa r·ngra pho uni co. Quando os 
ca ndidatos co m cgua l volaçúo li vc-
r cm a mes ma cda:rl c .scrit consickra-
do eleHo o des ignado p~ l a so rte . 

Art. 14. ca.da secção e•lcitond tc-
rít no maximo 2f>0 d cirlures. 

Ar.t. 15. O ca nd idato só potlcrú 
ler um fi sca l em cada secção, in-
dicado ao ju iz de direito, na s co-
marca·s, ao juiz da primeira va ra, 
onde houver mai s de um, c ao juiz 
municipal nos lct'Jll OS judiciarios 
.anncxos, com ant ccedenci a de 15 
dia s da eleição, ou ao presidente 
da mesa eleitora l durante os tra-
)Jalh os desta. 

Paragrapho uni co. Qualquer ta-
lrcllião ou cscl'i v:io da comarca ou 
ele fónt da com;tr·ca podcl'à rcco nhc-
ecr as firma s do instrumento de 
nomeação de fiscal. 

Art. 16 . Servirão de secrclarios 
da mesa eleit oral os escri v:i-es, ta-
belliães c offi cia•cs do regi si ro de 
hypolhecas, na ordem desig nada pc-
lo juiz d'e dir·cil o, juiz municipal 
nos lermos anncxos ou j!Iiz da pri-
meira var·a, ond e houver mai s de 
·um . 

P'lragratJh o uni co. Quand o o nu-
mero de secções clci loracs exceder 
o numero de cscrivibs, tahclli iics c 
officiacs d·c regi stro de h)rpolhcca s, 
para secr.ctawios, nas demais s·ccções 
fun c.c ionar·ão os scc r·clarios dcsi-
nad os pelos juizes a qu·c se refere 
o m•Ligo, dentre O•S clci<Lores do di s-
tricto. 

A.l'.t. 17. Sempre que não se in-
~tallarem as mc.sa s c Jciloracs, ou 
quaJquer dellas, }leio não compare-
cimento de mcsa ri os em numeriJ le-
gal, ou por outro mol.i.vo, ou for em 
.i~t c~Tonqlidos os seus ~rahalhos , c 

a secçiío mni·s proxima· se achar' em ' 
outt·o disLJ'icto, os eleitores da se-
cção ou s·ccçõe.s clc.geriio nova mesa 
perante qua lquer cscl'iviío da co-
marca, lermo jttdiciario ou di st.ri-
cto d·e paz ou pcl'll ntc qualquer ln-
belli ão ou offi cla l de reg istro hypo-
lhccu ri o, dl'n lro de 41! h o ra~ . 

§ 1. • A. eleição tcrú ini c·io ou pro-
seg uirá no Jogar .ih designado an-
teri ormente, co m a nova mesa que 
será presidida pelo c.scrivão, labcl-
liii o ou ol'fi cial do reg istro hypo-
Lhccar io, pera nte quem fu i organi-
zada, si o pn~siden l.e na lo níi o c-~·t i-
ver prllsc nlc c mi o h ouver co~ncor
rido pa1·a a não insla llação ou in-
tcnupçiio an lcl'ior. 

§ 2 . • Na falta de livro propJ·io, a 
acla sc rú lavrada no li vro de notas 
do csCI'iviio, sec retar io ou presiden-
te da mesa . 

Art. 11l. O r·cpr·esc ninntc do ~!i
n islr l'i o l'ub l i co é ob r igado a pro-
mo v·cr acç:in cl'i min al eo nl'ra os in-
l' r:Jclore s das leis clcitoJ'acs no prazo 
de 111 di as do con hec im ento qu e ti-
ver das i nl' racçôcs, c não o fazen-
do, cin co eleitores do munic ipio po-
dcr:io ol'l'e rccc r n denun cia c qual-
quer· dclles poderá rep r·nsenlar os 
dema is nos pnslel'iorcs termos e 
actos da acção cri mina l . 

Art. 1 !J. As infracções verifica· 
das durante os traba lhos cl·eitoracs 
da mesa pod·erão ser autuadas in-
confir:cnli pelo pres idente, servindo 
de secretari o o cscl'iviio, c, na sua 
fali a, qualquer eleitor. 

Art. 20 . O presiden te da mesa 
eleitora l fará remcHer ao I'Cp·rcsen-
tanl e do Minislcrio Publico uma 
copia da acla dos seus trabalhos, 
se mpre qu e con~ lar della qua.Jqucr 
i ttfra cçãn dn s Jci·s clcitonJcs. 

Art. 21. As infracções das lei s 
cJc:•toracrs qu e nã o tiverem penas 
c~p c c ia·cs s•erão punidas co m a mul-
ta de 900~000 a 1 :000$000, sa lvo si 
co nst ituimm cr imes previst.o·s no 
Codigo Penal. 

,\ rl. 22. As penas de multas cs-
Lahclccidns na pt·cscrllc lei serão 
co nvcrlid :rs c.m .p'J'is:io simples, á 
razão de 1 0~000 por dia, sempre que 
não fo rem _pagas no prazo de 10 
dia s de sua impos içfto definitiva . 
. Ar.J:. 23 . O J'll'Jll'Dsc nlanl e do Mi-
ni st.cr io Publico se rá suspenso do 
cargo por li mczcs a um anno pela 
inohscrva ncia do art. 11! . 

Art. 24. O escrivão, lnbcllião ou 
offi cial do r.cgirslro de hY1JOUJecas 
que nã o comparecer aos trabalhos 
da nova mesa el•cirtoral organizada 
em cousequcncia da não instnlla· 
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·çlio ou da inl'CII'r UJlÇÚO dos lrn bn.Jiws 
dn mesa anterior, scrú suspenso das 
funcções de seu officio pelo pr·u;r,o 
de 6 mczcs a um a nu o, além dus 
penas em qu e houver irncorrido em 
vil'ilude da Jegi ·!ação vigente . 

A1·t. 25. Es tão sujei tos ás mcs-
rnn'S JJCnas do uJ•t igo a nterior os cs-
cr,ivães c tabcJJ.iãcs pela infrac~ão 
do rwl. 15 c seu paragrapho unico. 

Ar•t. 26. O cidudão qu e occupar a 
]H'es•idcncia da Camara Mun ici pal 
durante dois qual ri enn ios co n s~cu 
l'iv.os, não poderit ser eleit o presi-
dente da mesma ca nwr·a nu qualri -
enni o segui nt e, ainda que lenha 
deixado o cargo antes de cxgollado 
o segund o quntri cnnio. 

A1·L 27 . O numero de vrrcadorcs 
geracs cnn cada munrcrpw será 
egual ao dos vereadores di sll'iclaes, 
J'Cspcitados os lerm os do arti go 74, 
n . 3, el n Oo nslituição elo Estado. 

Art . 28. A.s Camaras iVIun icipacs 
pennancccrito na presente leg islai u-
ra com o num ero ele vcrc:ulores com 
qu e foram co nslit nidas. 

A1·.t. 2!!. As mesma~ camar·as pr·o-
vid·cncinriio pnnt qu e as separações 
de madei ra a qu e .se refere o artigo 
10 cst•cjnm con l'cccionadas dentro 
em 60 dia s após a publi cacão do re-
gul amento c da presente fei . 

Anl. 30. O gover no fica : uclori-
za·do a co nso lielnr a legislação ele i-
toral vige nte, revend o o se u regula-
ment o c altcra·ndo-o de co nformida -
de com as di sposições da presente 
lei. 

A.rt. 31 . Esta lei cnlrar:'t em vi-
gor na data do seu regul amento. 

Art. 32. l\ cvoga m-se as di sposi -
ções em contrario. 

Sala da s sessões da Ca mara dos 
De]lutados do Estadd de Minas Ge-
rac.s, em Bcllo J-lol'i zonte, aos 29 de 
agosto de 1!!27 . - O pr·csidc nl c, Pe-
dro Mnr·que.s de Almeida. - O 1. o 
secretar io, ,lo:'io Heraldo. - O 2. • 
secretario, Franci sco Lessn. 

O SH . JOÃO PIO ~ Sr. Prc-
&ldenle, ·o primeiro motivo que me 

· Jeva a tomar pnrle na di scussão 
deste projccto é a neces'sidadc que 
me n:;siste de ex plicar um a phrnsc 
mi·nha, emiUida em conversa inti-
ma, nms que ecoou através da im-
ijH•ensa. 

O segundo motivo é a convicção 
leJil que me acho de qu e mal.eri a de 
iln.J mngnut ude deve t e1· a ma i.s nm-
~Jla discussão. 

Em lodos os padamenlos do 
mundo as reform as eleitoracs se 
ç!nb'Ol'am _no seio dos partidos, onde . 

ns idéns são ca.J or·osumente vcl'IÜJ·a· 
dus . 

Para estabelecer o voto .proporcio· 
nal, a proprin França levou lres nu-
nos a di scut ir o a.ssumpto. 

A fa lar :;ohrc o pr·ojcclo, induzi-
ram- me ai nd a outras razões. 

E' qu e, em op,portun idadcs varia s 
me. pronunciei em prol do suffragio 
un rvc rsa l. Ent retanto ha no meu 
csp irilo uma mudanç; com pleta a 
res peito, porq ue o suffr·agio univer-
sa l fn lliu em toda a par te . Não é 
mais a hnsc da democracia co mo 
d iz l'rudho:nc. Nega i-o, ~ffinna 
Vac herot , nau é ncg<ll' a demoe r·n-
cia. 

Um pu hl~cis t a nolavcl escreveu, 
na " Hcv. Po lil . Pa l'l . ": 

"O direit o divin o dos reis foi 
·uhstiluido pelo d ireito di vino do 
numer·o." 

Publ i eis l :~s nu lavcis jú hoje se 
d c cl:~ra m co ntra o suffl'agio univer-
sal , halendo•se contra esse res pei-
to fetich ista que por cll e mantinha-
mos . 

Ch . Bcnoist, no se u nolnvcl li vro 
"Sophi sma s Po lilicos ", accr·e.scc n-
la: 

"A soberania Jl O]J ttl ar é um do-
gma do s l·cmpos modet·nos. Espcm 
prova r que i•sso é um a noçiio enve-
lhec ida, fal sa nn sua or·igem, fa lsi-
ficada pela hblor·ia, noção inutil, 
mais do que isso - perigosa." 

F. Femcuil, na cita da reyi·sla , 
escreve: - "0 que as assemb léas 
pnl'lamenla rcs Je1'em represe ntar 
para traduzir a conscil"nci<a do povo 
niio é sómentc o total uumericoldos 
individuas, l(rão:s de areia m•t·astn-
dos no turbilhão elei.tot·nl, mas si m 
o conjuncto de orgãos da vida so-
cia.J, t·ransmiUido.s po.r uma sel'ic 
de gerações ao prese nte c qu e o pre-
se nte deve conscn·•ar e desenvolver 
para o futuro." 

O suft'rag·io uni vcr·sal, como sabe 
o Senado, foi inslituirdo, tor.nou-sc 
uma doutrina com a Hevoluçiío 
Fra nccza de 1793. · 

Bnl•rc lant.o, para ser eleitor , era 
ent iío suffi cienle t er 20 annos c ser 
cidadão francez. 

Pouco tempo dcpo i.-;, a lei d.e 1817 
ex igiu a edade de 30 annos c o cen-
~ o - pr hmc iro go!JJC desfer·ido no 
surr~·ng·i o uni versa l. 

Heferindo-se a essa J,ei de 1817, 
c~tabel ecend o o censo, Guizo!, con-
spicua au cbor id<tde ne·s·sa malerin, 
escreveu, nws suas Memm·ins, VI, 
pag. 166: 

"Naquella época, o suffTagio uni· 
v.rJ1sa l nunca Unha sido mais do, 



qúe um l•nstrumento da destruiçíio a 
da dcc~pção: de dc.Stt,ru ição, qu ando 
coHoc.ára 11etllme nte o .poder políti-
co n!lls mãos da muHidão ; de dece-
pção, quando sm·vira para nnuull ar 
o~ direilo·s poHtiws a fav or do pu-

. der nhsol·ul.o, maulcndo, por uma 
intervenção vli. da multidão, uma 
fJa iiS'II a~lparcncia da direi to eleito-
ral . ". 

Em seguida, o mes mo Guizot, 
mQS'lrando n utilidade da innovação 
do ca11tso, di.sse <rue c~sn lei va leu fl 
Fra'Uça ao nnll OIS de ~~ove t·no regu-
lar, ma nt eve a pnz, desenvolveu 11 
.JYrospcridatde puhl ica c o r.cspcito a 
todos o·s dird tos lcgncs . 

vns, que esse facho de ~uz vem ll!ÍÔ· 
ra di ss ipar. 

N'!l realidade, pot·ém, nií·o comti· 
tu e o voto secr.cto · nenhuma novi-
d:ul e nem tampouco uma dout~·ina 
qu e nii-o possa se t· vantajosam ente 
combatidn . 

Vejamos . 
Lwdovico C11'sanovn, in signe pro-

fcs·so r de Direito Conslitu cio nnl, no 
sc n l·ivro "Lczio'lli di DiriUo Con-
stit uzi onnlc", al!.ega razões contra 
o voto sc;crclü, c accrcscentn: "Nada 
é mais co ntrai'Ín ao principi o do go-
vci'IIO popular, qu e é c deve ser a 
vct·dad c, do que pet·mittit· no s cidn-
piios e.scu nd cJ' os proprios senti-
ment os. 
To:d n ~ devem cnnl n ú pa'll'ia elo 

seu modo de; proceder c dos moli-

O sr. Alfredo Cal rio: - Nen hu-
ma lei clci,tm·al da Hcpuhlica deu, 
enl'rc nós, tiio bom resu ll ndo como 
a lei Saraint , qu e eslabclcci a 0 vos q uc os di l'i gc m; n i ngu em püde 

ex.cusa1·-sc :'t censura da conscien-
cia publi ca; c devem tod os ler a 
corab·~ m da sua op.i ni ão. 

cen so. 
O sr. Joiío Pio: - Eu preci·sava 

faz.E.'J' essas dccloarn çõc.s, po t·quc já 
fu•i um cultor apaixonado do suf-
fragio universal . Preguei-o quando 
da propaga.nda rcpuhli c:tn a; c em 
discursos, ta nt-o na Camat·a dos Oc-
put wdos, co mo no Senad o, ~empre 
me revel ei um a l'( loruso pari idario 
do sulTrag io uni versal. 

Co m a evolução, porém, por que 
pa Slso u · o tncu cs ph·ito, penso não 
tc~r o suffragio uni ver.sal o valor 
que lhe dava. Ta'lllto assim que, no 
meu cnten'<l.et•, Yolo cumulativo, voto 
scc re'lo, voto pmpL> t·.cional , voto piu-
ral, tudo i.sso são ohi cc.s qu e collo-
camos ao suffra gio universa l. 

O voto secreto tem a minha ap-
provação, não lhe n.ll rihuindo, po-
rém, as ' ' b·htdcs que lhe têm sido 
~:~mpt'es.tnda•s, no'meadn mente pelo 
aprcs l?ln•tantc do projcoto, que, aliás 
bt,ilhantemcntc o justificou na ou-
tra Casa do Congresso, e a quem 
rendo wn preito de admira ção pelo 
fulgurant·e di scurso então pronun-
ciwdo. 

A ver.da1de, no emlanto, é qu e o 
e~sencia do v·olo niio é ser cll c sc-
crc.to . 

O sig iJ.Jo é apenas a sua fórma, 
ou o .seu modo de emissiio. 

O voto secreto niío co nstitu e ab-
solutamente uma t heo l'i n que nã o 
possa, com vanta gem, ser impu gna-
da . 

Esüi se f-o rmando no pa iz uma 
mentaJ.idadc de democra cia ou de 
dt~mnJg.ogia em torno do voto secre-
to, como si o voto secreto fo.sse uma 
iunovação <i)Ue vcnl1a revolucionar, 
de todo em todo, as idéas poiHicas 
que cu1Hvamo,s. Todos estava mos 
crundos, todos andav:unos nas trc-

:-J en:HJJJJa lei, conti nli a esse pu-
bli cisla, é mais favoJ·avcl :i COJ'I'U-
pç5o c ú mit fé rl o qu e aquella que 
atll r{tc as I rcvas so bre as ope rações 
cl.c it oracs c cxlc'IHlc um véo sobre 
a liCÇÜO de COI'I'U[JtO.I'eS C CO rrompi-
do s. " 

E' ve.J'(lndc qu e r~s.se escriptor se 
ex ime de tomar parte na pcndcn-
cia, llCC I'CSCC ntand o : 

' 'Q uant.o a mim, cre io qu e n con-
trovcrsia não se dc.c id e a prior i . A 
IJ O)SII Jci cJc; itoraJ adOt}tOU O VGlO 
secre to ·c, dado o estad o actua l da 
socic.dadc e.m qu e vivemos, não te-
nh o mol.ivo.s p!ll'a cl'ilica r cgsa lei. " 

AlfJ·edo Vanella , no li vro " Direti-
to Co n·slituci onal Bra sileiro", de-
clara-se in fcns o ao voto sce\l:eto, ci-
tando Montcsq ui.cu 

E Cícero, no seu tl'lllltdü De Le-
giúns, aHrilme ao voto sec t·eto a 
qu ~da c ruína da re;publica romm1a. 

Co mo vê, poi s, o Scnu.do, niío é 
dou tr•ina nova nem co usa a qu e pos-
samos allr ibuir a mimcul'OJS1l vir-
tuüc de san.nr por co mpl eto o nosso 
meio elei.toral, da fraud e. 

Etrl.Te.ta nto, reco nheço qu.c o sigil-
1-o tem :11~ suas vantagen s, com o a 
de subl.raJJÍl' o e l e i ~ot· á influencia 
dos chdes de n•ldcia, dnr-lhe a fa-
cüld rude de cmiltü o seu voto Jiv·re 
da s injuncçõc.s da nmiza.de, das Jn-
flu encin s, it s vezes lcg·itimas, de 
,chefes locncs a qu e o pre·ndem sen-
,t i.mentlo·s de graü dão, sc nHmentos 

1mui"lo respcitavcis, é certo, mws que 
cl evellll ceder dean.tc do interesse pu-
blico. 

Cfl mo j á d issc, sr . Prcs,id·eu.tc, 
Jlrofcr i cc.t·üt occasiã"O, em conversa' 
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Jntimn com nmigos, uma phr::tse, 
~JU C d.opois foi vclJi.culada J t•la im-
11ll'ensn , pht·usc que, si m'o permittc 
,o Scnn,do, vou agora repelir. Disse 
,ent IÍO que O V O I. O SeC J'C tO é llnlll gm-
\'al.a el e sela em pescoço de cabo-
clo. 
, Quu.ndo Jll'onunciei essas pala-
yras niio extcrne.i ahsolutameutc o 
nteu vo~o na ma teria. 

Precisava, entreta nto, cor roborar 
,o meu dito com um a a uctoridade ,c 
,vou fuzel-o com a auctoi'Ídadc de 
Guizot. Pa·J'a harct· vc)'(l adcim elc i-
&ão, di sse cllc, é nccessario qu e o 
cleit. n· fa ça o IJII C quer e :;uiba o 
fl iW f az .. (illuilo bem) . 

E' a lei t•slnhclecid a por Guizol 
,qu ando, na s snns Ment ot•ias, cscrc-
~~e u longo arti go, t ra.t :ualo dn·s rc-
.formns cl ci1urac.s . 

Poi·s hem: o eleii OJ' mineiro, pc!o 
v oi o secrc.tu, f a rit o qu e quer ; mas 
.snbet·:i cll e o que faz ? 

Essa é a int C'ITogaçli.o. Ella ahi 
fica, porque, sejam qu ncs fo1·cm 
{IS rcfm·mas cleitoracs :~doptnd as, 
emquan to niio t• cformarm os os cos-
tum es, l'IIHJunnto n:io ed ucarmos o 
povo de modo a form ar-se- lhe a 
conscicncia polit•íca , a ft·nude ha de 
viciar as eleições. 

Tenho a·s.s im juctificado a minh a 
phrasc, divulgada pcln imprensa; c, 
si quizcs·se j us·t i ficai-a a inda mais, 
citaria SpcnccT, no co nce ito do 
qual, para ser eleitor, n:io é ba s-
tante uma in :c>tru cçiio qualqu er, poi·s, 
diz cll e, nlio ha re lação al guma cn-
l1·e n tahoa de mult ipli caçli.o e a ~ 
thcs·es política s t[u e se vt~ ntilnm n•.• 
paiz. . 

Spenccr escreveu uma longa pa gi-
na qu e, para não cançat· o Senado, 
deixnt•ci d ~ rcpct.i r, prova ndo que, 
paru ser cJd,tor, é. necc.s~ario Ullll' 
educação espcci a I. 

AccJ•escentnrei, porem, que, si o 
noss"O eleitor niio é sct·vido de um a 
mentalidade nssá·s ad ca nl ada para 
saber o que faz, toda vi a tem o voto 
secreto a vant age m de pul-o ao 
nbi'Ígo de influencias exl' rnnha s ú 
sun propriu conscicncia no mom en-
to de dar o seu suffragio, de nwdo 
qu e elle podcrú faz er então o qu e 
quizer, ou dal-o a qu em lhe ap t·ou-
vcr. 

Não sou, p-ortanto, contra o voto 
. secreto, que tem tudo meu apoio . 
Votarei por cUe. 

O mr. smo, porém, não poderCYi di -
zer em rcluçã o ao vo to cumulativo, 
a que não dureti o meu assc.ntimen-
to. 

A. s.-27 
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O sr. Alfredo Ca liio : - Ahl v. 
exe. n1i 0 tem ruziio. 

O sr . .!oâo l'io: - V. ex c . potlc-
J'Ú me julgar co nt o cnl emlct·. Sei 
que minha opin ião a t·cspeit o é 
co ntrar ia it de lodos ou qua si to-
dos os meus coll cgas. 

Ma s, pot· is·so mesmo, dero nd-
duzir ns razõ es do meu di ssc nl·i-
mcnto. 

Entend o que o voto cu mulai ivo 
co nst ilue um em peço á fonnaçiío de 
t•ant.idos , 

Si um dclc t'JIIÍnado ca nd idato tem 
pres l i ~:io ba stante para em se u di s-
tri etu fazer clcge r•sc, é claro que 
niiu ,·ae filiar-se a nenhum partido. 

Si cll c pode f•iar-se no clr il oratlo 
de Ires ou quatro mtwicit>ios, ond e 
mant em relações politi cas, li gações 
de l'am ili a ou de anlizadc, é erid cn-
lc que nfio vuc ali star- se so b a ban-
deim de nenhum parti do, porque, 
~: ra ça ·s ao voto cumulatiro, poderá 
faze r-se eleger com fac-ilidade, se m 
Itcct'ssü ladc de prend er-se por uma 
di sc ijl lina par tidari a . 

O vo to cumulaliro r ae lambem 
r~haixar o nivcl intellcctual do 
~ :o n g r ~s~o 1\1Ii nciro . 

Unt a vez cslaheleci do o voto cn-
lllll i:t.l ivG, nü o se rú na primeira nl'JII 
na sl'g unda elt• iç;io qu e ·se ~ c guir e m; 
1nas, pou co a pouco, será o poder 
k gislali l'fl invad ido pelas nullida-
rcs '.'Xi'<' J'Ia s. 

O sr. Alfredo Cal rio: - l\las si 
for r onl ade do povo, qu e ve nha este 
n l! arfu r ll e ca ndidat o ... 

O sr . .lo li o Pio: - Os homens de 
va lor int cllcdual e mora l siw, vi a 
de re!l ra, un s desastra dos, Jla ra as 
lucla s cleit ora cs . 

l'otlc-·se até l' Sinhd cc<'I' co tu o re-
gra .css;t pro pni'Ç <iu : quant o maio t• 
cullur11 do ca ndidato, tant o menu:; 
habilicladc lem elle para a luc.ta 
clei lnral. · 

Os homens competentes, que têm 
tl 111 meio de ganhar a vida, niio v:io 
al'l'iscm:-sc :\s ju stas perigosas do 
I'Oto cu1J1J ul a ti vo. Ell es se re tiram c 
drixam o ca lnJl •J ás nullid ndcs a trc-
rid as. 

'l't:J'Ü , pois, fatal ment e, de descer 
o nircl ; nt cll eclual do Co ngrc.sso 
~litw i r o. 

Alem rl e co nstituir um entrave à 
formnç:io c :i vida dos partidos, o 
voto ctNnulativo tem aintta o defei-
to de, por causa dcll e, niin se nod ct• 
aquila1ar a fot·ça dtrs partidos que 
r. ntt•a rcm em luela. 

E co mo 111io es tam os faze nd o hoje 
umn lei pat·a reformai-a amanhã, 
dou o :IH't: r olo contra essa inno· 
'n~it o. 
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Como disse, não vim rti scutir o 
proj cclo c sim dni· apena s as ra-
zões por que não suffra go o voto 
cnmuh1Livo, senti ndo neste ponto 
d issentir da Camnra dos Dep utados 
c rl o~; meus nobres co·lJ cgns . 

(M 11ilo bem; m11ilo bem/) 

O SR. VALLADARES HIBETP.O 
(·Pronuncia um disc ur~o que será 
Jllt!JI (catlo depo i.~). 

Vtio ú ~le s a, s:io lidas c cnlrn m 
co njnu r.t:,;ment e em tl iscus.;:io :1 ~ ~ c 
guintc~: 

Em cu elas 

N. 1 
Accrcsce nt c-sc ao § 4.• do url. 

3 . 0 t• SCfl li Ínt c : 
~ !í . • E' \' cd::do no presidente, . c-

CI'clar io, mcmb1·os da mesa eleito-
ral c fi scncs terem com si go ou ju :üo 
d e si ccdnl:1 s que nii o sejam :1s <JUC 
vii•J sendo retiradas da ur nn, p;tra 
sC I' l' ITI npurncln s . 

§ fi. • As urn ns c lei tornes scrft c; 
de vidro transpnl·cnt c, com a~ cli-
mcnsôcs : altura 85 clm, la rgura 30 
c[m c comprimento 40 c[m . 

N. 2 
Accresce nt c-se, dl'po is do para-

graph o unico do arl. 15, o seguin-
te : 

Ar ti go . .. Tnclo c.!ci.t<J I' da scc; ão 
om qu e votar é - j uris el Jure fi s-
ca l dn c l ~i ção qu e nella se Jll' ucc-
der. 

Sa la àas scs.sõ c~ , Senado Mineiro, 
5 de ~; e tembro de 1927 . - Vall adn -
rcs Ribeiro. 

N. 3 
Substilun-·sc o art. 18 pelo se-

guinte ~ 
Ar tigo . . . O I'Cpl·cscnt nnlc elo mi-

ni ~ t c ri o publico é obl'i gado a promo-
\'er ncção cont•l'n os inf1·acto rcs das 
leis clcitoraes, no pTazo de 10 dias 
do co nh eciment o qu e tiver dn s in-
strucçõcs c, nfto o faze nd o, ci1100 
eleit ores do · município poder:i o of-
J' crcccr a dc nun cin c qun lqucr tl cl-
]cs poderá proseg uir nos term os e 
actus da mesmo acção. 

Sala da s sessões, !í de sctcmhr" 
de 1!\27. - Vall ndnres Hibcirn . 

O SH. ALFHEDO SA' - Sr . Prcs l· 
dent e, não venho di scutir o projc · 
ctp, nem tão pouco entrar no seu 
me ri lo. 

Membro dn comm is ~ão de Justi-
,ça c Legisla~~~io, cnm cll n opinei pc-
la acccilação do projecto em suas 

linhn s f(C I'ncs, sujeito, porrm, •n cmcn 
dn s e a pcrfciçonmcnt os <tue o Se-
nu do ente nda inlroclu:r.ir-l he no cor-
rer do debate. 

Ao dcmnis, sr. Presidente, em 
lhcsc ou do po nto de vista gcrul 
das medidas co nsignadas no refe-
rid o projccto, fa lou já o r elator d'l 
commi!lsiio, SI'. se nador yall~~!arcs 
R ihciro, c se la recendo-o c .111sl1 G~ean
rl o-o no brilhante discurso que ., 

cnndo acabn de ouvir . 
Abstenho-me, po is, sr. Prcs!d c~

tc, de algo dizer so hre C! ~hJcctt
vo principnl do projecto, lmulnndo-
me n aprcscntnr-Jhc algumas .m~cn
das, o que faço mai s como .ll!l'tsla 
c como lct•i slntlor, de manell'a •I 
pol-o de nc~ol'tl o com reg ras indecl.i-
navcis do direito c n tornai-o m:m 
excqu ivcl ou em condições de offe· 
rcccr melhores resultados na surr 
execução . 

Desde o ar ligo 18, SI'. Presidente, 
o projeclo om di scussão r csenlc-sc 
de alguns defeitos de rcdacção. A 
esse ar ti go, já o illuslrc relator of-
fcrcccu inna emenda substitutiva. 
Mesmo assim, porém, sr. P res iden-
te, cumpre-me ~ali e nta1· que o dis-
pos itivo do arli go 18 suscita duvi-
da s c controvc rsias, pairando pi'Íll·· 
cipalmcntc em meu espír ito a prc-
liminnr de saber si podemos legi s· 
lar sobre a matcria consignada nes-
se nrtigo . Porque, sr . Prcs identr, 
até hoje, pela jurisprudencia do no~ 
so '1'1·ibunal .Judiciar io, como pcl :t 
jurisprmlcncia do Supremo Tribunal 
Federal, os crimes puli tieos c elei-
torncs cstiio sendo todos da alçatb 
da justiça federa l. . 
O sr. !llodestino Gonçalves - Apom' 
do. 

O sr, Alf1·edo Sá - O projccto, 
porém, vem cslahelecer em lei unia 
providencia ou uma reg m que at~ 
agora es tava apenas no dominio da 
jurisprudcncia . Elle estabelece taxa-
tivamente a com pclencia da ju s ti~a 
loca l pai':.J promovei' c punir ~5 
tran sg ressões ou as infrae~~Õl s dos 
princípi os elcitoracs co nsignados em 
leis do Estado. 

A .iuri sprudcncia do Supremo Tri .. 
buna I Federal n esse respeito tem 
vaci lia do. · 

A principio, aqucll c collcndo Tri-
bunal jul f(ou co mpctcnl.c a jusliça.do 
Estmlo, p:ll'a em seguida outorgar ~ 
compctcncia á justiça federal , sen-
do que é no regimcn desta ultima 
decislio que es tamos, presentemen-
te . Nada, pot·ém, impede que ama-
nhã vari e o supremo interprete da 
nossa Constituição, no sentido do 
considerar novamente competente n 
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.lustjçr JocaJ, princip:thncnl c qnnn-
crq •se )1'11 ~~~ r) c i'nf ·ncção el e Pl'lnci-
pios ou' Clé I'C~ 1 ·ns elcitn!':l cs cstnhc-
Jccidas nas leis ' dn Estado. 

St·. P1·csidcntc, cu, res peito n opi · 
1 ião do constit.ucionali s!a que cln-
!>CJrou' o m·pcfn 18 el o Jll'oJ cc.t o ,c dc-
sp.Jo mesmo qu e a nossa .IUI'IS)li'U-
de!Ícin cv'olun, como di sse, de molde 
a t:cconhccc l' n conlpelencin dn jus-
tiça local, ' porque só dessa formn, 
com os juizes mais proximos, mais 
no' alcance dos interesses em jogo, 
dos fact os ou infracçõcs que tenham 
ele api'CCÍa r, podCI'C IIIOS l.er Ulll p,·,. 
der c(icrcil" ivo mn is cfficn7. c ma is 
JWÕmpto pnm os julgamentos na cs-
pccic . · · 
' 1\'ssim, SI' . Presidente, tcndrJ, CD· 

mo ' di sse, dul'i dns soh1·c a l'cdacçã•J 
llo nrlif(O 18. Opinei, cnlrr ta nto, CO· 
111 0 membro da comm is ~:iin de .Ju sl i-
çn, />eln 'sua ncceil"n ciin c pela novn 
rcth cção qu e lhe é dad:1 prl:t L'lllCn· 
(In .iá nprcsc nt ndn, em qu e se suppri· 
me a ex p1·essiio - él'im inn l ·- repet i· 
da ate duns vezes no artigo d cpo 1 ~ 
dn palnvrn - acc;iio - deixa ndo-se 
assim n ca l'f(o el o miqi stcr i11 puhlic" 
promol'cr a acçii o, competen te, cclll -
t:ra os ini'I'JICI.orcs da s leis clc,ilo rnc·;, 
sem, cn t1·cta nlo, cs pccificn r n na· 
tureza dn acç1in. 

A emenda offerccidn ao nrti go 18, 
SI' . Presidente, contém nindn um nc-
crescil'no de disposição, Jl l) l'miltindo 
·a chico eleitores do município offc-
rece r a \~enuncia contra o infraclor 
e a qualquer de)l es Jll 'oscguh· nos 
termos c netos da acçáo, de mod•J 
que'" ·e.!le ahi aja directamcntc c niio 
COllJQ representante dos outros, como 
cs,ta)Je)ec)a •o citado a rtigo do pro· 
.iecto. ' 

Dou essas explicações sobre o a~
tigo 18,' sr. Presidente, pa1·a dcixnr 
)>em claro que, respeitando embo-
ra, co'n)o \li sse, n opinião do consti -
Juciol)alista que c)ahorou esse dis· 
nosi,ti vo do projcclo, opinião que ain-
da hon t.cm vi ]JOI' cllc sustentada, 
le11ho, .enlrct.anl.Q, essa duv.ida, nli-
m:enlmldo a csperni)Ça ' de que lenha· 
n)os ,dentro em breve preyaleccn · 
do a compcl,C I)Cia dn justiça local pa · 
)'ll o julgamento dos casos , na cspc-
cio ~l,e que ,trata o projcclo. 

Temos, sr. Pres i~l cnl.c, um cxen · 
pio )>em f1·isanlc '\le co mo é vacil· 
Jante n jur,i~ prudcnc ia do Supremo 
,Tribunal Fedem! em ·matcrin de co m· 
pclcncia . Como v. cxc. · saJJc, dcs,lc 
·o começo de vigor d:í Constitui ção 
'cl.c' 24 de fc\•c l·ciro c ·istia no corp0 
'da nossa magna Cnr,ta o di spos iti v.1 
da l.etra "d" do lll'.ligo 69, que com-
'n1 ettin {I j'ustiça fcclbrnl ' a compelcn-
'ciit' · nnt:n · n'riiccs's'rtr e julgar '' todos 
1 ti " ·{ ~t[) I 'f1lf 0
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aqnell cs fcit.os cuj os litigantes rcsl .. 
dissenl em Estados· diffc'renlcs•. I. so, 
cnlrrt:llllo, pnss·nu des percebido pa· 
l'nnte n nossa justi ça, até qu'e, em 
1!ll 2, o Sup1·cmn Tl'ihnnal Pcderal, 
applknn clo o arti go 60,' letra "d", d\t 
Consti tui ~·iin Fedem!, vciu dctcnni -
nnl' a co mpclcncia que jú cslavn cx-
plicitn no texto constitucional, c des-
de cnt:i o todas as dcmnndns, lití-
gios c causas que apparcccsscm c 
em que os liti gn ntcs fossem de re· 
sidencia em Estad os diffc1·cnlcs eram 
subt.mhiclns ú ncçiio da justi ça local, 
pa ssa ndo p:1ra a justi ça federa l. Foi 
PCssa occa:; iiio que houve uma gmn -
dc dep ressão no foro ; as nudi cn-
eins tornaram-se desertas, porque 
todas as ques tões, pl'incipa lmcnlc 
cxccut ivas e de cobrança, em que 
er:.m in tc 1·cssadas pessoas residen-
te~ no Rio de Janeiro ou em outro 
qualquer Es tndo, foram deslocada's 
para a justiça federa l, c tanto os 
jui zes loc:1cs como os rcspect.i\'os 
cs cri l'ii c ~ arca ram com uma diminui-
Çiio sensível na s sua s custas c emo-
lum entos . 

Começnu cnl:i o a luct a pc1·antc o 
Suprr mo Tribunal Fcdcrnl , SI' . PI'C-
sic) cn lc, c hom é que cu tliF,a que 
n c!:sn jurisprudcucia da' nossa Su-
PI'Cnm Côrtc resistiu sempre, com a 
sua altn capacidndc, o Tl'i bun:ll de 
Justiça de Siio Paulo, no sent ido de 
manter, r m determin ados casos, a 
compctcncia da justiça local . Em 
uma inler}lrct.açiio lbn is liberal, SI', 
Presiden te, e qu e collcori'Ía para tor-
IHir a justiça facil, rnpida c accessi · 
vcl aqu c!les que a clla recorriam pa-
ra n so luçiio de seus lití gios . E no 
Supremo Tribunal Fcdcrnl, com os 
vo tos de Edrriundo Lins, Arthu1· Hi-
beiro, l\luniz 13arrclo c de outro~ 
em inentes memb ros daquclle 1illo 
prclol'i o, já essa dnulrina ia vc n .. 
cendo, qua'ndo ~obrcvci u n r eforma 
constitucional ctuc ' tornou então td-
xativa a compefcncia da' jus~ i ça In-
ca I para julgar os feit os, quacsquct• 
qnc íoss c:m os loga i'C:S de 'rcsidcncia 
dos liti gantes. 

O exemplo que aca bo de invoca],' 
sr. Pr'cs id cnle, vem demonstrar 'scl' 
muito natuml a duvida que man.te-
nho no meu espírito no CliSO dos fc' 
los cleitomes, isto é, de que (l(l l' 
cmqua nto niio podemos 'ter convi .. 
cção acccntundn de qual a justiça 
competente no ca so, porque não te-
n~ os essa es tabilidade de .iurispntde\1':. 
c1a que dcYc ter actuado no an'irrln 
cio Ol'!:(nnizndor do projccto para es-
tabelecer taxati v'n mcnlc a competcn-
cin do minis terid Publico cstaêlual 
pnrn Jll'ocessm· c e julgar os casos r nà 
'ésiJech: : ' · •·:· 

,(. 
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Conservando, portanto, em meu c~
pirito, essa duvida c pn l'll n:io pa rc · 
cer 1{1 fóra qu e o Senado votou com 
desco nhecimento de <:ausa um us-
sumplo duvido so, penso, sr. Presi-
dente, que n emenda resoh '<! per-
feitamente o caso, cvit.ando qu e fi-
que na lei como pe1·tencend o taxa ti-
vamente á justiçn local, o julga men-
to de acções qu e, no meu ent en-
der, pert encem uinda :i competcncia 
da jusl içn federal. 

Sr. Presidente, como· di sse, de co .. 
meço, nii o é como político que nw 
animo a apresentar alfllllttn s emen-
da s no Jlro.iceto em di scus siin, se-
não como jur·isln c lc!li slador . Co-
mo jul'isla , procurando inlroduzir·-
lhe I'Cflras de direito, CJII C VCill COm!• 
que abrandar algumas ele suas di ;;-
posiçôcs, c como lcgislnd or pondo-o 
tamhem de accordo com a nossa le-
gislação nc lual no concernente !t ma .. 
te !'ia em di scussão. 

Ass im, of fe rc~·o aos artigos 21, :!:l 
c 2:1 do projccto as seguintes enwu-
d:t s substiluliYas: 

1 • 

"Art. 21. As infraccõcs das leis 
clcit.oracs serão punida s com a mul-
ta de novecentos mil réis a um con-
to de réis, salvo si constituírem cri-
mes previstos no Codigo Penal, em 
que lhes serão applicadas as pena ~ 
nellc estatuídas." 

Quando, portanto, a infracção es · 
l.rver prev i:,i., na l.•i ntincir.l ap:. 
nas, scrú punida co m a pena ahi es-
tabelecida; quundo se tr·ntar de in-
frac ção de di spos itivo do Codigo 
Penal, com a pena nclle cs tabcl ~ · 
cicia. 

Segunda: 
''Arti go 22. As penas de multa es-

tabelecidas na presente lei scr·ão 
convertidas em prisão simples, á 
razão de cincocnta mil réis por dia. 
sempre que niio forem pagas no 
prazo de dez dia s ele sua impos i-
çito dcfini'.iva, podendo em qual-
lJdl'l' tempo, ser fcrto o pagamento 
!<' lo infrat:l or, pam se livrar d<! 
prisão." 

Sr·. Presidente, o arliflo 22 do prn-
jecto dizia: "As penas de multas es-
tabel ec idas na pre se nte lei se r:io cort ·· 
''erlldas ern prisão simples, ú razã11 
de 10:SOOO por dia, s!'mprc qu e não 
forem P:t !l:tS no prazo de 10 dias de 
sua impo~ição dcfiniliYa." 

Duas modificnções introduzidas 
nes se artigo. A pl'imci'ra, elevando 
a multa a r,o;·ooo por dia, de modo 
íJUC os dias de pri são di111inuem; u 
individuo não ficará preso, na hypo-

I h c se da pcnn mnxiJnn, scniío 211 
dias; uo pu sso que, prevalecendo o 
que estava no pl·ojccl'o, ficaria 100 
dius. A segunda modificação con-
siste nas scfluinles palavras elo ri-
nnl do novo artigo: "podendo em 
qualquer· tempo ser feito o paga-
mento pelo infractor, para se livrai' 
da prisão" - pnl'lc essa que o pro-
jcclo nií o eon l inha c que encena 
uma medida l iiJcral. 

Ao mesmo ar ligo 22, assim modi · 
t'i!'ado, acc resce nl :11nos ainda os se-
guintes JH!I'agraphos: 

"§ 1. o Do despacho de impooi-
ção definitiva da multa cabe r·ecm· .. 
so volunlario para o Prcs id<Hlte elo 
Tribunal da Rela çiío, dependend o seu 
seguimen to de d!'pos ilo prev io da 
respectiva imporlnncia, na collcclo-
l'ia estadual. 

~ 2. o Do de~pncho de J>l'isão cahe 
r·ccut·so vo luntario pnra a Camara 
Cri minal do Tribunal da Relaç:io, 
com rffcito suspensivo . 

§ 3." p proct•sso desses rccmsos 
scr:'t cstnhelccido no regulamento 
desta lei . " 

O proj ccto '. cslabelel:ia apenas n 
multa c a pena de prisiío. não dando 
á p:11·te infl':lcl ora o dir·cito de re- · 
correr. 

O sr. Modcstino Gonçalves- Res-
tringia, portanto, a defesa. 

O sr. Alfredo Sá - Resll'ingia n 
direito de defesa, não permittindn :i 
pa rte I'CCO I' I'e l', !JII Cr da multa, qUCI' 
da pcnn de prisfio, para a auclori-
tlndc superior. De accordn com Íl 
nossa leg islação, estabeleci então o 
recurso da pena civil para o Presi-
dente do Tribunal da Relação, de-
pois de feit o o deposito da impor.-
'lll ncia da multa . 

Finalmente, como esta lei eritrar·á 
em vigor· depois de regulamentada, 
deixamos par·a o poder executivo es-
tabelecer o processo que se dever á 
seguir tanto para a pena de mulla 
como Jla r·a a de prisão. 

A tercei ra emenda refere-se no ar-
tigo 2~, qu e fica assim substituido: 
"A ri igo 2H. O repr·csc ntante do Mi-

ni s teri~J Publico ficará sujeito Íl pc-
co sera suspenso do cargo por· sei:; 
mczes a um anno, por inohscrvanciu 
do artigo 18, a qual lhe será impos-
ta pela auctol'icladc competente c 
com os r·ect11·sn5 Jcgacs." 

O nrligo 2:1 do pr·o.icclo rezava: "O 
represe ntant e do Minislerio Publi-
co scn\ pssucnso do cargo por seis 
mczcs a um nruw, pela inobscrva:!-
cia do· artigo 18." . 

Não se dizi a ahi quem era o com-
petente para impôr essa pena, nem 
tão pouco facultava recurso dessa pe-

nalidude. Como est.ll no emenda, 
além de mni s liberal, indi ca-se a :n: .. 
ctoridade que devcrú impor a mul -
ta, isto é, a nuctorid:1dc compcler, .. 
te, de uccordn com o cstnhclceido na 
lei de rcfor·ma .indiciaria dn Estn-
do, c permittc-se o t·ccnr·so Jcg:tl. 
que ser·ú para o Pres idente do Tri .. 
hunul da Helnçãn. 

Sr·. Pr·csidcnlc, lambem o arti go 
27 do projccto precisa ser snhstilui-
do. A emenda que vou npresenl:tl' 
visa tornar esse arli1;o cxcqu ivc l . 
Da forma por que eslava no pn. -
jcclo, il'in dar Jogar a duvidas c con-
fusões, sendo mesmo até certo pon-
to inexcquivcl. 

Com cffcilo, diz esse nrlit~o: "O 
numero de vereadores gerucs em 
cada município será egual ao dos ve-
readores di striclacs, res peitados os 
termos elo artigo U. n. 3, da Con-
stituição do Estado. " 

Sur·giu logo a duvida de, quan-
do o num ero de vereadores distri -
ctacs for superi or a 8. . . • 

O sr. Modestino Gonçalves -· 
Mesmo quand o for cgual. 

O sr. Alfredo Sá ... wio se poder 
egualar, porque a Constituição Iin)i -
1a o ,mínim o a 7 c n maximo a H> . 
Ficar-se-i:!' assim na irnpnss iiJilidn-
de de applicar o artigo da lei que 
estamos votando. 

Para tornar, pois, cxcquivcl a lei 
lambem nc~ ln parte c no intuito ain-
da de facilitar a applicação do voto 
cumulativo inslituido pelo projccto, 
offercço ao arliflo 27 o seguinte sub-
stitutiTo: 

O sr. Modcstlno Gonçalves V. 
cx·c. cntfto es tabelece o numero da 
um. 

O ar . Alfredo Sá - Di go que nti •l 
pode ter mai s de um. Isso, pam que 
possa ter pl ena applicnção o vo lo 
cumulativo nas cleiç<ics tlc vereado-
res gentes. E dessa forma unifor-
mizil-sc lambem, c completa-se c, 
preceito lega I. 

Suppo nhnmos um municí pio com 
dois vereadores districtacs: cllc 110 · 
dcrá ler cinco ou mais vereadores 
gentes; si li ver quatro di striclncs, 
cletlcrá quatro ou mai s ger:1cs, c as-
si m pm· dcaule. 

Dessa forma, ficará sempre mnntí-
cl o o crileri o da lei e o pensamento 
elo nrtigo 27 claramente cslahelcci-
do, ao mesmo tempo que se torn'l 
perfeitamente cxcquivel o que ~c 
tem em vista . 

O sr . Modestino Gonçalves -· Mas 
v. cxc. sn hc que ha municípios que 
têm apena s Ires di striclos; elegeu-
do lrcs vereadores gcr:1es c lrcs db-
Lr ic lacs, lerá seis vereadores, nunv.~ · 
ro inferior ao que determina a Con-
.; tiluiçiio. 

O sr. Alfredo Sá- Subordinando-
~e ao precei to constitucional, esse 
município Lerá de eleger quatro Vê-
rcadorcs t;ct·aes; portanto, lrcs mar; 
quatro, egual a 7. 

Sr. Presidente, apr·oveitando a dh;-
cussiío dest e projccto, que trata Je 
malcl'ia eleitoral, , venho apresentar 
ainda duas emendas, que não tendo 
embora refcrcncia ao voto cumuln· 
tivo, encerram todavia interesse:; 
eleitoraes. 

"Artigo 27. Os vereadores gera c ~ 
d 

Siio as seguintes: em ca a município serão lantus 
quantos forem os di strictncs, salvr. "Accrcscc nlcm-sc ao artigo i!O us 
na hypolhcse de, pm· essa forma, seguintes: 
exceder a quantidad e prescripta n•> Artigo... Os eleitores transl'cr·i .. 
artigo 74, n. il, da Constituição, do dos de um .districlo para outro du 
Estado, caso em qu e o numero da- mesmo município, só poderão votar 
quelles será apcuas o s uffici cn l~ na s eleições pam vereador di slri-
'para compl ct:fr o maxim o cstabclc· l'lal nu juiz de paz, depois de de· 
cido no citado nr·tigo." eonido o prazo de sessenta dia3 

Como meio de tornar cffcct i VI'• dessa I ran sl'er·cncin. 
esse artigo, porque v. exc. sabe qu 1· ArliJlo .' .. Qunndo o vereador :t u 
a astucin hum ana é mu ito t'er! il em iuir. de pa ~ mn is volndo n:io fm 
procurat' burlnr os prin<'ii~io s lc- r:•etJn hee itlo, por se r inel rg ivcl, sel-
gacs, nccresccnto a esse arlko :HÍ o in11ncdia lo em votnçiw, s i hou-
o seguinte para ~:r:1pho: ' I' Cr alcançado, pelo ·menos, um tcr-

" l'aragrapho unieo . C:nda di s tri- ço rln \'lllaçiío do inclcgivcl." · 
elo não pndcn'1 lt•r m:Ji s de 11111 n: - Sr. Prc:;idcnlc n lei eleitoral vigcnt e 
prtse nlanlc na C[l lllarn Mun icipa l . ·• dct:l:mt qu e ~a) pode votar numa el ci-

Eu. se i, sr·. P1·csid cnte, de muni- <,'ÍÍ<I o eleitor :distado até 60 dias 
eipios min ei ros qur têm dois vcrca- an tes . 
dores por um ~ó di strict o. Si l'os :;e Essa é uma qul·~t:io que l'oi muito 
per· mil I ido, nunca se poderia esta·- discutida 11as tiltima s elciçô~s. Va-
1\c lrt•t•r· o cr il l' rio dn cgualdadr co11- riaram as opini<ies c depois ci tou .. ,;,! 
soanl~ com a npplicuçiío do voln cu-~ uma lei de 1!122, a rJual num de seu:.: 
mulali~'O, em se tratando de vc r·cado- nr:liJlO ti cslahclccc o m:alo ou as. con .. 
~~·~. ~CI!l~s, , . , dr~ocs dç lr:~n ~fc rç n!' .l.\ de; çlcrlorcs 

• 



de um di sl.ricto para outro, do mes-
mo municipio. Eu, então, unifonni-
zo, cstnhclccendo o mesmo prazo. 
Porque muita s vezes pode ncontccc1 
que um dado candidato é fraco num 
distJ•icto c es tá forte em outro; ncs·· 
sas co ndi ~~õcs, des locam-se un s t.anto~ 
eleitores· de um di stri cto para outro, 
cstabclcccndo assim a cgualdadc que 
eleve c;x isli r . Prescrevo então o pra-
zo ele 60 dia s, isto é, determino ({U t~ 
o eleitor transferido ele um rli stri-
cto para out1·o sô podcrÍI votar dc·-
pois de transcorrido esse prazo . Não 
tiryham os a esse respeito nenhuma 
.luri sprud encia. O eleitor podia ser 
transferido até nas vcsperns elo pl ei-
to. Isso apnniJai'U muitas vezes o 
eleitor de surp resa, da va lo!{ar a dif-
ficulclnd es, nii o raro prejudicando a 
intenção c o t rabalho dos que sr 
achaYnm cnvolviflos na c l c l~·ã o . 

Quanto no segund o arligo que nc i-
ma propon ho, nós snbcrnos qu e h.1 
var ios casos qn c estão nffectos no t ri ·· 
hun:tl. Vereadores c juizes de paz 
eleitos nii n podem H'!' reco nh eci-
dos porque são inclcg ivc is, têm im-
pedim ento lega I, c crn Ines cn sos 
obrign-sc n uma nova eleição, n um 
novo tnlbnlho, a uma novn luctn 
elcitornl. 

Pnra cortar essa s diffi culcbd cs, 
cs tnbc lcço no novo arti go qu e se rn 
reconhecido, na hypol h esc, o im-
mcdinto em voto:;, ~ i hn11\'C I' al ca n·· 
çado pelo menos um tcr\,'o da vota -
ção do inclegivcl. 

Deixo as:;i m li J.l cir·amcntc ju stil'i -
cadas, sr . Presid ente, ns emendas 
qu e t.en ho a honra de offc recc r a'l 
pro.i ccto em di scussão c qu e passo 
:i s 1h ~os de 1 t•xe. pa ra st•rem sub-
mel tidas :'1 <:rliJSid crn t·:'tO do Scn:Hh. 
·(Muito !\'l'm! Mui to hem !) 

Vão á Mcsn, siio lidas, npoiadn:> 
c cntmm co njun ctament.c em di seu ~
SllO bs seguint es 

Emendas 
N. tl 

Suhstilunm-sc os arti gos 21, 22 c 
2:1 pelos seguintes: 

Artif{o 21. A.s infracções dns leis 
elcitoracs scr·iio punidas co m a mul -
ta de novecentos mil réis a um eoll-
to de r·éis, sa lvo si cu nsti tui !·cm cri-
mes previ stos no Corli go l',·nal, cn• 
que lh es se1·iio appi H:ndn s as penas 
ncllc cs tatuidas. 

N. 5 
Ad . 22. As pena s de n, :_il ta es tn-

l·r.lt:eidas 11 u presen te lei ~~ · ·:in con· 
n ·! ~1 das erl1 pri siio simpl t"' • i• raz 'i" 
de ciucucnta 'mil réis j>OI' d\a , scn• 

- , ' j'' I\ prc t~uc IHl'J forem pnga·; 110 Jrazo 
tl c: c! cz di ::~s de sim im)l ''Si\fl·, dcfl 
niliva. podendo em qua!rJUCI' tempo 
se r l'eito o paga ment o p'! .•J !n; raclor, 
!.'·'' '' se li<.'J ar de prisü:> 

~ I . o Do des pacho de imposiçãÓ 
dt!finiliva da mt1lla cabe recurso 
volunt al'i o pnra o Prc s) den.tc d•1 Tri-
hunnl da Hcln çií o, dcv~ndenclo seu 
scj!ui mc nto de dcr•osito pr(!Yio d tt 
r·espec liva importanci:, na coilccto· 
1 in cs tadu:.r l. · 

§ 2." Do despacho de Jll: is~o cnhc 
t't•t·urso voiuntario pam , n Ca ma d 
C!'imi hal <l o Trihunll l da IlelnÇão, 
c·om cffc ilo suspensivo .,, , 
, § J, 0 0 processo desses J'CCU ·~ o~ 
será eslallclcc ido no rcgl.Ihutlc nto 
des ta lei . 

N. 6 
Arl. 2B. O reprcscnlanlc do minis-

! crio Jlllhli co fi cn rú sujeito à pcmi 
de suspensão do enr!{o por seis me· 
zcs a um anno, JlOI' inobscrvancb 
rio ar ti so 18, a ,qual Ih<; sç,rá impost} 
pcln nuctoridndc competente, c com 
OS !'eCIII'SOS JegueS . 

N. 7 
·suhslitua-se o ar tigo 27, pc\o se-

guint e : 
A rl. 27 Os ver·caclorcs gcraes em 

cada municipio scriío t:mlos qt'ÚIII· 
tos forem os di stl'iclacs, salvo na 
hyput h esc de, por essà fo(ma, ex-
ceder a qua ntirlarl c Jlrcscripta no ár-
ti!{o 74, n . 3, da Cohstituiçiío do 
Estado, caso em qu e o numero da .. 
qu clles sc•·:'t apenas o s uffici c n ~c pa-
ra cornplcl:.J l' o mnx imo c:;tabclecidu 
no ci tml o a rli ~o. 

l'ara g"rapho uni co. Cada distl'icto 
11 fio poderá t.cr mai s de um r'cprc-
sc ntantc na Cnmarn Muni cipal. 

N. 8 ( ::~ddilivn) 

Accrcseen le-sc no arti go 30- os se', 
guinl cs : 

Arti go . . . Os eleit ores transferi-
dos de 11111 di strict.u pnra oull·o dp 
mesmo municipio, só poder(io votar 
nas eleições para vereador di stri-
ctal ou juizes de p1iz, depois ele de-
co rrid o o pra zo de sessenta dias des-
sa tra nsferei1cia. 

N. 9 
Artigo. . . Quando q ve reador ou 

juiz de paz mais votado não for re-
co nh ecido, por ser iuclegivel, sel-o-ti 
o immcdiato em votaç-ão, si houv~ r 
nl c:~nçado, pelo menos, um terço Ja 
votnc;iio do inelc!(ivcl. 

Sa l:~ d:\s sessões, Senndo, 5 1rl c se-
tc11111ru dç l!l:.!7. - Alf•·~·ct o !)ú. 
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Encerrada a di scussão, 6 appro· 
vndo o projccto, artigo por nrtigo, 
menos nas pa r tes suhstituidas, sen-
do approvndas cgunlmenle as emen-
da s . 

Vnc o projccto com ns emendas 
ú comm issão de ,Justiça c Lcgisl"--
~:ão. 

Eú'tm em 2. • di scussão, por arti-
gos, o scguhite: 

PfiOJECTO N. 31. DA CAMA fiA , D I-~ 
1927 

Monographi11 .Ju ridicn 
O Cong•·csso Legislati vo elo Esta-

do de Minas Gcracs decreta : 
Art. 1. o Fi ca o go crno auctori-

zado u mandar imprimir ann unlmcn· 
te n mono~raph in jul'idica premiada 
j1cla "Fundação Pedro Lcssa ", po-
dendo ·para isso abrir os necessari os 
creditas . 

Art. 2 . o Fica o govern o nuctoriza-
do a vender, em concnrrcncia puhJi .. 
cn, um terreno com 1 O metros c I() 
ccntimetros de fren te por 70 metros 
de funtl n pertencen te á Assistrnc in 
a Alienados, ctn Bnrbaccnn, onde ~c 
nchn situado, c cortado pelas linha ~ 

· tln <Estrada de Feno Central do 13ra-
sil. 

Ar t. 3. o Ficn o governo, cgual-
mente, nuct ol'izndo n don r· á Socic-
dadr Benefi cent e S. José, Protcclo-
rn do Hospital de Quélu 7., o prcdio 
pertencente no Estado c em que fnn-
ecionou o ~rupo escolar "Doming0s 
Dchiano", na referida cid ade. 

Art . 4 . o n cvoga m-se ns di sposi-
ções em conlrnrio. 

Sala das sessões dn Ca mara do :; 
Deputados de Minns Gcrncs, em Bel-
lo Horizonte, aos 31 de n!{nsto de 
Hl27. - O p•·cs idcntc, Pedro Mal'· 
'()ucs de A hnei dn. - O 1 . • secreta-
rio, João Heraldo . - O 2. • sccrctn-
rio. Washin gton F. Pirc~ . 

Em cli scusGíio o arti go 1. • 

O Sn. ALFREDO SA' - Ao pro-
,jrcto em di scussão, S I' , P resid enlc.ve-
nho aprcscntnr n sct~nintc cm C~ndn: 

"Onde co nvier : 
Art. .. O governo fi ca nuct()('iY.ad o 

a nrlqui rir u Em r :·csa 13n lncari:l 
Thc•·mopol b, com ns respectivas 
hcmfcitorias e terrenos ncl.inccntcs, 
no municí pio rlc .lacuhy, c llC n as-
si m n dCSIIjli'OIH'itl l' :1 nrcn j)I'CCi S,f 
n'(}s serviços d:1 cstanc in, ahrind .1 
para isso os crcditns . ncccssal'ios." 

Essh emenda, sr. Presidente, est{l 
'acompanhada de uma li gcim ,i ust i-
ficnçiío não só sohrc a nutu•·czu c a 
riqtteza .dns fontes, como sobre :~s 

possih ilidndes cconomion5 dnquclln 
emprcsn . 

Além cli ~ so . o alvitre nhi lembra -
do é sou n forma de nuctoriznçiio, 
para o governo usar ou niío dcllu, 
conforme jul gar conveniente. 

Va e á Mesa, e lidn , apoiacln c en-
tra conjunetnmcnle em discussiio a 
~eguintc: 

Emenda 

Onde convier: 
Art. O governo fi ca nuctorizado 

a adquirir a Empresa 13a lnearia 
Thcl'lnopoli s, com as respectivas 
bcmfcilorias e tel'l'enos mljaccntcs, 
no mun ic ipio de Jacuhy, e bem as-
sim a desapropriar n nrca prccha 
nos serviços dn cstnncia, abri nd o pu· 
1':1 isso os crcditos neccssarios . 

Snla das sessões. 5 de sctcmbt·o 
de 1927. - Alftedo Sá. 

Encerrada a di scussão, 6 appro· 
vado o nrt. 1. • e bem assim a cmen· 
da. 

Os demais artigos são npprovados 
~em debate . 

Vac o projccto, com n emenda, t\ 
eommissíio de Finnnçns . 

Entrn em 2. • discussão, por arti· 
;~ o s, o segui nte: 

l'fiO.TECTO N. :IR'. OA CAMARA, DE 
19:17 

Utilidade publica 
O Congresso Leg islat ivo do Eslll-

do de l\•fi nns Gcrnes decreta: 
Art. 1. • São considerados de uti-

litlnde publica, pnm os fin s lcga,cs, 
o Automovcl Clnh de Mi nas Gc-
r:~es, com sédc nesln Cnp it.nl, o Col-
lcgio N. S. ele Nazarcth, da cidade 
de Arassunhy, e o Gymnnsio Muni-
cipnl de Ctunpnnha. 

Art. 2. o Fica o gover no auct.ori-
zado a doar, sem qualquer onus, ~~ 
Ca ma ra tl!unicipal de nio Brnnco •J 
predio onde funcciona a c:tdeia pu .. 
hlica daquclln cid ndc, c ú Ca mara 
Mu nicipa l de Formiga, o prcdio da 
nntil]n cadeia da mesma cidade, que 
cs tú em nbandono. 

Art. :J . o Fica o govern o nuctori-
zndo a doar à Camara Mu nicipa l ele 
ltanhandn ' o prcd io o11de fnncci o-
nnram ns cscólas publicns da sédc 
dnr.uell c mun icipio . 

Art. 4." Fica o governo :mctori-
~n d o n mnnr.l tn· a rcgh;tro, 11ns rc-
pa rt i\;Ões competentes, os diplonrrt ~ 
de contadm·cs expedido s pela ;\ende-
mia de Cnmmcrcio nnnexa no Gy-
mna.s io Municipnl de Campanha. 
,s t~{lJiinte: 
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Art. 5. o Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala da s sessões da Camara dos 
Deputados de Minn s Gentes, em Bel-
lo Horizonte, nos 30 de agos to •le 
192i . - O presi dente, Pcdi'O r.Iar-
qucs de Almeida. - O 1 . o secreta-
ri o, João Bcrald o. - O 2. o secreta-
ri o, Washington F. Pires. 

Em di scussão o arti go I. o 

O SH . MODESTI NO GO~ f.ALVES : 
Sr . Presidente, h a tempos,· co m sa-

Emenda 
N. 1 

Ao art. 1. • Depois da palavra 
" Ca mpanh a", accrcsccnte-sc: Asylo 
da Imm acul ada Co nceição de Ja-
bot ica t u!H\S. 

Sala das sessões, 5 de setembro 
de 1927. - Modcstino Gonçalves . 

Enet! rrada a di scus são, é appro-
vado o art . 1. o co m a emenda. 

Em di scu ssão o art. 2 . 0 

crifíci os ingent es, o virtuoso viga- O sn . LUIZ LISBOA: - Sr. Pre-
rio da Frcgti czia de Jaboti catuhas, sidcntc, ao projcct.o em discus ~ão 
do município em que res ido, fun- venho aprese ntar uma emenda, não 
dou, á expensas proprias, uin asylo offi ciosamcntc, no sabor de minha 
para orph ãs desamparadas, naqucl- boa vo nt ade, mas so li citada por um 
la povoação, asylo esse que vae te lcg ranun a que recebi de di stincto 
prestand o os maiores c os mais rc- coll cga c outros ami gos da culta 
levantes serviços ás pobres meninas popul ução de Brazopolis . 
abandonadas da fltrtuna. Sem auxi- Co mo v. cxc. sabe, si·. Prcs idcn-
Ji o dos poderes publicas, co n.tando te, essa cidade do Sul de Minas ê 
apenas co m o oh.ulo da c:u·H~ad c, a pat r ia do g1·audc mineiro sr. dr . 
vac o padre Acac10, co m ca r111ho 1 \Vences lau Braz Pereira Gomes e 
verdadeir 1~m e nt.c pat.ernal, cu! da ndo 1 foi um Joga r crendo, desenvolvido 
da educaçao domeslt ca c da 111 stru- .! destinad o ao mai s pos itivo pro. 
cção não só intcll ecl ual, co mo !110- grcsso pelo vullo rcspeitavel que foi 
ral , de grande numero de mcn1nn s o coronel Francisco llra;: Pereira 
sem pncs c _se m .nenhum o.utro rc- Go mes . Co ntinuam os habitantcs 0 
c~rso qu e nao seJa o da car idade do daqu clla cidad e a cnvidar lodos os 
virtuoso sacerdote. csftlrços c a empregar todos os 

Agora, sr. Pres idente, qu e se co n- m~i~s ao seu alca nce pa~·a o dcscn-
sidcra de utilidade puhli ca 0 Auto- \'o lvunenl o, cada n;z mawr, dnqucl-
movcl Club dest a Ca pilal e o utro~ 

1
111 t c r~ ·a em ·qu.c . '?vc t~ , sempre na 

estabelecimentos exi sten tes no Es- c.~ nqui s l :~ d:1. C l.VII~ z:~ çao c do PJ:o-
tado, ve nh o ped ir ao Senado qu e g1csso . ~n t 1e esse~ l.t ct 1~rc s dJ p.o-
cxtcnd a esse favot·, qu e nenhum grcss?, fi gura, ull! , a Ese? la D(}-
onus acarrctarú aos co fr es puhlicos, mc~t 1 ~1~, c.rcad a n 1~qu e ll_a c1dadc yc-
ao asy lo de orph ãs aba ndonadas, In tt tlcia lt va pa rlt c u! a ~· .c !nanllda, 
qu e fun cciona no arraial el e Jabot.i- lambem por essa Ini ciati va, nos 
cal ubas, suh a invocação da Imma- n.w ldcs da ~xcc ll c ntc Esco la Domcs-
cul ada Co nce ição. ll.ca qtw. cxtste em N :~ t.a l e que tc1.11 

O . ]J • , . • E~' . . std o obJ eclo de. arl.tf~O'i os 1~1111.~ 
. sr .. assas Mw a . - de ullc1- Jaudaturi os da 1mp1·ensa bras!lcl-

r1t JU sti ça o qu e v. cxe . r equ er . ! ra, co1no um a in stitui ção das ma is 
. O sr. M odc:ç f i no Gon ça l 11es: - l elevad as, mais nohrcs, IHH'a a cdu-

1 rouxcssc a nu nha emenda despesas 1 caçúo da mulher bras il ei1·a, JHH'a o 
aos cofres do Estado c cu teria ve- preparo de vt•rdadeii·as m:lcs de fa-
xa mc em aprcsc ntal-n. Mas é um mil ia . · 
favor apenas qu e se co nçcdc Úl}UCJI ~ Os hahitanl cs da cid ade de llra-
util cs tahclecimcnt o, em qu e mcni- zo poli s, st·. Pres idente, desejam que 
na s, de todo se m recursos c sob a o govern o do Estado vú em seu nu-
caridade protcctora do padre Aea- xili o, um a vez qu e a ini ciativa p!'Í-
cio Marques, vão se ndo gui ndas na va dn jú dcs pcndcu o que poude com 
boa estrada ? n vida c que ~e ntro a co nstru cç:lo c installnção daquellc 
em J_J~ u co sc rao cxc~ ll c n tcs maes de cst.abclec imcnt o, pn t·a a edifi cação 
famliin. de um novo pnv ilh iío que venha at-

Passand o ás m<ios de v. cxc. a tend er as necess idades actuacs c fu-
minha emenda , espero, co nfi ante, tlll·as daquella util c bem~ nwrita 
qu e c lia terá o conse nso da Casa . i n~, t it u ição. 

(Mllif o bem / M llif o IJe m! ) O cxmo. st·. dr . Antoni o Cal'l os 
Ribeiro de Andrada , na exwrs<i o 

Vac á Mesa, é lid a, apoiad a e cn- qu e fez ha pouco pelo Sul do Esta-
lr;t couj unctamcn~c em di ~cu ssão n <;lo, dando áquclla re~ião a confor-
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tildora c dignificad ora h onra de· sua dadeira avalanche as doações quo o 
visita, teve occasião de co nh ccc t· de Co ngresso vac fazend o de proprios 
visn aqu clln insti tui ção crcad.1 em cs tadu acs nos di versos municipi os . 
llrnzopolis c cu posso nff irm ar ao Núo tem o governo do Estado o 
Senado que s. exc. se mostrou di s- iutuilo de recusa r essas doações ; 
posto a, com a maior boa vo ntade, quer, porém, qu e fiqu e cxprcssn-
acolhcr q ttalqucr so l icitnção que meu te dctcn nin ndo que os predios 
fo sse fcitn ao se u govern o pnrn ct•did os te nh am um Si m de uti lida-
aquellc fim. dl: pu bli ca . Co mprchcnd c-sc mu ito 

Achando-se ago ra em 2. • di scus- hem essa limitação, sr. Pres idente, 
são o projccto n. 35, da Cn mara llos porqu e o Estado não poderia abrir 
srs. Deputados, cu, tend o co m essas mão de uma pa rte de seu patrimo-
palavrns justifi cado a minha prc- ' ~lio [Hil'll fin s qu e n.ã ~ co nsultem o 
scnça nesta tribun a, em bora Sl'Jn-1 llll crcsse da co ll cellvJ(l!ldC. 
pre sem nenhum hrilho (não apoia- At.lcnd cnd o n esse appcl1 o do ga-
dos), venho ap i·cscnt al' ao projecto 

1 

vern o ~l o E stado,, vcnh_o aprcsci.llar 
em di scussão a seguinte emenda : li(• pl'OJccl.o em d1 scussao a seguinte 
(lê): cmcndn , que terei de repeti r tnm-

hcm em outros projectos que tra-
tam da mcsmn materi a: (lê). Vac à Mesa, é lida, c entra con-

junctamcntc em discussão a scglJi n-
te: -

Emenda 

Aprove it o a opporlunid adc para 
offcreccr no mes mo projecto a se· 
guinte emenda : (lê) . 

Vão á ~ l esa, são lidas, apo iadas c 
entram co njunctnm cntc em discus-
são as segu inlcs :. 

Emendas 

Fica o governo do Estado aucto-
l'izado a auxiliar a Esco la Do mcsti· j 
cu c:dstci1tc em 13 razopoli s, com a 
qu anti a de 30 :000$000 para a co n-
strucçüo de um segundo pay~ tio . 

Sala da s scsscies, 5 de setembro N · 2 
1de 192! . -Luiz ,~i~boa. - Camillo 

1 

Accr~scc ntc- se, depois do art. 3.0 , 

Chaves. - Modcsllllo Gonçn lvcs . 0 scgumt c : 
O Sll. ALFREDO SA' :- Sr . Prc-

1 
AI' I igo. As doações n _que .se rcfe-

sidcntc no brilhante di scurso com rem os arl s. 2. 0 c 3.o sao feita s pa-
quc o i'uustre re lator da commissão ra o fim de se inst.allarcm nos rcs-
dc Legislação c ,Ju stiça esclareceu e pccti.vos prcd.ios es tablcei.mcntos de 
justificou o pro jecto qu e instiluc o pccllv?s prcdws cstah.c l ~cJmc nto s de 
voto secreto c o voto cumul ativo, 1 V~ I"lcrao ell cs ao d.om1n 10 do Estado 
disse s. cxc., c di sse muito bem, • si no JH:azo_ dc .dois am~ os, da data 
que o poder leg islati vo não pode dc.s ta l ei, nao ti verem lldo essa ap. 

N. 3 
prescindir das suggcstõcs c das pro- pl1caçao . 
postas do eltccuti vo, para hem des-1 
empenhar a sua missão. 

n ea lmcnte, é 0 podei' executi vo , Accrcsccntc"-se ao art. 4 . ", depois 
quem admini stra, qu em defende di- : da palavra "Campanha ", o scguin-
rectarnentc os interesses do Estado, te : 
qurm está rm co nfacln co m as ne- ···"c pela Esco la Lh'I'e de Commcr-
ccssidndes publi cas c qu cnt dú ap- cio de r.Iinas Geracs, com sédc em 

· Bcll o Hori zo nte" . ph cação ás leis; co rporifi ca as idéas . 
e exccu.tn todn:; as medidas que aqui j Sala das sessões, 5 de setembro de 
votamos no intuit o de lJcm se rvir á 1927. -Alfredo Sú . · 
causa publi ca . I o sn. LUIZ LIS!JOA, nbi C' ncl u a pa-

Sr. Presidente, a emenda qu e ve- vra, pe la ord em, requer c é appro-
nho apresentar me foi suggc rid a pe- vada a retirad a de sua emenda , a 
lo governo do Es tad o, co m o fim de qual promell.e reproduzir em outro 
amparar o pntÍ'im oni o publi co, da n-· proj ,~ c t o, oppori.Jlllatn ent e. · 
do às doações co nsignadas no projc- Encerrada a discussão, ê appro-
clo em di scussão aqucll c fim que ,·nclo 0 art. 2. o co m a cniõnda do • 
mais co ndi z com essa Jiheralirl acl c sr. Alfi·cdo Sá . 
do Es~ndo em esl}ll' nhl'indo mii~ <! c Os demai s arti gos são approvados 
proprws qu e estao no seu ~ omu.11 o sem debat e. 
c que pertencem no se u patr1monw.

1 

Vac 0 projecto co m us emendas 
Na actual sessão legi slativa , s1· . fts eommissõcs de Finanças c de Lo-

Presidente, constituem já uma ver- gi slação e Justiça. , 
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Éntrn citi 3 o. tli scussão, 
émcrHias, o seguinte: 

com Sala tias sessões, em 2 de aetcili" 
hro de 1027. - Alfredo Sá. 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 
47, bA CA11URA, DE 1!J27 . 

Gratificação a juizes de direito 
' o l " Subs itua-sc o projecto pelo se-

guinte: 
Art. 1. o Os ,juizes de direito de 

co.marca de mais de 11111 termo, 
nlcm de seus vencimentos, terão 
uma gratificação trimestral de tt·e-
2Cntos mil réis, a titul o de indcmni-
zação de despesas de vi agem pura 
pt·esidcnte do jury nos lermos nrltlc-
xos, pci'dendo, entretanto, essa gra-
tificação no trimestre em que o 
jury não· funccionar ou si ao juiz 
municipal do lermo nnncxo delegar 
tt prcsidencia. 

Paragt·apho unico. Gosarão cgual-
mcnte da vantagem eles te ar ti go os 
juizes de direito qu e forem a outra 
comarca, em substi tui ção, por falta 
ou impcd ir~1 ctll o Uo respectivo juiz, 
c os que llvcr·em de se transportar 
ú Capital para torn arem assento co-
mo su bstitut os de dese mbargadores 
110 'l'l'ihmial da Bel ação. ' 

Art. 2 . 0 Os promotores de ju sti-
ça, liaS comarcas de mais de Ulll 
termo, além de seus vencimentos, 
terão uma gr·atificação ll'imestral 
de duzentos mil réis, a titulo de in-
demni7.ação de despesas de viagem 
'J)ara funccionnrem perante o jm·y, 
nos termos nnnexos. perdendo, cn-
tretn nto, essa grnt ificaçiio no tri-
mestre em que não houver jury. 

Paragrapho unico. O pngamento 
des sas gratificnçõcs será feit o il vis-
t~ de attestados, na fórma da legi s-
la·ção vigente. 

Art. 4. 0 Revoga m-se as di spos i-
tigos 207 c 209, ela lei n . 912, de 23 
1lc setembro de 1925 . 

Art. 4. Hevoga m-se as di sposi-
ções em contrario. 

Em endas 

N. 1 
Àccresccnte-sc depoi s do artigo 

3.", o seguinte: 
Artigo. Niío po:lerão funccionnr 

no ltiCsmo fei to adnJgado c promo-. 
tor de justiça flUe forem ligados por 
laços de parent esco até o terceiro 
!(t'aU o 

Para·grapho unico. Fica revogado 
o /artigo 2~1, dn lei n. 912, de 23 de 
setembro de ~ 925 

N. 2 
Artigo. Incluem-se na exccpÇão 

llo art. 212, § 1. 0 , da lei n . 012, 
de 23 de setembro ele 1025, os emo-
lumentos contados aos juiies dá 
Camara Civil. 

N. 3 

Artigo. Haverá em cada termo, 
além dos escrivães da letra d), nrt . 
8. 0 , da lei n . 012, de 23 de setem-
bro de 1925, tambcn1 os da letra c), 
ou privativos do cri me. 

Pnrngrapho uni co. Os vencimen-
tos destes funccionnrios serão os 
mesmos fixados na tahcll a, para os 
de 1. • cntrancia. 

Sala das sessões, 1. o de setembro 
de 1927. - Vallndarcs Ribeiro. 
Alfredo Sá. -Luiz Li sboa. 

Projccto a (JUe se refere esse sub-
stitutivo 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de l\linas Gcracs decreta: 

Art. 1. • Os juizes de direito dl 
co marca de mais de um tcrino, além 
dos seus vencimentos, terão · a gra-
tificação trimestra l de 300$000, ·a 
titulo de indcmnização de despesas 
de viagem para presidenl~ do jury 
nos termos anncxos, peh\endo, en-
tretanto, a metade desta grat ifica-
ção, durante o trimcstr·c em que o 
jury não funccionar ou s1 ao juiz 
Iinmicipal do termo anncxo dclega-
ren1 a prcs idenc ia . 

Pnrugrapho uni co. Gosarão egual-
mcntc da v a ntagcm deste artigo o 
juiz de direito que fôr a outra co-
marca em suhstituição na falta ou 
impedi mento do respectivo juir. e, o 
fJile tiver de se transportar it Capi-
t ai rl o Estado pnra tomar assento 
como substituto no Trihunal da Re-
lação. 

Art. 2. o Os promotores de justiça, 
n:1 s comarcas de mai s de um termo, 
:tlém dos seus vencimentos, tcrii q o 
flrat ifi caçiío de 200$000 a titulo de 
indcmnização de despesa de vin gcm 
para a aecusação per·aJJlc o jury, 
nos lermos anncxos. 

Art. 3.° Fica m revogados os nrts. 
207 c seu paragrapho uni co c 209, 
ria lei n. 012, de 2il de setembro de 
1925. 

Art . 4. o Rcvogam~sc as clis,p'Osi-
çõc~ em c'onlrario . 

I ' 

' I . , SalJt. Jil\s se~sões da Cnmara dos 
Detmtrulo~ • \c 1\;i uns Gcr·acs, em Bel-
lo Horizonte, aos 29 de agosto de 
1927 . - O Pres idente, Pedro 1\fa r-
qucs de Almeida - O 1. • liccrcta-
rio, Joíio ll eraldo.- O 2.0 Sec ela-
rio, Washington F. Pires. 
, J\pprovudo, sem debate, o subSti-
tutivo com as emendas 1, 2 c 3 vão 
lt Ç,ommissão de Rcdacção . ' 

.. Eutht , ~ip. 2. • disctlssão, por arti-
gos, o segu11lle: 
... q i 
PROJECTO N. 10, DO SENADO', DE 

1!J27 

A jtistir'ichção do prbjecto é todli 
de ord em pntrioticlL 

Tem-se a i mprcssão, sr. Pt·csi-
dcnte, de que a Tel'l'n se trnnsfornui 
em um aviaria crcpitanlc 1 · 

Em todas as dii·ecçõcs, lcvnntatrl 
,·õos alados mcn sn'[~e iros de frater-
nid ade, de p\·ogressb, na coulpetiçiió 
hcroica de I igilr p:Jl ria s, transpondo 
cin horas immcnsos desertos ocea-
J\icos. 

Dir·-se-ia que bs continentes se 
npp roxi mnm amistosamente . 

3cola de A viação 
O Congresso Legis lativo do 

do de l\lina s Gcra~s dcer·ctu: 

A .i uv "nt ud c de todos os pa izes sb 
m!f\'i mcnt a febri lment c a prc'slar h o 
mundo a sua co ntribuição de so li-
d a r~ednde c co nfratemizaçiío . 

Esta- hm todas as patrias, nas civilizrt-
d:i ~ nltçõcs da Europa, nos jovchs 
pnrzcs da Ame ri ca, na s longinquas 
rl'giões da As ia, da Africa e da Ocea-
nia , multipl 'icam-sc os centros e as 
esco las de nvi:içiío. 

AH. 1. " l<'ica auctorizado o go-
ycrno do Estado a fundar nesta Cn-
1 ~tal um.a escola de aviação, subor-
dJ, na~l.a a . ~cc~·etaria da Segurança 
P_ubhca e ilc.strnada ft in strucção da 
~·orça Publrca, po.dendo despender 
para esse fim até a imporlancia de 
500 contos de réis. 

A.rt,. 2." F,icn aiiiCla nuctorizado o . 
J:l?vcrno à despender até a impbrtan-
cra de 100 co nt os de réis por nnno 
no custeio da mes ma esco la . 
. A,rt. :J. 0 Na mes ma esco la minis-
trhr~ sc-ú Íl1sthrcção para o preparo 

1tlb pilotos civis. 
Art. 4. o Poderá tambcm 0 govcr-

:n,f! .conc1d7r t'c n enos par·a campos 
de aterrtssagcm c acrodromos de 
'f?,l\)l?anl\ia de n:ll•cgaçãa aerca, de-
vH)amcn!~ .. l c~alrzad n, c subvcncro-
I~:\ ·. :\~ que esta belecerem viagens 
rcg~Ilrlrcs e pennnnent es dent.ro tio 
Estado. . 

Àrt. 5. 0 A !ll'ese nte lei Clrtrarú 
em ~igor dcbo is de rl'gul amc nt.adn . 
. "~h. 6;0 Revo~:un-sc as di sposi-
çocs e h conlrarlo. 

, S~Ia, das ses~oes dn Seuntlo Minci-
ro1 31 ele agosto de 1927. - Cam illo 
Chaves. - Pn ssos i\ofaih . - Luiz 
Li ~hoa. · 

Ern discussiio o art. 1. o. 

Não ha hoje paiz rla AmCÍ' ic:'l, pot· 
pequeno qu e seja, que não promo-
va a sua o!·ganiz..lçiío avi atôria, corn 
o c,sta~e\ccin1ento\ de centros ·ac in-
strucçao c do se1·viço regular db 
transportes ae ·co~ . 

Somos, porém, digümol-o com 
franqueza, um paiz1 ret:lrdatario no 
tocante ú :\cronaut.ica c sómeHte 
a~ora se bnsaiai1\ 1io thrritorio ha-
ciona! as primcirrl o linl ris :lerens 
rlc transporte . Estas h1csnüls nãb 
são 11acionaes. 

Entt:e!auto, sr . Presidente, em 
Bartholorneu de Gusmão c Sarit' s 
Dumout, deu o Brasi l ao nH111do 
os pioueiros ela co uquista dos ares : 
um desco hl'indb, h:~ secul o c meio 
o pri,ncipio da neroslatica, 'o outro: 
ha menos de trinta ann os, in venta n-
do c pt·:oti ca ndo os princípios 'd a di-
r igibilidadc, no balão c no aeropla-
no, ho mai s leve c' no mal s pesado 
qu e o ar. 

A aerouautica é uma invc11Ção in-
tegralmente brasil eira. 

rorquc, pois, este indi ffcrcnlis-
lii O dos nossos j)ati'i cios l)cla nave-
gação aerea? 

0 SR. CAMILLO. CHAVES: - Sr Só podemos atlrihuil-o sr·. I't·c-
fJrt;s~dhnt ? , o .proj ccto, ora em dis~ siclentc, :i !'alt.a (!c cscol;s para 0 

cu s. ao, qüc t 1vc a honra de aprc- preparo de pilotos c de aerónaüta s. 
sl·ntnr :i cons idcraçfío c votnçiío do N~o é fnlta de hrnnlra c cnthu -
Scnado Mincir·o, di spensa uma ex- sinsmo de nos'sos .iovcns iHttricios. 
posição juslifieativ:\. Ao co ntt"II'ÍO ellcs nco 1. I Elle ll 'l s · 1 • ' • " " n pan Jalll • .' . .'· . . u~ s 111~c .ez~, c~ncret r7..n e moci~lltados os gr·arHics lances de 
m.n~ rn~cu.trva qu e se. rmpoc. a Mr- nndaeta desses cava lhei ros errantes 
•.\.JS Ger aos, umn r:ra lr_zat;ao JUSta c dos nrcs qu e assomhrnm 0 mundo 
c:p portuna da a sp 11·a ~ao no!>rc_ que Os nossos patrícios tem as qualida ~ 

. cmpol~a a ~lm~. do~ .J~ v,c n s d.a n os- ~ dcs de rcsist.cncia c ,de b'ntvm:a que 
so ler r~' n,t ?I.J~' lllll IIIIJ>Ui stva de fa~em os hcr{>cs. Consta-me 1 que 
um sad1o 11ntnotJsmo. mais de cincoc~la jovens, Úlilila-
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rcs c CIVIS, desta Capital, anseiam 
pelo cstalielccimcnto de uma escola 
de aviação, Íl qual pretendem fi-
liar-se . 

Visa, portanto, o projccto em dis-
cussão realizar nesta Capital um 
centro de inslrucçiio, onde se mi-
nistrem aos jovens brasileiros os 
conhecimentos e a pratica da nave-
gnção ncrca, militar c civil. A in-
slrucção militar aos officiacs da 
Força Publica e do Exercito, aqui 
residentes, a civil pura os jovens 
paizanos que se destinem ú aviação 
cornmcrcial. 

Minas, como um dos Estados mais 
Jlrosperos do Bras i I, tem o dever 
de collocar-sc na vanguarda do mo-
vimento em favor da navegação ac-
rea, estnhclccendo nesta Cnpital 
uma escola, não somente como com-
plemento a sua fund ação universi-
laria, como lambem em contribui-
ção ao appnrelh nmcnto do pniz nes-
te ramo de nctividadc, que nos mo-
mentos amargos di\ guerra consti-
tue um elemento- es sencial de defesa 
c nn faina construclora da pnz, um 
csl ímulo constante de progresso c 
prospcridnde. 

i\ephuma ;·azão se me apresenta 
mnis imperativa, ao justificar este 
projecto, mais momentosa, mais 
convincente. Justificativa buscada 
no patriotismo, capaz de inspirar-
me c convencer-me n propor a pre-
sente lei, e capnz, estou certo, de 
influir, propicinmcnt c, na opi-
nião c no voto dos senhores senado-
res. 

O desenvolvimento dns communi-
caÇõcs dentro do propri o Estado se-
rá uma das conscquencias da fun-
dação da escola de aviação nesta Ca-
pital. Havendo pilotos aviadores, 
será muito fncil, posto que de redu-
zido custo, o preparo de campos de 
aterrissagem pcn· toda a parte, e po-
demos cspei'al' que em fufuro pro-
ximo, os municipíos, afa stados que 
sejam e desprovidos de meios rapi-
dos de transpo rte, se liguem ú Ca-
pital em viagens ele :1 ou 1 horas, 
pelos men sage iros elo espaço. Os 
l' rugrcssos da nl'iaçiío nos nuctori-
zam a esperar este desenvolvimento 
nas nossas inlcrcommunicnçõcs ae-
rcas, como fa c! o r deci sivo no pro-
gresso do nosso Estado. 

Um ponto ha que ca use, talvcr., 
surpresa c admiraçã o . E' o pnrlir 

11 iniciativa cln presente lei, desta 
asscmblé:\, onde se nssenlam figu-
ras vencraYcis, cujos cornções, que 
se vão can~nndo de haver pulsado 

fortemente, são rcfractnrios ao des-
lumbramento das altitudes e ás vu-
riaçõcs das densidades atmosphe-
ricas. 

Mas, nos tempos idos, }!l'a o nn-
cião, o • chefe do clan, que na sua 
longe\'idadc experiente c sobernnn, 
cingia a espada a cinta do jovcn 
filho c lhe cmbrnçava o escudo, na 
n~spcra do combate. 

Ao votarmos a presente lei, nada 
mais fazemos que enaltecer c dotal' 
a nossa Pai ri a de um elemento mo-
derno de progresso c de sadia for· 
tnlczn. 

Engrandcçnmul-a, pois, dando 
azas {t nossa brava juventude. 

Demos azns no llrasill" 
(Muito bem! J\luilo bem/) 
Encerrada a discussão, é appro-

vado o art. l.o. 
Os demais artigos são approvados 

sem debute. 
Fica sobre a mesa para a ordem 

elos trnhnlhos. 
Entra em 3. • discusão, com emen-

da, o seguinte: 
PROJECTO N. 30, DA CAMARA, DE 

1927 

Doações 
Art. 1. o Fica o govel'llo auctori-

zado a fazer doação do material da 
cadeia velha d.e Arnssuahy nu Col-
legiu N azarclh, dn mesma cidade; 
{t commissfto encarregada da organi-
zação do Hospital de Pnraguassú, do 
antigo prcdiu do grupo cscolm· "Pe-
dro Leite", para nellc funccionnr o 
refer ido Hospital; ao Hospital de 
S. Schaslião, da cidade de Viçosa, 
nos terren os occupadós pela Escola 
Superior de Agronomia c Vctcrina-
ria do Estado, da úrea ncccssaria á 
construcção do seu novo cdifieio; a 
Associação das Dnmns do Sagrado 
Coração de Jesus, de Villa Rio Pi-
racicaba, do antigo preelio escolar 
da mes ma Villa, afim de ser nclle 
in stallado um hospital para enfer-
mos pobres. 

Pn1·ugrnpho uni co. Os immovcis 
a que se refci'C este artigo reverte-
rão parn o Estado, quando não fo-
rem aproveitados para os fin s da 
doação. 

A ri. 2. o A doaç:io n que se refe-
re o :11·tigo :.! . 0 ela lei n . !li! O, de 27 
de setembro de 1926, é feita sem a 
elausula rcstricliva ele no respecti-
vo prNlio sc1· installndo o Merendo 
l'l'lunicipul. O referido predio e seus 
terrenos podem .ser avrovei~u(\qs 

.. 
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pm;n quniquer oulro éim de interes-
se publico. 

Art. 3. o A .doação a que se refe-
re a lei n. 8:14, de 22 de setembro 
de 1022, art. 1. o, inciso 2. •, eom-
prehendc n:io só o prcdio como o 
respectivo terreno c todas as suas 
servidões. 

Art. 4. o Revogam-se as disposi-
ções em eontral'io. 

Sala dns sessões, da Camnra dos 
Deputados de Minas Gcrncs em ilel-
Jo Horizonte, nos 31 de ngosto llc 
1927. - O Presidente Pedro Mar-
ques de Almeida. -O 1. 0 Secreta-
rio .Toão lleraldo. - O 2. o Sccl·cta-
rio, Washington F. Pires. 

Emenda 
Accrescenl e-sc onde convier: 
Artigo . Fica o Pre~ id c nt c do Es-

tado auclo!·izndo n fol'llccer, a titu-
lo de (li'emio, passes nns estradas de 
fei'I'O c nos vapores fluvin es, n um 
agl'icultor de cada municipiu do Es-
tado que tendo no anno agi·icola an-
tci·ior plantado mnioi' área em ce-
rca cs, afim de fazer um estagio se-
manal na Escola de Agriculturtt de 
Viçosa, durante ns ferias dos alu-
mnos, em agosto. 

§ 1. 0 Pnrn obter esse favor do Es-
tado terá cllc de enviar ao Secrct.t-
rio dn Agricultura um requerimen-
to c~m a certidão comprobatol'ia do 
presidente da Cqmnrn e do collector 
estadual de seu municipio. 

§ 2. o As despesas na Escolas de 
Agricultura correrão por conta do 
Estado. 

Sala das sess<'ics, 3' de setembro de 
1927. -Passos Maia. - Modcstino 
Gonçalves. - Luiz Lisboa. - Ca-
millo Chaves. 

O SR. ALFREDO SA': - Sr. Pre-
sidente, o projecto · em discussão 
dispõe no ni·~igo 1. •: "Fica o go-
VCI'I10 au?tqr1zndu n fazer doação 
do matel'lal da cadeia velha de 
Arassunhy ~o Collcgio Nazarcth, 
da mesma Cidade; á commissão cn-
carr~gnda da organização do Hos-
pital de Pnragunssti, do antigo 
predio do grupo escolar "Pedro Lei-
te", pai'n nclle funcci.onnr o refe-
rido Hospit ai; no Hospital de S 
Sebastião, da cidade. de Viçosa, no~ 
lcl'l'cnos occupndos pela Escola Su-
p.erior de Agricultura e Vcterina-
ria do Estado, da arca necessnria ft 
c?nst r?,cção do seu novo edifl-
CIO,,, · 

Venho, sr. Prcsl(icnlc, npresentnr 
umn ('lllCIHla supprcssiva dessa )11· 
lima parte . 1'\iío '6 preciso muito 
esforço para se comprchcndcr que 
se não justifica essa doaçiw, pl'in-
cipnhncnlc quando elln tem por ou-
jt'etivo a con st rucçfto de um hospi-
tal. 

Como v. cxc. sabe, n Escola dn 
cidade, de cujos terrenos se manda 
separar uma determinada ilrea, é 
uma Escola de Agricultura c de Vc-
tcrinaria. Ora, a inconvenicnc1a da 
conslrucç:io de um hospital nas 
proximidades de uma escola dessa 
natureza, 6 patente c não predso 
dese nvolver considerações pnrn o 
demonstrar. Além di sso, sr. Presi-
dente, um estabelecimento nas con-
dições da Escola de Viçosa, deman-
da grande extensão de terrenos, não 
MÓ para os campos de dcmonstra-
çúo, sC'mio t.ambcm para ns pasta-
gens indispensnveis ao sustento dos 
animncs. Esses motivos já provo-
caram mesmo um lclcgrammn ao 
dircclor (!nqucllc estabelecimento, 
clr . Holff, pedindo a attcnção do 
Congresso pa1·a os termos do pro-
jcclo nessa parte. 

Mando, pois, á Mesa umn emenda 
supprcssiva. 

Offereço ainda ao projccto duas 
outras emendas no mesmo sentido 
de outras que jú additci a um dos 
projcctos dn ordem do dia, deter-
minando o fim a que devem se des-
tinar os bens doados pelo Estado a 
essas diversas instituições. (llfuilo 

·bem/) 
Vão á Mesa, são lidas, apoiadas e 

entram conj unctamente em discus-
são as seguintes: 

Emendas 

N. 1 
~upprima-se no artigo 1. o as sc-

g~mtcs pn!~vms: - "Ao hospital 
Sao Scbast1ao, da .cidade de Viçosa, 
nos terrenos occupados pela Escola 
Superior Clc Agronomia c Vetcrina-
ria do Estndo, a área nccessnria á 
construcção do seu novo edificio," 

N. 2 
Substitua-se o paragrapho unico 

do artigo 1. o pelo seguinte: 
Paragrapho uni co. Os immoveis 

n_ que se refere este artigo·, reverte~ 
ra? para o Estadq si no prazo de 
dois nnnos da data desta lei não fo-
rem aproveitados para os fins ull 
doação. 
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flpcrp c.cn,le- so, dcpo!s .do nrpgo 

3 o . 

Artigo. As donç1'ics a que se rcfc· 
rem os artigos 2. 0 e 3. 0 , dest.a lei, 
l'icam sujeitas á condição esla belc-
ci~a 1~0 paragrapho uni co do artigo 
J)l'li11 CirO. 

?. ala das spssiícs, Senado, em 5 
49 'splembro qc 1927. - ' Alfredo Sá. 

Enccrrnda 11 di scussfio, é appro-
vado o pro.iccl o com as emendas . 

Vão á commi ssão de Hcdncção. 
Suspende-se a sessão, se ndo dc-

~ jg_narla para ,G do concnl c a sc-
guin)c: 

q nDEill DO DIA 

Prim ei ra pnrl • 
Al~ as H horas : 
Lcitui·a da nela, expediente, apre-

sentação de pareceres, projcclos, i.J-
dicaçõcs, moções c rcqucrimcnt.os. 

Scgn1111a Jl:tr lc 
At6 as 17 horas : 
3. • discussão do projcct.o n. ~5, 

da· éamrti•a'; auctor'izando o governo 
a auxiliar, pecuniariamcnlc, á cdn-
~tpicÇão de um . monumento ao dr. 
Cht isúi in Jacn1ucs Bias Fortes. 

' I' -f 1 
1. • discussão do de n. 36, da Ca-

. ma}.'a, sobre O iJpposlo de industr .lS 

,c l>~·ofi~siíH· 
3. • di scussão do de n. 48, da Ca-

mara, auclorizando o governo a rc-
.fon nar, nn S~C\'C,tm: ia da Segurança 
c s\,ssjsl,enc)a Publica, o serviço de 
investigações c capturas (com uma 
emenda) . 

2. • discussão do de n. 20, da Ca-
mara, contendo algumas modifica-
ções de di spos itivos do Cod igo do 
Processo Penal (Com 6 emendas) . 

. 1. • discu ssão do de n. ' 58, da Ca-
Jnara, a!JêlorizaJldO o governo a 
abrir diversos crcditos, e ·cóntcudo 
outras dispos)çõcs . 

~. • di scussiío do de n. 60, da Ca-
n.Jara, ,auclor[zando o governo a. 
abrir di versos crcdilos, c contendo 
outras disposições. 

1. • do de n . ,60, da Camara, au-
clorizando o ·governo a fazer a ~
v.jsii!,l do impos,lo territorial, c' con-
tcJ~4P put,ras disposições. . 

1 . ·~ discu~sfto do ~c n . 55, da Ca-
~1\lll;~, ciue i.nslit.u,c, sem onus para 
o Esl.a.do, a Caixa 13cncficc\lle çla 
Guarda Civil. 

?O.n SESS~O OnDI~AniA1 , AOS G DE 
- SEfEMIHtO 'Dg1 ·.t211 ,, .. 

' 'I 

Prcsidcncia do sr. Ol!!gurjo 1\:laclcl 
Sccrcturios, os srs. Olymp~p J\\'11· 

rão, .1. Monlandon e Ga~ricl ~~n~o,s . 

SUMMAIUO: - Acla. - E)f.pedicnt~ : 
prujcclo n. !J, d:í Camltra drça-
111~ nlo .. - i'arcccrcs sohp! os prn-
jcclus ns. i13, 15 c ill, da Cama!'ll. 
- Hcdacçõcs fina es dos projcctos 
.. .•. !lO c 47, da Cn murn . ....._ 'M çã•> 
de :qwio c, snl idal'ic~adc uo ~1}'C~!
dentc do Estado: d1 scurso c mdl-
caç:iu do SI'. Joiio Pio.- Ordem' d 1 
di li : projeclos ll S . 35 c 48, da Ca· 
mal'!'- - Projcctn n. 20, dn f.n· 
nmr:1: di s('urso do sr . Alfredo S.'!. 
- Projcctus ns. 51l, 60 c 55, da 
C:u:tnra . - Ordem do dia st•guinl c. 
A' Jwra rcgime nln l, feita a chama· 

tl:1, acham-se presentes os srs. Olc-
ga ri o i\lucicl, 1\ibl!ÍI'O de Oliveil·t•• 
Olympio l\!our;io, J. l\Ionl nndon, Al· 
1 cs de Lemo ~ .. lo<io Pio, Al,fr edo ~a~
ta Passos lllaia c ll)orcira da Ro-
cJ:a, fa ll nndo com c:lll sa pa,rt\ cip:,l-
dn, os srs. l\Ii gucl Lnnna c fn ~as 
Camcrn, c, sem cl)a, os dc,J,mlls se-
nh ores. 

A)11·c-sc a scs ~ií o . 

E' lida c approvada a neta da n.ntc· 
cedente. 
Suspe nde-s~ a sessão por ,u.ma hora, 
He·lhcrl'l find o esse prazo vcrifi· 

ca-se' a JH:~scnça de n~.a is Ós ',sr,s: ·s,-
m,iío da Cunha, Ga/mcl ~í'ntqs,, Lc· 
vintlo Coelho, 4 1f1·c~lo S,a, pcr~c),es 
ele Mendonça, Xavier H"lim, Alfreao 
Ca tiío, Passos Maia, Luiz' Li:fbàn, o 
Modcslino Gonçalves. · '" 1

'''' 

O sr. t.• secretario pl·occde Íl )eilu· 
I o I ' I I 'f. ,,)11 

1'11 ,do scgumtc: · 

EXPEDIENTE 
Officios 

Do 1.0 sccrc lnrio da Cnmn.ra dos 
I ' 11 ! ' I l_ , ~, I I o ' Qeputnclos, rcmct c,J,H o u ,se '~1.1 ~1 ~ : 

PRQJ~CTO N. 3, ,DA CAMARA, )?E 
1~2 7' ,' lll'llt 

1 
I 

Orçamento do Esta?o 
O Congresso Lcgi slnt,i/vo do Es,Lndo 

tlc Minas' Gel'acs ' dccrc a: 1 
r.J ' 

• f '• I ' 1/1 I 

CAPIT,ULO ' 

Orçamento 1da ,d.~s,~c,~,a 

Arl. 1.n E' o governo auctorizndo a 
dQ~Jic.ndcr, no excrci,cin de 11V2~, :a 
i.mporta,ncia d\) cento c t.ri l1.la c çio1s 
mil, oitocentos c lrinln c nO\:e , qo.~l· 

• 

L,!,l~, quah·occ,lll9s c qunreutn c seis 
11111 novecentos c cinco réis .... . . 
(!'IJ2.839:446 !10,5), com os serviços do 
Estado, pclu s quatro Sccrclarins na 
l'óJ•ma abnixo: ' 

§ 1.0 Pela Secretaria do Interior: 
1) Subsidio no Presidente do Esta· 

do, 60 :000$000. 
:1) Gubinclc da Prcs idcncia : ' 
Pessoal, 60 :280SOOO. 
l\•la lcrial, 46:000$000. 
Som ma, !16 :280$000. 
il) Despesa co m o Palacio Prcgi-

dcncial: 
Pessoal, ó1 :000$000. 
Material, 13!1 :000$000. 
Sommn, 1!10 :000!)i000. 
4) Hcprcsenlaçiio no vicc-prcsidcn· 

te do Estudo, 30:000$000. 
5) Subsidio nos senadores 

226:800$000. ' 
6) Secretaria do Senado: 
Pessoa l, 118:770$000. 
Malc l·iaj, 17:860$000 . 
Som ma, 13G :Gi.IO~OOO . 
7) Subsidio aos . dc•1ulados, 

45il:600$000. 
8) Secrelnl'Ía da Carnaar dos De-

putados: 
Pessoal, 154 :G00$000 . 
Matcrinl, 30 :720,'000. 
Som ma, 185 :410$000. 
!J) Ajuda de custo aos 111cmbros 

do Congresso, 72:000$000. 
10) Secretaria do Interior: 
Pessoa I, 74 7: 72;!, 000. 
Material, 120:0006000. 
Som ma, 867 :7236000. 
11) Justi ça de 2.• instancia: 
Pc,ssoal, ;175 :824$000. 
·Material, 16:060~000. 
Sommn, 4!11 :884$000. 
12) Justiça de 1.• imtancia: 
Pessoal, 3.180:500$000. 
Material, 107 :080$000 . 
Sommn, il.287 :580$000. 
13) Mi'ni stc.r!o Publico: 
Pessoal, 825:620$000. 
Material, 2:000$000. 
Somma. 827:620$000 . 
14) Conselho Penitenciaria: 
Pessoa l, 15:210, 000. 
Material, (i:OOO 000. 
Sommn, 21:210$000. 
15) Ensino prima rio: 
Pessoal, 15.9!!5: 11 2$700 . 
Material, 7.400:000$000. 
Subl'cnçõc:;, 26 :800$000. 
M:lllul'c.IJÇiill dn Escola Maternal da 

Cnmtal , hO :000$000 . 
Somma, 2iJ.181 :012$700. 
16) Ensino 'normal: 
Pessoa']. 606:477$800. 
Ma teria I, . 17 j400$000 . 
Som ma, 277.:640$400. 
17) Ensino seaundnrio: 

. Mal.crinl, 345 :307$QOQ . 
l\!ntCI'Íil), 45::107$000. 
Somma, !J!il :78~ $800. 
ll) Ensino nrt islico - Con crvalo-

.u de 1\lusica: 
Pessoal, 17:1:860$000. 
Mater ial, 4 :000~ 000. 
Som ma, 177 :1!60. 000. 
1!1 ) Ensino superior: 
Pessoa l, !)t, : 1H 5~000. 
Material, 26 :000$000. 
:iuhvençõcs, 1 !15 :000$000. 
Som ma, 316:415$000. 
:lO) Ensino profi ss ion:ty: 
Escola complementai' de Commcr· 

cio de Sele Lugons : 
Pessoa l, il:J :060· 000. 
21 ) Fi scalizaçúo do cnsiiJO c in· 

spccç:io medica escolar: · 
Pessoal, 727:880$000. 
lllateria l, JO :G00$000. 
Som ma, 7il8 :48!J~·ooo. 
2:l) Fisca lização federal do ensino 

1!6: 000, 00~ . • 
2;! ) Hcvisla do Ensino: 
lmp rcss:io da " Hcvista ", 104:000$. 
:.!.J ) AI'chivo Publico Mincil·o : 
Pcssoul, 45 :61!0$000. 
1\la te'rial, 15:400$000. 
Somma, 61 :030$000. 
25) ~c t·viço c]ciloml, .10 :O~o~qoo. 
2G) Empregados em dJspon!IJJitda-

d c, 1 00 :000$000. . . 
27) Publicações c cncommcndas na 

'Imprensa Officinl, 492 :Q00$000. 
28) Transportes c communicaçõcs, 

121 :000$000 . 
2fl) Subvenções, 16 :000~000. 
30) Exerci cios findos, 40 :000~(.00. 
31) Evcnlua c~ da Sccrclnrin, . .. , 

150:000SOOO. 
'1 o tal da Se :-c laria do Inleriot·, 

il11 . O !i i!: !128$900. 
§ 2." Pela Se<;retarin das 1J1inlli,1ÇRS: 
1) Divida fundada: 
Divida externa, illil :!J.0,0$0.00. 
Di v id~ inlcl'lla, fi.f>~il :190$00.0. 
Som ma, 5. 837 :000$000. 

:) ,.el'et:JI'Í a da s Finanças : 
Pcss r.a 1; 1. 087:725. 000. ' 
Mnt.crial, 2-11 :000$000. 
Som ma, 1 . 328:725 ·ooo. 
i!) Ga binete do Co;1sultor 

co do Estado: 
Pessoal, 42:000$000. 
l\fut cria l, ~! :Oil0$000. 
Som ma, 44 :000$000. 

.ruridi-

~) Inspcclol'ia Fiscal do : E~ lado de 
M 111ns Gemes : · ' 

Pcss,la l. !l~li .:OOO~OOO. 
Mat.c: rial, . ii8:50Q~OÚO. 
Som ma, il84 :500 000. 
5) A!'l'ecadaçiio \wla , (ron~eir,a: . 

. Vt•ncJmcnto~ . pQn~.cn.ln~ens ,.e , ~la• 
nas, 1.047:000$000. 



Íl) Fiscnliznçiío de ren~ins c do ''n-
tJ·imonio: 
Pc~soal, 51G :8110$000. 
7) Imprensa Officia l: 
Pessoa l, 1.40!! :504Sfl!!8. 
Mntcriul, 1.465:000$000. 
Som ma, 2. 874 :504$!!88. 
8) Colleclol'i:ts : 
Pcsw:~l, 2. fl8.t :0365000. 
Mnlcrial, 21 :000$000. 
So mmn, 3.00:í :036$000 . 
!J) Eslrad:~s de ferro: 
l'nrrcnla!(cns ~ o i>I'C rJITrcnclnção de 

im pns los, 1 . 800 : QQ().,,uiJÜ. 
1fl) .Junta Commcrc inl: 
l'esson I, :11 :i!!J2$000. 
Matrl'inl , G00$000. 
Snmma, 31 :fl!l2$000. 
11 ) F<'irn s de :::nrlo: 
Pcssnnl , 1 i :GOtVOOil. 
Mntcrhl, fl :440$000 . 
SrHnma, 27:040$000. 
12 ) Apm·Pntnclf's c rd•1rmados : 
Apnsc·ntnd os, 1.010:1Rí,Sfl~.t. 
Hcformndos, 4fi7 :2985465. 
Somma, 1 .4í7 :48-1- :JR!J. 
1:1) Juros de cmprcsti mos. clcposi-

tos, cauções c outros, '/54 :11868248. 
14) Publicações c cnrnmmrndas 11:1 

Impt·ensa Officinl, 280:0005000. 
1f1) Causas da fazenda, 80:000$000. 
16) Seguros, 80:000$000. 
17 ) ncslituiçõcs, 4·00 :000$000 . 
18) Exerci cios findos, fJO :000$000 . 
1fl) Despesas cvcntu:ICS, :lO :000~000. 
20) Fiscalização da lote ria, . .. . . . 

20 : 000~000. . 
21) Transportes r communicaçõcs, 

44fl:!íQO: 000. 
22) Auxilio parn ca lçamrn ln c hy . 

gicnc da Capital, 600:000$000. 
2:1) Diffct·enças de cambio - ju-

ros e descontos, 2!10 :000$000. 
24) Bolsa de Fundos c Camarn 

Syndicul: · 
Pessoa I. 7 :200$000. 
11'1 a teria I, li :500$000 . 
Sommn ,13:700$000 . 
25) Hcprcscntnção do Prefeito da 

Capitnl, 18:0008000. 
2fi) Custeio do serviço de clcctri .. 

cidade da Capital do Estado, . . . . . . 
2.600:000$000. 

27) Fiscalização da exporla~~ão ;lo 
mnnl(un cz : 

Pessoal, 80 :OOQ. 000. 
Material, 30 :OOOSOOO. 
Sommn, 110:000$000. 
28) Defesa do café : 
Pcssonl, 2-!8 :5:30$000. 
Ma teria 1, f10 :000$000 . 
A!lplicnç:io do Fundo de Defesa dct 

Cnfé, !l. 701 :470$000 . 
Sommn, 1 O. 000 :000$000. 
Total da Secretaria das Finanças, 

34 .. 09!! :898$625. 

• 

~ a.• Pcln St'cretaria da AgrlcuÍ· 
turn: 

1) Sec reta !'ia ela Agricultut·n: 
Pessoa I, 1 . 777 :li2fJ$~UU. 
1\lal erial , lli7 :000~000. 
Som ma, 1. !l-14: G25$200. 
2) Ohras Publicas: 
Pessoal, 100 :li00$000. 
1\I ~ tcl'ial, a. 830 :OOOSOOO. 
Somma, :J . !130 :(iOO~UOO. 
:J ) Eslmdas de rodagem: 
Pessl'al, 1. 7ilfi :000.'000. 
1\lalel'ial, 4. DOO :000$000. 
Son1ma, G. ti:lfi :ooo:··ooo. 
''·) 1\cdc de Viaçún Sul-Mineim: 
Pessua l, 7. UI!! :!J4ü.'40U. 
i\lall'rial, (i .li!)!} :!Hii18!l0tl. 
Caixa de Aposentado rias c Pen-

~õ c s, 2:11i :!l7i!S,WO. 
Sornma, J.t .Bi:íf1 :883·, 700. 
!i) Eslrndn de Ferro Parncatú: • 
Pessoa I, 1 . 860 :000$000. 
1\latcria I, ?.tU :000$000. 
Somma, 2. GOO :000$000. 
ti) i\'nvcgaçiio flu viul, 75:000$000. 
7) Transportes c communicaçõcs : 

18-1 :4 008000 . 
8 ) lmmigra~·ãn: 

Pessoal, 25: 180$000. 
~lalcri:d, iJS[i :000$000. 
Somnw, •li O :180$000 . 
!J) Nucleos coloniaes: 
Pessoal, 115 :880.'000. 
Material, 6:32:000$000. 
Som ma. 747:880$000. 
10) Institutos Agricolas: 
Pt•s so:il. 137:014$000 . 
lllatcrial, 284 :20GS-IOO . 
Somma, 421 :2:20$ ~00. 

11 ) Escola Superior de Agricultura: 
Pessoal, 2ti!l :240SOOO. 
Material, 650:200$000. 
Somma, !JI9:HO~OOO. 
12) Fazendas Modelo c Campos de 

Sementeira: 
Pessoa l, 113:281$000. 
Materinl, ~'*ó :360."000. 
Somma, 358:641$000. 
Vl) Defesa Agricola: 
Pessoa I, 51 :600$000. 
~ l at c l'ial, 60:000$000. 
Som ma, 111 :600$000. 
H ) Serviço ele algod:io, 100:000$000. 
15) Subvenções c auxilias, ....... . 

85:720$000. 
1 G) Hortos Florcstacs: 
Pessoa l, 1:12 :li4fl$000. 
Material, 50:000, 000. 
S11mma, 182 :645.'000. 
17) Acquis ição de machinas agri. 

colas, li I O :OUu$0000 . 
11!) Mc<li~~ão c divi são 'de terras: 
l'cssnal, 572 :210~000. 
Material, 4:i :000 000. 
~umma, 617:210$000, 

19) Defesa do Terras e Mallan: 
Pessoal, 5r, :1!4 7~00(1, 
Matcl'inl, 3 : 1100~000. 
Somma, 51! :847$000. 
20) Commissíio Gcographica c Gco 

logica: · 
Pessoal, 4Gl :050~000. 
Materiul, 140:000. 000. 
Sommn, 601 :Uií0$000. 
21 )Serviço l\'laleorologico : 
Pessoal, 226 :080$ü00. 
Mh leria I, !lO :000$000. 
~omma, 31 G :fJ80$.GOO. 
22 )Estanci:1s Hydro-Mincrncs :. 
J'essoa I, 77 :iiOO.;uoo. 
i'Hnterial, I :200$000. 
Scmm:a, '78 :500$000. 
:.!!l) Terrenos di:11nantinos: 
Pessoa l, 11 :ílitl ·oou. 
MatcJ•i:rl, :luli$000. 
Som ma, 12 :(l(j(I,,'OIJO. 
2-1) Serviço l(eolngico : 
Pessoal, 5ti :400$000. 
Material, 7!l5 :000~0 0 0. 

Somma, 851 :400$000. 
25) Serviço illincralogico: 
Pessoal, 37:200$000. 
Material, i!U :000$000. 
Som ma, 67:2008000. 
26) Serviço ele ~linas c Ilios: 
Prss r. aL :1~:400$000. 
1\lulerinl, 9 :1}(10$000. 
Som ma, 47:400$000. 
27) Defesa Pastoril: 
Pessoal, 62 :400$000 . 
Material, 470:000$000. 
Som ma, 532 : 400~1!00 . 
28) Postos zootcchnicos, 

260:000$000. 
29) Set·viço anli-ophidico, 36 :DOM. 
30) Propjlgnndn - Expansão Eco-

nomiea, 541 :OOOSOOO . 
31) Exercicios findos, 50:000$000. 
:12) Evcntuncs, 100:000$000. 
33) Serviço de cslatislica geral: 
Pessoal, 166:910$000. 
Material, 3:1:690$000. 
~)111111a, 200:000$000. 
34) Publicações c encommendns ;\ 

Imprensa Ufficinl, 95 :0005000. 
35) Supcrintcndencia de Poços de 

Caldas: 
Pessoal, 235:000$000. 
Ma teria], 310:0005000. 
Snmmu, M5 :000$000. 
2G) Despesa ele fiscaliznçiio de con· 

trnetos clesln Sccre!nrin, 60:000$000. 
3!}. 244 :4 82$900. . 

§ 4.• Pela Secretaria da Segurança r. 
Assistencia Publica: 

1) Secretaria dn Segurança e As-
sistcncia Puhlicn : 

Pessoal, 627 :75:í!OOO. 
Material, 184 :200$000. 
Somma, 811 :9~5$000. 

A. s.-28 
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2) Deleguei ar. d.J Policin! 
l'csson l, 1.02 1 ::lS7$:!60. 
Material. ao :OOH$0lJO. 
Sum11w ,I.O!il ::lf.l:b:JüO. 

i!) Dil iJ.; ~ ncias polkracs, :lOO :OOO~on~ 
4) Gu:ml:i Ci\'il: 
l'cssoal, J .iJ7ti··I00$000. 
1\l.lt c r i a I. :l20 : Q(}(}., 001). 
Sumnrn, 1. r,:Jfi: !OJ.I ~ l)(J{J. 
5) lnspeclol'ia de Vehiculos: 
Pessoal, iii!J:~O!I~(I(/0. 
Material, ;,;i ·IJf•0$000. 
St•mn•a. ;177 :20(~~1100. 
6) l't+;cics: 
J'•~ss ual, 2:17 ::ttH800 1J . 
J\latcrial, 1.382 :ooo:·ooo. 
:-,tttlllll ; , , I . t: 1 !l :ii;i t ~;c) llfl 
i1 l' ~ r , i t cn• ~ ial'ias : 
l''csso.d, 110 :li5~1, li 00. 
!llntcriai, 158 :f1'10::'0IH:. 
Somma, 26!}: 15i1Sli0ÍI . 
li) Esc,. l:t du it ~ ~ ·~ IH'Jnç~:io: 
Pesso~;, I, :J5 : lOIJ~i l•)l~. 
1\laterial JOO :000$000. 
Som ma, 1 iiG · 100$000. 
9) Insl i tu lo S:t o !lnphael: 
Pessoal, lltl :s;,o~ i r : ;o. 

.\lat cria l, t::n :27S~Oil0. 
Som ma, 224 :II'!SSOOO. 
• :J) !nstituto d(; J\i(•;wres: 
l'cssoa I, üli: rnr,sooo. 
Material, 255:8048720. 
.: \1lflHl, %2 :679.'720. 
i I J Fot:ça Publica: 
Pessoa l, 11 .572 ::J!J:l$800. 
\la !•: ri:,:. :;.128:000::;j ,q 
Som ma, H. 700 :3!!3$800. 
12) Scr·viço de Hygienc: 
Pessoal, 50!l :5114$000. 
Malcl'inl, 904:14U$000. 
Sommn, 1.413 :G74$00CI. 
~il) Assi ·tcncia a Alicnnclos: 
·'esson l. 413:011 8000. 
'\lnterinl, !J!l6 :OilOSOOO. 
Somm:1, 1. <IO!l :011 $000. 

··.1 

H) SoccotTos puhlicos, 300:000$000 
15) Transportes c communicações, 

noo:ooosooo. 
1 (i) Suhvençcics, GOO :000$000. 

.17 ) Puhlicaçõcs c cncomm cnclas nn 
lmnrensn Official, 100 :OOO:;;UOO. 

1 R) Exerci cios findos, 30 :000$000. 
Total ela Sec~rclaria da Scgumm;n c 

Assistencia Publica, 25.491 :536$480. 

CAPITULO 11 

Orçamento da receita 
Art. 2.• P:n r. o mesmo exerci cio 

de 1 fl28 a receita do Estado é orçn-
dn em ccnt\) c trinta e dois mil, oi-
tocentos c cincoenla c um contos c 
ccn to c sctcn ta c quatro mil oitocen-
tos e dczescte réis .. . ...... ... . . 
(1i12 .8ií1 :174$817). provenientes da 
m·rcc!Hluçiio de impostos c outra~ 



rcntln s discriminadas nos pnm t;rn- . 
phos segui nbos : 

§ 1." Rend a ordlnuria: 
1 - !lenda dos impostos : 
] ) Direi tos de cxpo rlaçúo : 
n) imposto ":u.l Yn lorem ", 

4H.000:000$000 . 
h ) Sobretaxa do café, 5. 700 :000~ . 
c) sobretaxa do mangancz, ... · 

500 :000·, 000. 
So mmn, 4S.200:000$000. 
:l) !mposl o tel'l' itorin I, ()',300 :00~::> . 
il) lmposto de induslrias c prolt s-

sõ t>s , !i . ()(}li :ooo:·ooo. 
4) Imposto de hl)bidas, . . . ...... . 

fi. (HJO :OOO) IJOO. 
!i ) Impos to de t ra nsmiss:io inter-

Yiros, 7.000:0000 ' 000 . 
fl ) Imposto de lrnnsmissiio ca us:•-

mortis , 2. :ifiO :000 000 . 
7) Impos tos d<\ no\·os c velhos di -

rei! os, 2. 900 :000 000. 
8) Imposto de sc ll o : 
n) scl lo ndhcsiro c por vcrhn . 

3. 000 :000SOOO; 
h) sr ll o de dh·crsõcs, fiOO:OOO. OOíl 
e) sr ll o de nguas min cracs, . .. . 

JOO:OO!l$000; 
Snmma, i!.G00:000$000. 
V) Imposto sohrc pa ssar;cns fcrro-

viar ins, 2 .000:000$000. 
l 0) Im posto de estnti sl ica, 

;l(l : 0 00~000. 

11 ) Im pos tos nddicionacs : 
n) l O % add icionacs sobre novos c 

' cl hos direitos, t ritns missão "causa-
mort is", p:t ssagcns em estradas llil 
ferro, indusll'ias c profi ssões, con-
sut:w de hl\hirlns nlcoolicas c trans-
Jul ss:io " in ter-vivos", 2.G00:00v . . , 1). 

h) 1 % de taxa de viuçiio, .... . . 
] . 000 :000~;000. 

Som ma, :J. tiO O :000$000 . 
!I - I\bndas pa l r i m o rtiac~: 
12) AtTcndnmen to de terrenos di:~

ma n ti nos, iHJ :000$000. 
lil) Al'l'cnd nmcnlo de pt·opt·ios do 

Fs lado, 100:000$000. 
14) Di\'idcndo de ti tu los c .i u rn~ 

de apolit'es per tence nt es ao Es iad;,, 
1 .0()0: 000 '000 . 

IH - Rendas indust riaes 
l ií) 1\enda da Hêdc Sul Min ei ra, 

] :; . ou o :0008000. 
JG ) ltcnda da E:-;l rada ele Fcr!·n 

J>:li'II C;t I t'1, 1 !i() :00()$(100. , 
l 7) 11elllh da lm prrnsn Officin l: 
a) Assignaturns do " ~Iinns Gl\-

l'n cs " , :!fiO :000$000. 
h ) Publil:nçõos Jl[lf(a s, 2 70:000~000. 
c) Produc~·ií o do e$ta hclccimcnt o, 

l . ilOO :000$000. 
Somm:~ , 1. 020 :000$000. 

18) Hclldn .cios es.tabelcclmeulos 
do Estudn: 

:1 ) esln bclcl:i.m entos d~ ensiJ.lO: . 
b.x l l~ rlwl 'l do U~· mna sw <M lltCJ.ro, 

i:l :4:lO~OUO. 
Interna to do Gymnasio Mineh,o, 

203:il2ll$000. 
Escola No nna l 1\Iodclo, 8 :O!i0$000. 
Esco la Norinal de Ouro Fino, .... 

a ::J2o. ·oou. 
E~ co la de Phar mncia, 1'7 :844$700. 
E:;cola Complementar de Com mer-

cio, de Se le LagOas, 2:12~ . 000. 
Cn tlSl' t'\':ttorio óc Mus tca (cxn mc 

til'~. · c•poc ila c matri cul a) , 17: 160~ . 
h; es lahr lcc imcntos agric:oias, . ... 

i fl : it;:,~ :w o 
e ) cs t:t hcl<'c:men tos de nss ist cncia, 

; w : ouo~ouo. 
So mn w. r,~o :000$000. 
l !l) ll t ndn lote r ia : 
:1 ) c•,nlribniçÕl's fi xas, 375 : OOO~fnlo. 
h ) quo! :ts de UO •j• dos lucros, . .. 

1 . o no : ooo. '000 . 
Sonnna, 1 . 375 :000$000. 
20) Hend a do scrvico de clcctricl-

dndc da Cnpitnl. 3.fi00:000$000. 
Somma, 11 5.22:i :000$000. 

§ 2 . o - n encla cxtraordinaria 
21) Emprcstim os diversas : 
a) juros de cmprcslimos munici-

paes, 2.141 :667$!!77 . 
h ) anwrliznç:io de cmpt·cstimos 

munfctpacs, 37tl :(íO!i$840. 
c) .J uro s c amortizaçiio de emprcs-

lim ns diversos, 100:000$000. 
Son111w , 2.G1G:17<1 $817. 
22 ) .Ju ros de depositas em bancos, 

700 :OOO~i!lOO. 
23) Ven da de mnchinns agricp]í\S, 

scmen t es. v a rei nas c mn tcriaes,, ... . 
600:000$000. 

24 ) Venda de 1crr:ts, lotes colo-
li ines c pt•opl'i os do Es lado, 4[í0 :OOOS. 

2ií) Ou o las de fiscalizar;iio, . . . . 
1(10 :000,'000. 

21i ) C:nhrnnçn dn di vidn nctiva: 
a) orça mcntar ia , 1 .000:000$000. · 
h) ~:ara nt ias de .iuros, 300 :. 000~000. 
Sommn, 1. BOO :000 000. 
27) T\ ('posições, !íOO :000' ,)00. 
2R) Tn c l c mni:~acõcs, r,oo ~ ooosooo . 
2n) Mult as. iJOO :000$000 . . 
ilOl Enii'IHlas de origens diversas, 

!iUII:OIIii"OOO . 
:ll) Imposto de defesa do café, 

Jo .noo:ooo$noo. 
S <~ t;1m : 1. 17 . ~2~ : 17 ,!M17 .. 
Tnlnl f(ernl, 132.851 :174~817 . 
AI'!. E' o Presidente do Estado 

au! oriza clo : , 1 
T - A alH·ir ct·cdilos S;upplcmcn-

tnrcs !ts scgu~ntcs verbns do art. 
1. •, caso vcr~Ciquc niio terem tida 
dotação sufficiente: 

§ 11 o -:- 11, 12, 13, l ú, 28 e 1.!0 ; 
~ 2,o ,_ 7, 8, !1, 1•l, ] 7, 18, :ll C :li! : 
~i! ." - :l, il, 4, 5, 7, !J, 11, 1!J, :.!0, 

22, 1!1' lJ3 c :14 ; 
§ 4." - 2, i!,"· li, li , 12, 1:!, 14, 1[,, 

17 c .18. 
·lt[ - A realizai', como antecipa · 

ção de receita, o)>ct·nç<ies de cJ·cdit•J 
Jiquidnveis dcn tt·o do cxcrcicio c não 
excedentes á tei'Çn pat·te da rece ita 
orçada. 

Art. 1\·evogn m-sc ns di spos ições 
em contral'io . 

Snla dns Scsscics da Camam do~ 
Dcpulaclos !lo E:;t:tdo de Min:ts Uc-
racs, em Bcll o llnr izont c, aos 5 de 
Setembro de l!J2Y . - O Prcsident. ,• , 
Pedro i'.'larqu c~ de Altneida. - O 
l." Scerclurio, Jn:io Bcrnld o. - 1.1 
2." Scct·ctal'i o, Wa~hin g t o n r . Pirc.;. 
· A imprimir. 

Outro offi cio cl11 mesmo sen hor, 
rommunit':llldo ter ~ubido ú sancç<i 
sob n . 250, redi gido de accc>l'llo com 
as emendas do Senado, o proj (•d o n. 
l 2, daqu cll :1 C: tsn, que t ra ln da ap-
].rovação de di versos decretos cx-

.PC(lidos pelo govern o. - Intei rado. 

Comm u.nicação 
O sr. Passos !Haia, ohtr nrl r: n pa ln \TO; ccmmunicn ·qu e n cnm mi ss:io ~n

carrcgnda de dur bons vindas ao rlr . 
'Wcnccslnu IJmz cumpriu seu dcvr t· 

' - Inteirado . 

Passa-se ': 

APRESENTAÇÃO DE PAHECEfiE:;, 
PROJECTOS, TNmCAÇõES, M!J-
ÇõES E REQ UEHIMENTOS 

Pareceres 

Sú - Lcv indo Coelho - flibeit·o llO 
Ol ivci t·n ~ Alves de Lemos- ·Cam il, 
lo Clt:tn•s. 

O SH. CAMILLO CHAVES, pela 
com llli ssíiu de . lu s li ~,"a c Lcgislaç:in, 
offl• n·re o segui ntc: 

li - Sobre o projccto n. 15, da Ca· 
rqara, de 1927 

A commissiío de Jústiça c Legisla-
ção, a cujo cxa me foi o Jll'u.iccto n, 
Jfi, da Cn t:Hl r:t, ct·eando o ca rgo de 
Su b-Procut·atlu r Gcr:tl do Estado, j:'t 
:qlllr<•Ya do un :l ." di scussiio, cvm 
tlllla enwnda, é de pnrecct• ~ejam o 
projcdn c C: 'llCnda offcrccido ~; ú ;; ·' 
c apJH'tJ\'alios. 

Sa la das cnmmissõcs, 6 de sctcrn-
ht·o de 1fi:J7. - Camil lo Chaves - .. 
Alf redo Sú - ·- Va llad nrcs H.ibciro. 

O sr. Rihciro de Oliveira, pcln co m-
!ll issliu de l'imtnç:ts, offcrccc o sc-
!:U i nte : · 

!li - Sobre o projccto n. 31, da C:l· 
mara, de 1927 · 

A comm i s~iio ele Finanças, n {!UO 
I' oi prese nte o p t·ujccto n . B I, d11 
Camara dos sr s. Depu t ad r~·;, :lTJPI '(, \ ' 11 • 
do em 2." di scussão c cmcmla a cll u 
:tpl'CSl'lllilcl:t, é de p:l l'CCC I' que O pro~
jcclo entre em i!." di scu ~sã• J c sciia 
~1p pro vndo, co m a rcspect tl'll emcm.a, 

Sala da s scs~ r'i('s, G de ·~etcmbt·o de 
1 !J2i. - Hihr iro de Olil·cira AI -
I'CS de Lrmos - AlfrcclH Sá - Lc-
l"ind n C:oe lhl), 

Ficam c ·; ~r :; proj.)ctos l obrc a li'(C· 
sa, para a ordem dos trabalhos, d h;-
pcns:!do o interstí cio rcf,11 nwntnl, a 
requerim ento dos t·elatores . 

11<-dacções fin acs O sr. Alfredo Sí1, pelas commissiies 
neunidns de finnnçns e de Ju stiça c 
Lcgislaçiío, ol'fcrecc o seguinte : O SR. XAVIER ROLIM, pcln com-

missão de 1\cdacç:io, envin á Mesa 
I - Sobre o J>rojccto n. 33, da Ca· os seguint es : 

mara, de 1927 - Sobre o lli'Ojecto n. 30, da -(;-;. 
As commissõcs reunidas de Finan-

C:I's e de Justi ça c Lcgis laçiio, do Se· 
.nado, a que foi prese nt e o projcclo 
n. ilil, da C:tmn!':t <l<1s srs. Dcputadn~'• 
c'>nsid!,l'ando de utilidade publica o 
AutmtWI'Cl Cluh de Minas Gct·ac .. ;, 
auclol'izando o governo n fazer cli-
vct·stis doações e co ntend o outrn s di :;-
pos ições, co m trcs emendas, apt·e-
scntadas c ap provadas co m o allu-
dido pt·o,icc i>J em segunda discnss:il) , 
C:: de parecer que sejnm dados pn :·a 
tcrccir:t () approvado.>: 

Snln das commissõcs, Senado, em 
{l de setembro de 1927. - Alfredo 

), 

mara 
No parecer da commissão de ne-

dacçlio, sc i:t devolvido ú Ca mnra dos 
~ rs. Depu lados o projccto n . :JO, com 
ns emendas oppos tas pelo Senado c 
ass im redigida~: 

Emt•ndas no projecto n . 30 
N. 1 

No art. 1.'' - suppl'imam-sc ll.S pa· 
ln vms: - "nn hospital óe S. Sehus· 
tião, da cidade de Viçosa, nos tet· .. 
rcnos occupn dos pcln Escola Superior 
de ·Agricúlturn c Veterinnrin rio E~· 
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rtad o n :ÍI'cn nccessn rin á eonsll' ll -
cç;i·o' do seu novo cdifi cin . " 

N, 2 
Subs tilua-~c o pnrn g1·npho uni co 

du art. I .'' pelo se1:1uinte : 
"P!l rn grapho unico. Os im movc is n 

qu e se l'l'ferr este :l l'li go, rcl'cl'ler;~o 
1>a r:1 o Es tado si, no P.ra z r~ de. dot:; 
11nnus da data desa ~et , nao f o~·e • ~•. 

,aprm·cit ados pam os ft11 s ,Ia u Oti\:!IIJ , 

N. 3 
•Addit c-so, rlepo is do ar t. 3.0 : 
"A r I. As doações a que se rct'c rc·IJI 

o . ar ti l(os 2." c 3." desl.n lei, t'i cn m 
sujl' il as ú l' O IHii ç~o t· ~:t: il.J e l ec i d ~ n.o 
pu r: 1 ~ r: t ph o uni co do :ll'l tgo prnnct-
ro. " 

N. 4 
Ad dilc-sc nm(c cotll'i cr: 
Art. Fica o l' res idcnle do Estado 

aud ori zad•J a fornecer, a ti tul o de 
premi o, passes nas c~ Lradns de fc•:-
ro c n., s vapores flu vt:>es, a um ag n -
cullor el e cada muni cípio do Estado. 
qu e ten ha, no ann o ngric.1la anlct'i'_) l', 
pl an lndv nwiCJ r f.lre.l Clll cercllC5, a f1111 
de fazer o estagio de uma semana 
na Escola de Ac:ricultura de Viçosa, 
durnnte as ferins dos nlumn os, cn1 
agos to . 

§ 1.• Para obter esse favor do Es· 
tnclo, terá ell c de enviar ao Sceretn· 
ri o el a Ag l'icullu ra um requcl'i mcnlo 
com a ccrti d:i o comprobat ori n el •> 
prcs idl' nl c da Ca marn c do coll cctor 
eslaelual de seu município . 

§ 2.0 As despesns nn Escola de 
A!lricultu ta corrcr:i o por conta cl•1 
Es tado. 

Sal n rb s CO illllli S ~Õcs, 6 el e sc lr lll -
hro r! c 1 !J2 7, - Xavier Holim - Lu iz 
Li sboa. 

JI - Sobre o projecto n. 47, da Ca-
mnra 

A commi ssf.o de fl cdacçJo opi na 
qu e sr jam submctlidos ú Camam cl oJs 
srs . Ocpui ndos as emr. ncl ns of fcrc· 
l'i das pelo Senado no pt•ojecln li . 47, 
com a mesma rcdacção com que fo· 
rnm apprnvndas, a saher: 

N. 1 
Subslitua-sc o projcclo pelo se· 

r.uinle : 
- Art. 1.0 Os juizes ck rlircito el e en-
ma rca de mai s ele um lermo, nl ém de 
~cÍt s ,-cncimenlos, lerão uma gralil'!· 
ração tri med rnl de trescntos mtl 
réis, a titulo de indcmnil.açã o de ele·;. 
)lesas ele via;.:cm p:u·n president e elo 
jury, nos lermos nn ncxos pet·dcml•l, 

'f ' • 't l entretant o, c:; sn tlrntt tcaçuo no ,r•· 
;neslt'e em f[U C o jut·y ,n,ií o funcclll· 
11ar, ou :;i no juiz muntctpal d? t~ 1· .. 
111 0 ann cxu delegar a prcs tdencm . 

Pn ra gmpho unico. Gosn rào, ,egual· 
mente da va nt age m deste arttgo cs 
ju izes' de J ircito q~c . r~ rem a. o~1t 1·:• 
tomnrcn, em subst 1!U1çao, 1~0 1 t.al.t.t 
cu impcdinw nl o do rl!spr.clt vo .JU I7.,, 
i: os que tivt• rem de se tr:111 sporlar u 
Capital para tomarem assento co mo 
[:uhstilu tus de dcsemhargadorcs, no 
'J'rihuiHil da Hela ç:i o. , , 

Art. 2,0 Os p1\J I11 ulorcs de ,JUSliÇII, 
nas comarcas de mai s de um_lermo, 
:11ém de seus vencimentos. tcrao tlnHI 
g ratifi ca ~:n o trim e~ tral de ,dn z~ut • Js 
mil r(· is. a l'i lulo \)e i nde l : llltZ aç: :~o ol e 
dl'spes:JS de vinf( t' lll prol'a fun ccwna· 
1·cm pe ran te o jnry nos lerm os an-

lo cxos, perrl ewln. enl relanto, essa 1:( 1 ~1 -
tif icncão :10 t rimest re em que nao 
houver ju ry . 

P:u·agra pho uni crJ , <,) t~al(n,m c.nl• l 
de ~ sas g r1t i ficaçõc~ sern fetto ~~ vt s~a 
,,, :11 tt·stnd os, nn forma da legtslaçan 

vige nte . . 
Art . 3,0 Pic:nn revogados os nrlt· 

'(os 207 c 20!! da lei n. !11 2, de 23 do 
setembro de 1!l2fl. ' . . • 

Art. 1:' Rcvognm-sc as dt spostc;oc3 
em contrnri o. 

N. 2 
A~c rcs c c nl c -sc depois elo nrtign 3.•, 

O SC' !tUÍnt r : 
Arti go. Não pocl cr:io fun ecionar no 

mesmo feito advogado c promotl)r 
de justi ça qu e forem li gado ~ por la-
cos de )J !1l'Cnl esco até O lcreetl'O graU. 
Jlamg rapho unico. Fica rc\·ogaclo o 
art. 221, cln lei n . 91 2, de 23 ele , ~ c 
lembr o d~ 1~125 . 

N. 3 
Art, Incluem-se na exeepção cl.9 

art. 21 2, § 1.0, da lei 912, de 23 de 
se tr mhro de 1 !!25, os cmoltmlCI~t'.>s 
contncJc. s. aos juizes da Cama ra Ct\'11. 

N. 4 
Art. H:wcrá em cmla termo, niém 

elos cscvri vãcs dn lett·a d), art. 8:', 
da lei !)1 2, de 23 de ~c lcmbro d,c 
1 ~2:í, tnmbcm os da lei rn c) , ou PI'l· 
yn I i vos do crime . 

Pa1·agrapho un ieo. Os vencimentos 
des tes fun ccionat•ios serão os mes-
mos fi xados nu tabelln, para os de 
1.• entmncia , 

Sal a ela ~ co mmissõcs, <l de sctem-
ht·o ele 1 !J27, - Xavier Holim- Luiz 
Lisboa . 

D!spensaela s as formalidneles re((Í-
mentaes a requerimento do relato!', 
entram iogo· em di scussão, essas rc-
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dacções, r[uc são n pprovmlas, sem 
debate, 

Moçiio de apolo e so lidari edade ,, 
s. exc, '!. sr. Presidente do Estado 

O SH. JOÃO PIO: - Pedi n pala-
vra, SI', P1·esidcntc, para mnndn r :': 
Mesa n seguinte indicação, a~ s i g n a da 
PO,~ lo~os os senadores presentes: 

Indtcamos que, em home na ge m 
no sr , Presidente do Estndo de !\'li-
nas, por moti vo do annivcrsa i'Í o 
do seu govern o, o Senado l\lineinl 
rcnffit·mc a s . exc. inteira sulida-
l'icdadc polít ica c fmnc o apoio ú sua 
snbin nclministraçií o, c nomeie um n 
commissii n de i! sehadot·cs que, com 
o pres idente do Senado, transmitia 
pessoa lmente n s . cxc. o pensa men-
to do Senado que un nnimc subscre-
ve esta indicação ." 

(Seguem-se ns assignallll'as). 
Amanh:i, sr. pres idente, é dia fcs-

til'o, digno de notado "alho lap illo" 
pelo povo mineiro que, em mani fe :;-
tnçiío puhlicn, com a adh csão das 
municipalidades, com os ca l oro ~;>s 
applausos de todas as cla sses sn-
ciaes, irá levar pa raucns c sauda-
ções no SI' , dr . Anton io Carl os no 
dia do ann iversa ri o da sua posse na 
alt a in ves tidura de Pres ident e d'i 
Estado de Minas . 

E', S I', presidente, que na rcclid:i n 
dos seus juizes, na minudcncia co m 
que aquilata o valor moral dos seus 
homens publicos, na intransigc nci. t 
Collll que apura a nctuação dos seus 
governos, na sel'erida rl c qu e cx i w~ 
dos admini stra dores, em maleri a de 
honestidade publ ica c parli cul nr, 'J 
povo mineiro quc1' prestar merecida 
homena gem de res peito, de co nsi-
deração e de csti ma c mais, de ap-
pt·ovnç:io :i dit•cct riz cl :1da peln s1·. 
d1·. Antoni o Ca l'i os á gest;io dos pu. 
blicos ncgocins. 

E', sr . !ll'csidcnlc, qu e o povo mi, 
neit·o, que niío sahc mentir, que na 
~ impli cid a d e dn sua vida honrada 
não apprend cu :ti nda a cult uar os 
idolos que a rl cm:t gcg ia ent'es lona 
para fin ~ in•m de super-homens de 
uma fal sa dcmochtcia , quet· num mo-
vimento. csponl anco de jubilo a!:ra , 
dcccr a s. ex c. tl•r aber to In r r.; o ca . 
minho, por ond e podem pn s~a ; · com 
11 gn ranlin da ma is ampla Jihcn lad c 
todas ns compeliçties po líti ca~ , 
(Muito bem!) 

Poucos , homens puhlicos cn nhccn 
cuj o feitio mot·al tão diffi cilmc t it.~ 
se reduzn pela palavm a um a fo r-
ll!Uln sy nthctica, tantos são os dotes 
que lhe cxot·nnm o camcter, tão pt·o-
fund os . fvrnm os golpes, cludos por . 

um lnr modelo nn formação do seu . 
rs t,ir ito que, em al to relevo, toma 
dcsluq uc ent re os nossos humcu:; 
puhlicos a perso nalidade inco ul'un .. 
divcl do sr . Antoni o Ca rlos. 

Ncll c se rcuncrn c se ca~am dotes 
que em out ros se rcpcll cm; nell e se 
irmanam c brilham qualidndcs qu e: 
raro em outros não es tão em co n· 
trndictn. 

A aspereza do " não" a que o obri~ 
ga m o cstric to cumprimento do de· 
I'CI', o res peito da justiça c a iu-
transigencia da verdade, cllc a cn-
l'o lvc 1luns modos tüo fcminilmen-
te dcli cn dos que desarmam dcsca· 
biel as prc te n~:ões, 

O dcsprcndinwnto, a alhaneza, tão 
mineira, do !ra lo, mal encobre o fin <> 
gcnll cmnn, cuja elega ncia moral de-
nuncia um leg itimo fida lgo, (Muita 
bem!) 

A bondade, traço caractcri stico 
do seu espírito, convive de amizade 
co m a cncrgica repulsa ás tra ··sa-
cçõcs c aos accommodamenlos que 
dcs lôem du5 dictamcs sagrados da 
honra do homem publi co. ou parti· 
cul al', 

Esse res peito pelo cumpriment o 
do dever, <;ssa amenidade de trato, 
essa bond ade sã c sadia, c~ sa fidal-
gu ia no me neio das suas r elações 
pol iti cas, tem sido o segrccl o ela sua 
ascc nção aos postos que tem iiJus-
tra do c honrado . 

Nunca, sacl'if ica ndo os in lere: ~: s 
poli! icos c ~ oc i ac s , cotejou a popu-
Jm·idad c de que outros ta nt o se ena-
moram c, ma is de uma vez, olhos 
fi tos na leald ade políti ca, ou n.ts 
cxigencias fin anceiras do paiz, co n-
tr:lr iou a fnl sa op inião publica p:.o-
rn servir ou ao partido, ou para 
equilibrar orçamentos com deficit, 
(M ui to bem !) . ' 

Ser Pres ident e do Estado parece 
ser a Jli'Ospçri dad c finan cc il'a de 
qu em asce nde n tão aleva ntado pos-
to, mas Antoni o Carl os sacrificou 
ntlt osos interesses pecuniari os, ac-
ceitando a pres idcncia do Estado ele 
Minas. Nã o fôt·n deslustrar mai s 
o meu ohscu1·o di scurso, com o vil 
azinh nvrc da vil moeda, c provaria, 
pn rcl'lla por parcl'lla , qu ão cxacto 
o meu assert.o . 

Eleito, qu as i por un animidade de 
l'olos, Pre ~ id c nt c do Estado de Mi-
nas, cerco u-se do moços rtu c já U-
nh am bra sões hcraldicos na nri stro-
cacia inlell eet ual de Mina s, pcln sua 
cultura, c po r uma Clli'I'eira polili-
ca sem at•cs la s c sem jaças,' qu~ 
soe m deixar em plena luz as ntolli· 
clad cs, qua nd o o capricho do destl· 
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no as elevam ás altas po~içõcs poli· 
ti,cas. 

DeseJe o inicio do seu governo coa· 
linuou sem dcsmcnlir as nob res trn-
clições da admini stração mineira 
pela energi a promptu c justa segu-
rança puhlicu, pela sc rrnidmlc c 
superioridade com que os ncgocio3 
interiores são dirigidos, pela c:~cru
pulosa c sabia feição dada ú gestão 
das fiu unças publicas c pelo preilll· 
ro cn.uteloso da Secretaria, domlc 
su rgirá o progresso materi al do Es-

:~ra phia Jl•Jiilica, banhado @Clo, sol d11 
liberc!adt! m> l(orci'IIO do sr. Antt~~ 
nio Carl os, que em o sursum corda 
da democracia. (Muito bem!.) 

Como o viajO!' cu nlado llO l' Lon..:~ 
fell ow. i\ii nas levantou-se. os oll,lo> 
l itos no ult.o para dma, vencendo ns 
agrura s da cn minhacla, !!al~:ou o cim•l 
da mont11nha. Guiada por Antonio 
Carlos, ras!(nm-sc aos seus olhos os 
largos horizontes da libcrdncle, t.? ni· 
fic am-lhe a mt~ntc as auras bencllca:t 
da instrucçi\o n mancheias disscmi-
il:ldn , se nte-se hem sob a egide cl.LI 
ordcln assegurada. tudo. 

Os seus p1•imeiros netos como Pre-
siden te do Estado, si trouxeram a 
dcsoricnlução, o terror c o medo !103 
?Oliticos profi ss ionacs, foram um 
obviar de par em par as portas do 
templo da demoeraci :1, um despe· 
daçar do véo do Santo san ctor um 
onde se cultuam os dircl\os ma is 
sagrados elo cidadão, c o povo em 
nllcluius entoando o hym nado de 
civ ismo, cnt I'OU templo u dentro 
para venerar a deusa incrue nta das 
liberdades publicas c correr el e lú 
em desabafo ú lula da s urnas livres 
nas s(lcçõcs clcitoracs. (M ui to bem!) 

Minas se sente bem na prcsidcn-
cia de Antonio Cnl'i os. Quem nii o 
es tá seuLinclu.- c vou me servir das 
palavras l npidare~, com qu e o de-
putado João Beralclo, -em cmpolgan· 
te di scurso sy nthctizou a obra mu-
nificcnt c do sr. Antonio Carlos,-
quem não estú scnt indo a evolução 
da educação popular, a cl eclicação 
nos problemas da ass istcn oi a, o im-
'pul sionamcnt.o da s fontes vivas da 
producçiio, o acatamento ú ma~i~
IJ•at,ura para ri efficicncia ela jug-
t iça c soberania da lei, n garantia 
de lodos os clil·citos, o escrupulo na 
gj:! slão da fn zancla imhlica, o crcsci-
J!)ent o ela s poss ihil.icladcs do E~tacl o, 
a melhoria da s sua s ohras publicas, 
o enriquecimento do seu patrimo-
nio moral c material ? 

Ca ntemos 110 anniYeJ•surio do go· 
rel·no do ~ 1·. Antbnio Carlos u mar-
~ elhe r.n mineira. Avante filh os de· 
Mi nas, rchrilha em alvo1•ndas de lu!.: 
c sol da s JihcJ'dndcs publicas. Abm· 
11111S em su lc!Í .. pro~undo o caminho 
p11r onde os JJossos 110steros chega·· 
riio ccrlos c seguros, 11 l(rnndcza, :'1 
pro~pcridatle, an cn!jrandccimcnlo, uo 
prog res:;o tia terra que nos foi ber-
ço c que com entranhado amor cs-
t rcmeccmo5 . (Muito bem! Muito 
bem!) 

. Vac á i\!esa, é lida, posl.:t em dis-
cussão c approvada, sem debate, un!l· 
nim emcn lc, a sc~uinte: 

Indicação 
Ind icam()s que, em homenagem ao 

sr. · Prcsiclcnte do Estado d!.' Minas, 
JHH' motivo do nnnivcrsario elo st>U' 
r"overno o Senado Mineiro rcat'firnw· 
;; ~. exc: inteira solic.lari edaele politi-
c:J c: franco apnin ú sua snbin nclm\ .. · 
11 islraçiio c nomeie umn commissiin 
ci l' t n•s senad ores, que, con1 o Presi-
cl ePIC el o Senado, lransm itta pessonl-
mcntc a s. ex c. o pensamento elo Se· 
Jtndo, qu e, unanime, subscreve esta · 
indicação. 

O saudoso Joã o Pinhciro, ·apos lolo 
dos icl cacs republicanos, di sse um 
dia qu e ~linns em um povo qu e se 
leva nt a: Haul SoMes, o lampadari o, 
clondc lu~ ainda a chamma do civh· 
mo, affirmuu qu e Mina s era um 
povo que ca minha para o alto, pura 
cima. ' 

Sala ela s sess<ic5, (i ele sclcmhro ele 
1\!27. - .J . ~:in Pio - Alves de Le-
mos - Morei ra da n ocha - João 
. la <~q nrs ~J o ntaneln n - Alfi'Celo Uac· 
la - nibciro ele Oliveim - Levindo. 
('ne lho - Gabrit!l Santos - Alfredo 
Sá - Sim:io ela Cunha - Olympio. 
Mourã o - Passos Maia - Camillo 
Chavrs - Pcricles ele Mend onça -
l.uiz J.i shna - 1\!odcst.ino Gonçalves 
- Xavier Holim - Alfredo Ca lão. 

O ·sr. Prcs ielcntc JHIIll!'Ín para cssil 
cnmmissií n os srs . ,ln:in Pin, Olym-
pio Mour:io c Lcvi nclo Coelho. Meneies Pimcnt l' l, uma clHs mai s 

~adias mcntaliclacl c.> qnc conheço, n Passa-se li 
• ·. na is t•mpol[lant r tr ihuno qn r .ii: do-

minou c escrav izo u mru espírito co m 2 .• P:\HTE 0:\ 01\DEM DO nu 
os l:úwcs ela sun ]lnlavl'a de fo ~u. 1 
1\I.cndcs Pimentel di sse que o povo l Ent1·u em R.• !liscussão c ú appro-
miuciro Jll\lgárn o cilllO d11 ~ua oro·· vado, sem d!;lbalc, o seguinte: 

,, 

• 
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PROJECTO N. 35, DA CA~V HA DE 
1U27 ' 

Monumcrlto ao rir. Bias Fo rtes 
O Congresso Legi slati vo do Esta-

do de ~!I nas Gcra cs tlecrcln : 
Al·t .. . 1.• Fiun o Gu~·c1·n o do Eslarl" 

nuclol'lzado ~ auxiliar C•Jil1 cincocn -
la_con lus de réis (50:000$000) a eJ·c-
~?~~~ de _um n~on.um en to em Ua rbacc-
1 '1 •10 dl: Clmspnn .Jncq uco Bia s Fo l'· 
tcs,, nb nndo, pam esse fim, o ncccs-
snrlo cl·cdil o . 

Ar t. 2." f~cvogam-sc as d i sposic- 1k~ 
em co ntrni'IO . · 

Snh\ ela s sessões da Ca mara dos 
Fcpul:_l tl'J ~: de Mill:1 :: Gcr:ws, em Bel: 
~ Ho rJ Z~Jil~ c , nus 29 de ag('.sLo de 1 !):!7 
<\] o _J,I CSl tlcnle, Pecl! O Uarqucs ti •· 
' meu a. - O 1." secrclul'io l o·it~ 
Bcraldo. - O 2." secretnr io 'n' ' . 
de Mesquita . • nquL 

Vac á comnli ssão de Recinq·ào. 
Entra om 1.• di scu ss~10 c ; v a 1 . ' e n p p r J . 

' 1 o, f,cm de· bate, o sr"u in t" . b ..... . 

PnOJECTO \ . · · · .lo. DA CAM.-\HA J)I·' 
l !J27 ' ' 

,lfcgula o impost~ d ~ induslrias c pr•l· 
f1ssoes 

, (,Vide .~' inl cg l'a des te pro.iecto 
,w t,t de v de sclcmhro). na 

Vae á commiss~1o tl e F·1 E ' . 11:111~"15 
~ntra em 1L" dise uss:io com .,r•J; 

dn, ~cntdo npp roYndo, s c~J dch·1'tccn~ 
segnlll c: · , '' 

PROmeTO N. 48, D \ CAMAn .. 
DE J:J2'/ .. , 

A;·t . 3.• O Scn·iço de Investignçõ ~s 
(; ·);npor-sc-ô rio gn hinc to do chefe ele 
qnalru secções c de urn a portaria: 

Arl. 4.'' A primeira secção lerá n 
: cn rai'J(O o serviço de inves li gn\;lH's 
c cnp llll'as em· r:ernl c cnm por-sc·Ú 
ele CJUntro cl elegacins t'S ] Icc iali~ndn s. 
A scf(uncla, terceira c qunrt n secções 
f1cnrão cnca l'l'egnda s dos se rv iços de 
icl en lif icaçüo, cslati slica , cxpcdiento 
f! arC' hivo gem i . 1 

A ri.. fi. • O governo do Estado po-
e ~ e dl :;uppl'i mir duns dcll' gacins auxi-
ii.J I'es, designa ndo os rcsprct i vos de-
legados parn dirigir serv iços crendo~ 
po r es ta lei. 
. Al't_. . G. ~ Haverá na secção de 
ldcntlflcaçao um I'Cf(i stro espec ial, 
clt• nt >minnclo de J cg itim a~íio. de ca· 
ractc l' prevcntiro, no qual fi cn m su-
Jt>i lns os indivídu os desconhec idos 
nu suspei tos c aquellcs cujos nnle-
ccdcnl!'s d cn~m se r aver iguados n 
.J ll l7.11 da po li cia . ' 

Ar I. 7." Ficam i n ~ lituidns , no ser-
r iço ele icl~nli l'icnção civ il , os rcgis· 
tros cs]lt'C iaes de locadores de scr-
,·iço$ domes ticas c tlc profi ss ionacs 
C(l~l l ~nrac t c r obrigat orio para o~ 
Pl'l lllC!rOS. 

Pur:Jf(rapho u nico. 0:; loc:ulores tle 
~ c:. vi ~ns domcs tkos qu~ se recusa-
rem á icl cnt ificnção, no regist ro rc-
'pcclivo, fica rão suj cit.ds á multa de 
'2~1 .. 000, c ao dobro, nns r ci nciclcn-
cJ:l s, após as intimações dn nucto-
ridadc. 1 

Art. 8." A's pe ·sons h:~ sel'iptns nos, 
rcgif:tros civis serão fo rnecidos os 
segmnt cs docum cutos : 

I - Allcstatlo com valo1· el e folha 
!'OI'\' ida ; 

Reorganiza ~crviços na Srcretn"ia tl I / - Allcs lncl.o el e hon~ ant.cccdcn-
Scgut·ançn e Ass ~stcncht P uh'li'c:a a tc s ; 
9 qo JJ gresso Lcgi : lnlivo do Fshu vif.lT - Ca rte ira de iclcnliclnde ci-

cl!l Mmas Gyracs dce rcln : • ' " ' 1\l:t. 1." Fl cn o Poder 1-'xccu li l'o 'ill· JV - C:nr lcirn de hnhilitnção de 
ctOJ'17.ado a ren 1.1, .1niz·11, n· S l. • . condu ctnrc s de vchi culo~ ; 1 s •" ·• • ·l · ccre '11'1'1 V - Cartei1·a de scl'I'Íços domesti -
U\ a' C/i,lll'ançn c Assis! encia Puhiic·: cns . 
() . ':'JI') J il () f() dC ]11\'('S\ Í;![J-''Õn s () c:J ~ § 1 A plnl 1 " ' ' • · .- " "s p~ ssun s que rcqnCI'C rcm 
cÍc 5 ~1~~ n~:;~.~( 3e 11cJ;1

0 
lei n · 770, 'de. H cnrl?l r~ :; de ui entidade devcr:in j 11 • 

dcnom·lllal' . S ~ . ' c qnc passara a ~ t r u l l ' o sou req uerimento com úm 
' -s e · crYJ ço de In ·1· · lt ·t I 1 'ri · 1 ~:ei es. ves l!( .l · .t es ae o <c 1 ent1t mie pessoa l pns-

. Art 2 n E . . , . , . ,. , . . . . · sa~o pe lo delegado da circu m:;cri-
01. tll;J ; . ~~,te. sc.1' 1 ~o scra d!rlf(iclo P\::w, onde residirem c, com docu-

P d I ~ oi I.:S IO II .! I compl' len lc, t•nm mcntos que comprovem' a filhçfio 
a cno mnH1Ç'11l de chef . . . 1 • ' ' co nscl'V ' 

1 
:·• . ,. . e•, que. ~:C' ' ' il ~ J u nnuo nao < e:;c ~n h ccicl n , 0 dia, me~ 

p.
11

., ,;1.e o,cmqu:L!l o hc1 1 SCI'\'11' , l.t' nnno, elo nnscllnento, a nnturali-. . > :1:.. 1 np.1
1
n _jlnlct~,- ,\ o cl ~\~ l't · d cs ·~c Ida de, .a IH\cionn lidadl•, a inslrucçãn, 

SCI' Iço, por <' ld n ,,rcrrtnJ'Ifl el a Se- a lll'n l issíío c o cshdo c i\' i] 
~ Ul'a ll \'11 c Assistencin l'nhlic·1 . 1.; .; §. ~ " ' • hni1• u· exe rcício elo 

0
•
11

. , 
1 

• '1 ·' ·· . '" As pc:;soas que ped i ·em at-
cln aux ilinr sem I . '. ~~> 'cl clel ~l(a .. ' I cs t:Jdt > cn!n vn!Dr !I c t't llh n cnrl'icla 
cçõcs qtio li! ~ rom II,C:l~Hzo e n~ 1 ,1~ 1; - ' Oll . de hons a nt ccl'dentcs, são obJ i-
ct·ç~cilno de vcnci~~~.~:tl ocm c sc l~ l .IC- gmlas n dccl:n·m· o fim parll que o 

' " ~. J' l!CJIWI'l!ll1 1
, 



" 
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§ 3. • O menor c a mulher cnsnda os vcncinwntos constantes· da tu bel• 
deverão juntar nos seus requeri meu- In nnnexn: 
tos prova de nuctoriw~:ão do pae ou 1 chefe; 
tutot•, marido ou uuctoridade judi- 1 auxiliar de gabinete; 
ciaria competente. 4 delegados cspccin lizndos; 

§ 4. o Os documentos n que se rc- 4 escrivães das dclegncins cspe· 
fere o § 1 . o deste artigo, serão ar- ciulizadns; 
chivndos na repartição. 1 inspcctor do grupo de scguran· 

§ 5. • Haverá umn modelo de que ça; 
não constem as qualidades civis, pa- 4 sub-in s11ectores; 
rn ns pessoas que não possam ex- 20 inves tigadores de 1. • clas»c; 
hibil· os docu mentos referidos nos 2fl invcs ti gto dores ele 2. • classe; 
pnragrnphos unter iot'CS, :10 investigadores de 3.• classe; 

§ 6.• A ca l'l ei1·a pat·a locadores de iJ chefes de secção; 
serviços domcst icos provará somcn- 3 primei ros escri pturnrio's; 
te o seu bom comportamento, c obe- ;, segundos cscrip turarios; 5 terce il·os cseriJ>tural'ios ·, 
decerá ao respl'clivo regu lamento . § 7. • Terão fé publi ca as declara- 11 auxiliares de cscripta-dactylo-
çôcs co nslnnlcs da carteira de idcn- graphos; · 1 d 1 · 1 protocolli sln; tH a c, su >slt lu ins o qua csqucr ou- inspcc tor dns filiaes de idcntl-
tros documentos que se des tinem a 

I. 1 d . fi cação; 
prova r as qun 1c a cs civis das pcs- 4 idcnlificadot·es; 
soas . 2 h ' 1 ~ 8. o Os atlestados de bons ante- are tvnc ores i 
cedentes c de folha CtHTida valer:io 1 photog rapho chefe; 1 photographo de 1." classe; 
r~~~:~:·c,~() ~~~~f~· s~/:~~~~i::·l i~::d~~~ ou- 1 phnt,1gl':lpho de 2." c l as~e; 

§ 9." As cartei ras de idcnlidndc 1 n.iudnnle de photng mpho; 
- 1 porteim; 

nao lerão valor de folha co rrida, nem 
de nllcstado de bons antcccrlcntes . 4 crJlllitmos; 

§ 
4 St'l'\'e nlcs. 10. As ca rteiras de habilitação, 

nos conduct orcs de vchiculos que fn- Art. 13. Os i11vcsligadorcs c fun-
rcm nppro\'ados em · exa me serão ccionarios do Serviço de lnvc5tlga-
fol'llccidas aos interessados ;>or in- çõcs, quand o vi: t.i at·cm em serviço, 
tcrmcdi o da rcpnrliç:io com peten te. lerão direito a uma diaria, que será 

Art. 9. 0 Os docum entos fal sos ou arbitrada pelo Secrclal'Í o da Scguran-
viciados podem ser apprchcndid os ça e Assistcncia Publica. 
por qualqu er f~tn cc i o tt:ll'i o publico, Art. 14. Scriío cobradas por este 
que os rcmct.tcra ao chefe do Servi- dcparlam cn lt• do scrvlço policial ns 
ço de Inves ti gações c devem nor es te l:t xn s co n:;lan les da tahclla annexa, 
ser cassados lof(n que dos i11Csmos <] li () cn nsli luir:io renda do Estado. 
tome conhcl!i ment o. Art . 15. Antu•xos :'t Escoln de Po-

At·l. 10 . As pcssons qnr requere- Ji ci a. fi cam ('l'cnd ns a Bibliothcca Po-
rem docum entos· 1le identidade civi l . !iria! !' P illu scu de Tcchnicn Poli-
c hn.inm feito, antcriorml'nle, fal :ms i cint c de 1-li storia do Cl'imc. 
declaraçôcs de identidade, só pode- Art. lli. Fic:1111 clc\' :Hla s a Ires a~ 
tario da Segurança c Assislcncia Pu- cl r leg:H"ias dP ~10 lieia da Capital , que 
hlica, rlt•pois de apurado niío havc- !;crú rfi vidida em co t·t·cspondcnle nu-
rão oht cl-os pot·,dcspacho dn Sccre- mero de di ~ tri c l os poli cincs. • 
rem procedid o de m{t fé, c de co m- Para f(l ':t pho uni co. Os dclcgadn:; 
provadns co m docurnt•nt os authrnti- di slri cl:•rs terão ns \:e ncimcntos de 
cos suas qualitlndcs civis vcnlaclci- clozr ctl nl ns anmtn r s, sendo-lhes vc-
ras. dndn n l'XCI'cicio da advocac ia. 

Paragrapho uni co . Os doc um entos Art . 17. Fica supprimida a aclua\ 
que servirem de bnsc :'ts rcclifi cn- !lclcgacin de inyr•sli gaçõcs c C':tl>luras, 
ções do rcgi slt'o se rão se mpre archi- cujM fun cc ionarins p:J ss:Jr:in a set·vir 
v a dos 11n repartição. . na rlelegaeia do :J ." c!i'st ri c to da Ca-

Arl. 11 . A authent ie idadc de im- pita!. 
pressões digita cs, quand o apposlas Art . 18 . Os dcl cf(a c.l os auxi li ares 
em docum entos, poderá ser rcco nhc- tc l'i'ín os vencimentos constantes da 
c idas, n pedido ou a t•cqu et·imcnt.o tahelln anncxn. 
do int ercasado, na s mesmas condi- Al't . 1!1 . O governo expedir:'! I'Cf( U· 
çõcs c com os mesmos cf[e it os de I:Jm cnlo para cli,,criminnr funcçôcs c 
rcconhccirncnto de firma s pelos no- distribuir os sc t·viços creados pela 
tarios. ]li'Csc ut c lei , aproveitando as dispo .. 

Art. 1~. O Serviço de Investiga- siçõcs .iit cxistcnt.e.s c estnhelccemlo 
çõcs terá o sc?uinle pessoal, com as c o ncli çiic~ de admiss~o, çjcycre~, ji, 
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ccnçns, faltas, suhslitui \:Õcs, vanta-
gens c pr·cmi os, penas dhcipli ua res 
vet·ificuçtio de. incapacidade ph,vs ic:; 
c nposcntndol'ln dos rcspcctiviJs em-
pregados. 

Art. 20. Fica o governo uuctori-
zndo a ui.Jrir os crcditos . ncccssn ri os 
pura acquisiçiio de muleri al, mobilia-
rio c in slnll aç:io do Serviço de 'l · 
vcsigações c para a cxecuç:"w desta 
lei, qur: cntrnrú em vigo t· depois de 
regulament ada. 

Art. 21. Hcvoga m-se as di spo~ i
çõcs em contrario. 

Sala da s sessôcs da Camara dos 
Deputados do Estado de Minas Ge-
m es, em Ocll o 1-l ot·izonte, aos 29 de 
ngos to de 1927. - O pre~ id c nl c, Pe-
di'O Marqut•s dt• Almeida . - O I." 
sccrctnrio, .Jorio Bcraldo. - O sr. sc-
et·ctario, Washin gto n Í1 • Pirc~ . . 

'.l'Al!ELLA A 

V cncimcntos 
Chefe do St;rvi~o de In-

vcsliga~·õcs. . . . . 
1.0 dei!' gado auxiliar. 
2.0 · delegado auxliim·. 
':J," dcleg:.do auxiliar. 
4." delegado auxiliur. 
5." del egado atrxiliar . 

·li ." dclcgarto auxiliar. 
De l<•gado C$Jlcciali7.ado 
Escriv:io . ..• .• . 
l nspeclot· ·:lo corpo Jc sc-

!(urança . .... . . . 
Suh-inspcctor. . . . . . 
Jn vcs t iga dnt· de 1." classe 
ln ves t.i gndor de 2.' classe 
Inves tigad or de 3.' c l a~sc 
Chefe de st·c~;iio. . . 
Priiil cil·o cst•t·iplurario 
Se!(umlo t•sct·iplurnl'i o 
Tercei ro ~~:c riplut·ari o 

. Auxilinr de gabinete. 
Prolocolisla. . . . . 
In spccln t· das fitia es de 

id c nlifi c~çã•J. . . . . 
Auxilia!' de csct·ipla-

dac tyl of( t':; pho. . . . 
ldcnli ficad o r. . . . . 
Archivad nr. . . . . . . 
J- not.og rapho-chefc. . . 
l'hulogra plw de 1.' classe 
Pholo!(r:q>ho de 2." t.:la ssc 
A.iu<ianl c de pholo<(rnp ho 
Porteiro ... .. .. . 
Continuo. . . . . . . 
SC I' I'C nl t, , ... . . . . . 

2•l :000$000 
21 : ü00$01)1) 
1 !J : 200$01J0 
18:000$0110 
18 :000$01)0 
18:000$000 
1s :ooo,·o :o 
H!:000$000 
3:780$000 

ií :Oil4$0(t0 
~~ :61!0$0110 
4 :2 )2 .• 0()1) 
3 :Gilli$000 
a :oüo~o: : o 
9:840$000 
8: tnosotH) 
G :87USI)!)IJ 
lí :l !IO :iiOLO 
li :3!10$00•) 
i[ :f>l\08000 

5:1!10$000 

4 :G00$000 
;1 :G00$01•11 
:1:0011$000 
7:200$000 
ií :4 1108!11l(l 
a :tioosooo 
3 :000$1lill) 
a :·1!12$ono 
2:1iRG. 000 
2 :2:1ií ~ (lfll) 

S:da dn s ~ css li cs da Cn mara dos 
Dt,Illllados dn Estado de Minas Gc-
r: :cs, em lk lto Hori zo nte, aos 2!1 de 
ugosto de 1!127. - O presidente, Pc· 
li ra Mnn1uc ~ de 1\h)tcidp , - O V se-

t'rél.u·io, .Tmio Bt:rnlt!tl . - O 2.• .sccrc• 
lnt·io, \Vashin f( ton 1•. Pires. 

TAOELLA B 
Taxas 

Car tei ra de idclltidadc civil 
Carteira de idcqlidade civil, 

di slincla . . . . . . . . 
Ca~tc ira para os empregados 

em se rviço domes t.i co. . . 
Car teira de hnbilitnçiio para 

os CO II(!urt orcs de vchicu-
los . . . . . . . . . . . 

Cu rtci rn de hnhilitaçiío para 
os cr>nduct ores de vehi cu-
los, di., tinc ta. . . . . . 

10$0ú0 

15$000 

5$000 

10$000 

lf>~OOO 
Alles tado com va lor de folha 

corrida. . . . . . . . . :!~000 
!\cvalida~·ã, de allcstados. I ' 000 
l'assa porlc . . . . . . . . • 20.,.uvll 
"Vi:; lo" em carte ira de sc r-

viç~s Cfln!(cncrcs do paiz 
OU do C' XI r :H1.~C ÍI'•1 , •.lU Clll 
C] !la !qUt'l' dt>CUillCIIlO. , , , 

1\Gdi ficaçõcs. . . . . . . 
lndcmniz1tçã(J de materi al .. 
Provas tl : retrato:;, .. . . 
Provns IJ iio lol-( raphk.1s judi-

cia t' Í:\~, 5$000 a. . . . . 
Authcntkaç:io de documen-

tos . . . . . . . . . • 

:l$000 
fi$000 
l!$01!l) 
5~000 

:l0$0J''• 

3. 000 
Sala ela s sessões de Camarn dos 

Deputados do Estado de Minas Ge-
rncs, em Bello J-lol'izont c, aos 2!1 de 
ngos tn rl e .1927. - O presidente, Pe-
dt·o l\larqucs de Almeida. - O t.• 
sccrel.:lt'io . .João Oeraldo. - O 2.• sc-
crrlal'Íu, Woshinglon F. Pires. 

Emenda 
Depois do art. 2. •, acct·csccntc-

se : 
Arti go . Fica o flOI'Cl'liO do Esta-

rio audorizado a mandar construir 
uma eadcia na cidade de .Ta cutin gn. 

l'a ragraph o uni co. Para tal tun 
fica o governo auctorizado a ahri t• 
o neccssa rio credito . 

Sala da s sessões, 3 de setembro 
de 1927. -Luiz Li shoa, l\•Jn!lcstino 
Gonçalves. - Valladares Hibciro. 
-Passos Maia. 

O SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
(pela onlcn1 ), requer, c é npprovndo, 
qu e de:;se projccl o seja des tacada n 
<llllCIIda qu e acaba de ser approva-
da , afim de constituir projcclo t' lll 
Sefllll' lll}O . 

O projecto c emenda vão :'t com-
m i ss:io de Hcdacção . 

Entra em 2. • d iscuss:io, po1· arti-
gos, c com ernepdas, o seguinte: 



llfi'OJECTO N. 20, DA CAMAHA, BE 
19:.!7 

Modifica alguns dispositivos do Co-
go do Processo Penal 

O Congresso Legi slativo do Esta-
do de l\lin a ~ Gcrnes decreta: 

Art. 1. o Onde se· I e, no arl. 2<! 
da lei 11 . 912, de 2:.1 de setembro d~ 
1\J25 - "na primeira 11uinzcnn de 
dezembro", substitua-se por: "na 
primeira quinze na de fevereiro." 

Art. 2. o Supprima-sc a regra 4.' 
do art. i!BB, do dee. n. 7. 259, de U 
de junho de 1 !126. 

Art. 3. " Nas co marcas de 1.• c 
2.' cnlrnr\cin c lerm os anncxos ú 
Jli'~)Jl? rçilo que se ,·agnr·, será sup-
P.rtmrcl o, um logar el e avaliador offi-
crn l. 

Pnragnrpho uni co . Quando fôr 
11 cccssa rin oulra avaliação, o JUIZ 
c a~ partes dc~ig n al'ii o novos ava-
l i adores. 

Art. 4. • O art . 3. 0
, 11. 4, do Cod. 

do Processo Penal do Estado fica 
assi m rcdi~ido: 4·." - de cnlumnia 
c iujuria, sa lvo em se tratando de 
crimes drssa nalul'L'Za co rJ.im c llid <~s 
]lehr impren sa co nt ra c·orpo r·:u:ilo 
qu e excr·ça aucl'or idadc publi ca 'ou 
qualquer depositaria ou agente des-
ta em razã o de sua~ funcções (a rt. 
22 da lei n. 4. H2, t]c 31' de outu-
bro de 1923) . 

Art. 1í . o Suppri ma-se o art. 23 
el o referido Codi go . 
· A r·t. C.. o Accrcsccnte-sc no se u art. 

121: n. VIII ao s crim es prcl'i slus 
11 0 rl cc. 1.H\2, d e 12 de dezemll r·o 
de lR!lO. (crimes conl r·:r a liberdad e 
do trnhalho - nrl . 1." da ll! i n 
5.221, de 12 de a•'nsto de l!)'J7) · ,, · 
)·x . " " , . . uos <.lcmais crim es qu e por lei 
federal lorcm declarados illafi au-
çavcis. 

Art . . ?,. 0 Os §§ 1. • c 2. " do art. 
2H8, do dit o Cod igo ficam assim rc-
di~id o s : 

§ 1 ·o Absnl\'i do 11 esse caso o réo 
<~.j ui z muni ci.pal rccorrcr·á c.t·o[f i ~ 
< lfl C SU spe ii SI\'a!liCnt C JlHI'a O juiz 
de dire ito . · 

§ 2 .o O juir. de direit o, confir-
mnn do a ab~o l vi ç:i o, nu absolvendo 
o. ~rocusn c~o r m r'l'Cursos de prorHin-
cra. ou nao Jli'OIIllnci a, ou em pri-
me~ro gr:ru n:r s l'Oillill't'as do pl'i-
melra C n[r~III CHI t'lll Cjll e Jh c COill]lC· 
l l·'.~or~n ~n· n ctt!pa, appcllarú cl·-of-
f/( lO C SUSJlCilSIV:IIllCII[t•, CJII qua!-
~t,U ~l' das Ires hypnthesos, pnr:~ o 
lrJIJunalt da Rol ação, 

Ar L. 8. o Accrcsocnte-sc o n.rt. 
474, entre os§§ 11í c 16, o seguinte: 
§ - A incommunicabilidnde dos ju-
rados do conselho, cci•lificada IHJS 
termos do nrl. 409, n . 24, deve fi-
ca r co nstando da acta sob pcnn de 
uullidade. 

Ar·t. !l. o Ficam supprimidos os 
incisos da letra d) do art. 480, c o 
da lelm c) do art. 500. 

§ 1. " O a rt. 1l89, n . 10 fi ca ass im 
redi gido : 11 . lO - pelo qual o juiz 
de direit o conf irma ou reforma a 
pronuncia ou impro nuncia dada pc-
lo juiz muni cipal. 

neste' ai'~· 
n.- pulo 
decreta a 

§ 2. o Accre scenlc-sc 
489, entre os ns. 7 c 8: 
qual o juiz mun ici pal 
p1·cscripçiio dn ncção. s 3. o Accrcs,ccntc-sc depois do n. 
21 do mesmo arl igo : 

Pnr<r:.(rnpho uni co. Da dccisiío do 
juiz de direito, confirmando em 
grau de recur·su a prescnpção da 
acçiio decretada pelo juiz munici-
pa I, cabcrú appellaçilo voluntaria. 

i\t't. 10. O arl:. [iiJ4 do rcfcl'ido 
Codigo, fica assim redigido: Art. 
!íB4. No caso de pena pccuniaria, a 
appcllaçiío interposta pelo réo niío 
segu irá sem o previa deposito da 
irnportancin da condemnação. 

Paragr·apho uni co. Será relevado 
de prc~tar essa segurança o réo que 
nã o o puder fazer por falta de re-
c urso~ pecuninrios . 

Art . 11 . O arl. 544 fica assim 
redigido: Provendo a appcllação do 
que lrnla a letra c) do art. 526, o 
tribunal mandará que o r éo seja 
su hmell ido n novo julgamento. 

Ar l. 12 . Fica . assim 1·edigido o 
ar'l. 557: Sempre que o reu, peu-· 
dente a appellaçiío, que cll c ou o• 
nrinist.crio pphli co ou amhos te-
nh am int erposto, houver completa~ 
do o lerrrpo de pri ~üo a qu e foi con-
clcmnado, o juiz da execução ou do 
recu rso mandará pol-o immedinta-
mcnl e em I ihcrdndc, sem prcjuizo 
da mesma appcl laçiío. , 

Paragrapho unico. Fica cnncclla-
da a p:wlc restant e desse art. 557. 

Art. ta. Suhslilu n-sc o§ 2. 0 do 
ar t . 12fJ do mc·smu Corligo pelo se-
gui nte: o Va lor depositado srrú lo-
go recolhido aos cofres da Cama-
ra illu ni cipa l, do l3a rr co ou da casa 
h:rn ca ri:r a L'l'l·di lo do juiz, jul!lan-
do-sc nos autos o conhecimento ou 
pr·oya equivalente. 

Ar:t. 1.4. Ao nrl. 248, do mesmo 
IC.o clr go, llltcrcnllc-sc depois da· p·lln-
YI'a "J uiz " as seguintes : "c em'sc-
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guid'a pclh~ pnr· ~es que lhes rcdi !l i-
l'ÍÍO us depoimentos", o mai s como 
está no· n r ti go. 

Art. ~!i. Substitua-se o art. 27, 

N. fi 
Supprima-sc o purngrntJho tlnico 

do art. 12, do pr·o.i cclo. 

pelo seguinte: \ 
Durnnte n inqu.iriçiío o juiz c as Suhslilt~n-sc o art. 13, do vro.iecto' 

N. 6 

pnrtcs pcrgunlnrüo l1s tes te munhas pelo scg~unte;: . . , o 
sobre u mnt cri n da queixa, dcnun- Art.. J.J. F1ca ~uhslrlu Hlo o § 2. , 
cit~ ou porlnl'iu inicial. Penal, p ~_l o ·scgullltc ,: 

A t 6 N 
~ · r. 

1 1
• Art. 12.1 ........ § :!. " : ó valor de-

,. . 1 o ~rt · , I),J, Olll c s ~ c pn: ila clu serú Jogo recolhi tio ú col-
"nccusado", lera-se " nccus:rrlor' c\, k ctor·ia cstnd ual ou ús müos do 
onde se lt\ "accusndor" lera-se uc- J d cpo si l~ll·i o publico, juntando-se uos 
cusador. 

1
autos u respectivo conhecimento. 

Ai'l. 17. Nu a l'l. ~Hi G , onde se Jt\ Sala dn s commissõcs. S~nndo. !i 
"nccusado " leia-se " aceusador·" c de sclcm!JI'Il de 1927. - Allrcdo Sá. 
onde se lê accu ~adu r " leia-se "ac- - Camillo Chaves . - Vnlladarcs Hi-
cusador. bei ro . 

Art. 13. Fica o .zovcl'llo nuctol'i- 1 () SH. ALFHEOO SA' - Sr·. Pré-
zado a limr uma no\'a cdiç~o elo sidenl c, ~ ~~~ proferir parcCl!l', para 
€od. do Processo Penal revis to c ~ c gunda di scuss:io, no pro.icclo n. 
eméndndo de ncco rdo com esta lei. 21) , ofl'creccu n commi ssão de .Jus-

Art. 19 Esta lei cn lrarú em vi- li ~a diversas emendas, cuja juslifi-
gor desde n data da sua publicação . caç:io .se co mpromctlcu u fazer em 

Art. 20. Hcvogam,-se as disposi- . plcr!III' IIJ. • 
ções em co ntra ri o . 1 Arndn nao [az um nnn o, sr·. Prc-

- I sidcnte, de vigencia do Codi~o do 
Sala das scss,oes da Cnn~arn d,os Processo l'enal c .iá diversas allcra-

Beputudos do Esta~lo de 1\hnas Gc- ~ ô c· s lhe oram propostas, no intui-
racs, em Bcllo Hol'lwnte,. aos 29 de \ lo de aperfeiçoar as suas uormns o 
agosto de 1927. - O Jli'CS!dente, Pc- facili ta r a execução 1uos seus cdi-
dro Mn~ques de Almeida. - O 1." los. 
secrctar!o, João Bcraldo. - O 2. 0 I 'l'<Hlos nós, observa mos, sr. Pr·csi-
sccrclarro, Duque de Mesquita. I dente, que ha. na época ~ont.empo-

l
r:rnc::, uma certa tcndcncra para o 

Emendas da commissão dcspreti gio das prcscri pçõcs le!(acs. 
1\'l al é feita uma lei c logo a sua 

N. 1 1 
int cr: ridad c é amcaçn<th pelas in-
ve st i.lns do int eresse individual, 

Subslilun-sc a rcdacção do arti- tcndc ncin contra a qua l cu mpre ao 
go 2. o do pro.icclo pela seguinte: poder publ ico oppor á necess:rria 

Art. 2. • ~icn suppl'imirla 
4. • do art. 38il, do CO<ligo 
cesso Penal do Estado. 

• r, ~ rcncção . 
a 1 c,L'.1 a I ObscrvamtJs que todos os di as se 
do ll o-

1 
revogam leis qu e o Congresso aca-

1 h a de clnho rar. 

I 
Ora , po rque não foram bem me-

tiitndas, quando da sua clnhoraçilo 

S I 
. . o1·n porque contra ellns se investem, 

u Jstllua-sc o nrli[W !l. o do P1 o- ~ os int ci'C,j;SCS individu:rcs contr·nl'ia-
jcct.o, pelo se!luintc: · Art 9 o Nio t, . ~ ff•'t . d tlS ]J clas sua s disposições, intcn~ s-

N. 2 

• · · t er.~o c cr o sus- ~c s qu e não devem ser atlcndidos 
pcn.s ryo os rc~ur:;o s ml cr·postos das pelo poder publico quando colli~ 
dc~r socs rct errdas na lclra d) .do ci ent es 00111 os da ; oci cdndc. 
urt. 480, .c _na letra c), do artr!(o \ Na hypolhese das emendas nprc-
500, do Cocltgo do, Processo l'ennl. 

1 
se ntadas pela eommissfio de .Tu st i-

N. ~ I c;n, r!'tão rlhouvc (~li ]ála l·lc eles ta bsili.Hi O o 1 o e servil' , causa pu JCII, 

Substitua-se o pnmgrapho uni co l!uscnllcl u fncilitnr n l.arcl'n da nd-
do nrligo 10. do pr•ojccto, pelo se- ministra •;in ela jusliçn com mclho-
guintc: 1'11 1' ns 11orrnns contidas no projoclo. 

Pm·ngrnphu unico. Será relevado em cl eh:rto. 
de prestar essa sc!(umnça o réo mi- Em nlgumns emcnrlns hn mesmo 
scmvcl. nl l cm~iio suhstnncinl dos nrtigos a• 

N. 4 que se referem; em oulrns hn ape-
nas col'l'ccçiío de fonnn, do sor·le a• 

Supnrima-sc o acl. 11, do pro- clnr-se ao tc.-.,:to uma lin~ungcm• 
jecto, mais consoante á lcchnic1v juridicn • 

• 
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A prirneit·n emendn manda sub-
stituir a rcdacçito elo nrt. 2 . • do 
projecto pela seguinte: "Art. ~ . • 
Fica suppi'Íiil ida a regm do urt1go 
'll!J, do Codigo do Processo Penal do 
Estado" . 

Ora, em ta es coudições, permittir-
sc que, suspensa a condcmnação, u 
se ntcn~·n se torne lol(o causa .iulga-
dn, isto ê, niio passivel de reforma 
pela uã o intcrposi ç:io de nenhum 
recurso parn a au r. torirlnde .iudicia-
l'ia superi or , constitue um serio pe. 
rigo para a boa administração du 
j ustiça . 

E' que o pro.iecto, no seu artigo 
2 • alludc no de n . 383, do dec. 
7 :2s !J, de 14 de junho de l!J~~; 
quando, para o intcrprc1e se facili -
ta muito mai s a intclli gcncia do 
que se trata , alludindo-sc immcdia-
tamcnte, como se faz na e111enda , 
ao Codigo do Processo Penal do 
Esta do, npprovnd o pelo dirtç decre-
to . 

A emenda segunda numda sub-
slitui r o art. o.• do Jl1'0j ccto pelo 
seg uinte: 

"A rt. !J.• Niio ·lerão cffcil o sus-
pensivo os rec ursos in le l'!lOslus d as 
cl ecisõcs referid as na let ra cl do art. 
-180 c na letra c d o arl. 500 do Co-
di g~ d e Processo Penal . " 

A ser IIJlJH'ovado o projccto, ta I 
corno se acha redi gido, na pa rte 1. • 
no 11 r t . !J . ", 11 co nsequcncia fôra a 
suppress ii o do r ecurso cx-officio ~ll! C 
o 11 rl. <17!1, lctr11 "1 ", manda ao JUIZ 
interpor " das dec isões em qu e o 
juiz ou pres id ente do Tribunal do 
:Tury haja concebido a suspcnsfto 
condiciona l da pena." 

Vale di ze r : tal sculcnça teria lo-
go força de can.sn julgada, (JOI'(J UC 
niio foi int erposto nenhum rec urso 
para o tribu na l de segunda int.I·an-
cia, não seria a sentença passível de 
reforma. · 

O Senado sabe qu e, srf(und o o nos, 
so Codi go do P rocesso, em caso de 
primeira CO IH.Ie n llw~· :i o :'t pena de 
multa co nversi,·c] em pri s:i o, ou de 
pl'is:io de qua lquet· nattin•za até um 
:tnno, tratando-se de accus:ulo qu e 
u:i o haja revelado caracf.ci' pervci·so 
ou CO ITompido, o .iui :r. ou t rihun :tl 
poder:\ suspe nder-lhe a exccuç:io da 
pena. 

E' uma disposição legal muit o sa -
bia c co ndizent e com a moderna 
cuncc it uaçiiu da pena, cuja fin :tlida , 
de niio ô o ca sti go, mas a r c[( t•nc . 
l'a ç:io do crimin osn. 

E' d ~: notar, entreta nt o, qu e so, 
tnos seres humanos, c, como ta c~ , 
su,it>itos :'ts pa ixiirs dcf'l a!:( mntcs tw 
mei o em que vi n !mos . 

l'rincipa lment c no interi or, onrb 
muit as vezes fall ccc m at é os ncccs-
sari os elentt•nt os de l(a raut ia para 
a sc!:( uranp pessoa l do mal(i st rado, 
este é mu itas vezes impclliúo a cc-
det· :'ts influencias nmhi cnlcs, nasc i-
da s da amizad e, do empenho c, u:i•1 
raro, da propria co;,cç:io, de que 
se vê ameaçado, 

Foi cxact amente para obviar , a 
esse inco nveniente que a commissã11 
apresent ou a scl(unda emenda, con-
serva ndo o recurso ex~offieio da 
se ntença sus pcnsil'a da pena, mas 
tornnnd o-o de cffcito meramente 
devolutivo. 

O l'eC UI'So niío tcrít, na hypothesl!, 
effci to suspe nsivo, o qu e quer di-
zer que o r éo, a cuj o fav or o juiz 
concedeu a sobrcstaç:io t!a pena ou o 
" sursis" do dil'(!ito frnn cez, é logo 
posto em liberdade, c somente su" 
rá recolhido de novo :\ pri são si, ' a-J 
ser julgad o o r ecurso pela instancia 
coll ec tiva , for re.formada a sentença, 
isto é, reco nh ecido niio ter o réu 
Jli'Cc ncltido os requi sitos lcgaes nc-
. ccssarios para 11 ohtcnçiio desse be-
nefi cio. 

A mesma emenda dispõe não ter 
cffcito suspc·nsivo o recurso int er-
posto da deci s:i o I'e fcrida na letra 
d do art. 500 do Cod . de Processo . 

A emend a ass im di spond o I'Cill 
revogar a di spos içã(l processual, 
co ntida no cit ado arti go c letra, pe-
los qua es ~ra su spensivo o cffcito 
riu recurso voluntari o, interposto 
pelo qu eixoso ou pela justiça pu-
bli ca, da sent ença que houvesse dc-
ct·et ado a suspens:io da exec ução da 
pena; I'cvo!:(aç:io c!>ta, qu e se impõe 
pelos mes mos moti vos ,i :'t expostos 
em rc la\:io ao re curso cx-offici o. 

A terceira emenda , eximindo da 
obriga\·:io de fian ça o réo misera\'cl, 
em vez de " rcu qu e n:i o o puder 
f:lzc,I; por falt 11 ,d e reCUI'SOS pecunii~
I'IOS , co mo esta no JHtrngra·pho um .. 
co do a rl . 10 do projcct:n, visa ape-
na s sub stituir a expressão cntrc-
aspada pelo lerm o juridico mise-
ravel. ' 

i\ li scra ve l, em direito, di z-se o 
indi viduo dcsprq.vid o de r ecursos 
pa ra liti gar em jui:r.o, qu e não pode 
pa gai' os ·custas do prnc!' sso, não pu-
de rcmun et·ar o ti·ahalh o de um ad-
voga do c a quem, po1· isto, o jui:r. é 
ohri f:adn a dar um curad o1· cnli'e 
<Js c:t usidi cos ri os seu s a udilori os. 

Des te modo •n:io só ficará c'oiTi-
gida a linguage m do projcc to, qu e 
assim melh or se conformará Cl) Jll 
a terminol ogia ju1·idicu, ma s ainda 
~ c tran cará a porta a muitos alni· 
sos. 

• 

449 
A expressão contid a no proj c c to 

iria constiluit• nmn vnl vula escapa. 
toll' ia por onde p11 ssar iam qu asi to-
dos os rêos, pois não fnl-lu r iu m au -
ctoridades amigas c bcncvo las a 
J1 0nlo de fu cilmcntc fornecer-lhes 
aUcslados de fnll 11 de rec urso, o que 
rcdund :wia em ficar, na prati cu, 
qua.si que de lodo em todo inutili -

·zndo o institut o du t'i nnçn, cuj a fie 
nnlidad c niio 6 pennittir a fu gn do 
criminoso, ma s fa cilitar-lhe o pre-
paro da sua defesa co m a segura n-
ça de que niio d c ix ~n·ú de com pa_r~
ccr pcr nrntc u ju sti ça na occ:t siau 
OJlJlOI'lUna. 

A emend a n . 4 manda sup pl'imi r 
o art. 11 do projccto, qu e é do se-
guinte !.cor: "0 art. 5·1-1 fi ca :~ss i m 
redi gido: PJ·o·;end o a ap pell açao de 
qu e trata a letra . c· do art. 526, .o 
tribunal mand ara qu e o réo SCJ U 
suhmeltido a uo vo julgament o." 

A emenda manda supprimir esse 
arti go, porque clle co ns11gra um 
pl'incipio em dcsaccord o co m •. o que 
se acha prcsc ri pto pelo Cod1go de 
Processo no seu art. 544. 

O artigo do projccto é, em_ sub-
Sitn ncia c com pouca allcra çao de 

· fór:ma, o mesmo d.ispositivo. co l~li 
do na primeir11 par te do nrt1go o44 
do Codigo de Processo; m11s lhe 

. SUJ>prime a ultima pa!·tc.' ?li as pa-
lavras : " .não se admlllira, porem, 
segunda . appcllnção com o mc~I.no 
fundam ento " (I sto é, o do art. o2 6, 

, n. 3, letra c, n saber: quando .a.s de-
ci sões do jury forem . man.lfesta-
mcntc contrarias á cv1dcncut dos 

·autos). . . 
A emend a J.eva em tmira, PO I ~, 

·conservar nn sua integrid ade a Cl-
tllda disposição do Codi.go de. Pro: 
cesso, que, pela sua. llbcralldadc, 
deve ser assim mantida· 

Devct ass ignalar perante o Sena-
do a má impressão . causnd.a por es-
se artigo ao egrcgw JH'Cs ident c rlfJ 
Tribunal da Rclnçíío, que nellc en-
xergou um verdadeiro re.troccsso e1~1 
mntcria penal, qual scna a eter~l 
zaçíío do s feitos criminaes, yermlt-
ti ndo succcss ivas appcllaçoes so lJ 
aquclle fundamento . 

A emenda 11 • 5 supprime o pn~a
grapho unico do .art. 12,, do. ~ro.J c
clo. Assim di spõe pela muhlldade 
õo referid o pnragrnpho, que manda 
cnnccll ar um11 parte do art.. ,557 do 
Codigo, do Processo, part ! J:\ . can-
cellada pelo art. 12, do r. proJceto, 
que, substituindo o art. Go7 citado, 
n não reproduz. . . . 

A emenda n. 6 manda subst~tu1r 
o art. 13 do projccto pelo seguinte: 

• 
" Art. 13. Fica suhstituido o § 2.c1, 

do art . 1:.!5 do Cod. do Processo 
Pena l, pelo seguinte : 

Art. 125 . § 2 . " : o valor deposita-
do scrà logo reco lhido :\ co ll ectoria 
c~ladua l ou ús mãos do depositari a 
publi co, Juntando-se aos autos o 
roopccl i v o co nhecimento. 

A emenda• vi sa apenas llccrcsccn-
tar, no § 2. •, do art. 125, qu e, 11 lém 
do coll ector estadual, terá lambem 
o deposita do publi co .n tlrihui ção ~c 
rcl·ebcr o valor dcpo:;1tado como fl -
a n ~ a. 

O pro.i't'cto, rcdrgido co mo se ncha, 
dava essa compctencia :í coll ectorin 
muni cipa l, aos bancos ou casas hnn-
cm·ia s qu e merecessem o credito do 
juiz . 

Ora; se ndo o coll ccloi' es tadual 
um fun ccionar io admini stralil'u do 
Estado c o depos itad o um auxili ar 
da jusli ç11 , ambos rcr; ponsavcb pa-
ra com a admini s\r :tçiio publica do 
Estado, perante a qu al até presl11 m 
uma caução, estão nat uralmente in-
di cados parn o desempenh o da a ltri-
bu içiio de que ora se trata . 

Ao passo que os !Jancos c 11 s casas 
hanearias s<io completamente extra-
Ilhas á admini stração publica c con-
tra ellcs não dispõe a aucloridade 
dos rapidos meios coc i·citivos de que 
pódc usa r contra os ditos funccio" 
nul'ios para induzil-os ao implemen-
to das sua·s obl'igações no carael!lr 
de dcposilarios . 

Fica riam a auctor id11de judieiaria 
ou a propl'ia pa rte, muitas vezes, a tú 
na conliugcncia de arcarem com dif, 
ficuld adcs para obter a prompta rc" 
slitu ição do objceto cu valor depo-
sitado . 

As Camarns ~Innicipacs, sujeitas 
a mulliplas injnncçõcs politic11 s, po" 
del'inm até f11c ilitar nos seus ami gos, 
ou aos partidarifJs da ~ ilnnção donu" 
n11 nt c, a prcs taç:io da fi11n ça, forne-
cendo-lhes um taliio ,de lodo graci o-
so, do depos ito cxi gi.do para fi ança. 

São (?Ssns, sr. Prcs )(lentc, as cmen" 
dns qu e a commissiio julgo!! accr~ado 
offercce1· ao projeclo em (h scussao o 
que acabo de li geiramente justifica!'• 
mostrn ndo que umas tendem a corri-
gir falh as do projecto e out rns 11 cs-
clarc.cer certos pont os do seu contex-
to . 'n esse modo, penso que tornare- , 
mos mai s cxcquivcis c mais claros 
cert os ·di spos itivos do Codigo do 
Processo Penal. (Muito bem! Muito 
hP.m!). 

Encerrada a discussão, é approvado 
o projccto, em todos os seus artigos, 
com ns eu1cndas. 



Vão• â· ·O(I)mmissão do I rgisln~·ão c 
I) UGtíÇu, 

En ii'U em 1.' di scussiio L' é :lj)Jll' . · 
vndo, sem dohntc, o se[.( uintc~ : 

l'fiOJECTO N. 58, DA CAi\1.-\I\A , DE 
1!127 

Abertura de credifoR 
0 Congresso Leg islnti r o do Estad o 

de Minas Gcraes decreta: 
Ar t. 1.° Ficn o governo nnctoriZH· 

do a: ' 
n) nhrir o credito de :J :GOO~OOO 

pam •·uga r o auxilio parn nluguel de 
casa, de 1." de jam•i ro a ill de dr.-
zclnhro do corn•ule anuo, a que I'Lnn 
dire ito o jui z de di reito de l 'o~·os de 
C:ddns, dr. !'nulo ele lllornes Jardim, 
nos termos elo inciso do nrl. :!." d :1 
lei · n. !l2!l, dL• !!7 de se te mbro de 
1!J2G ; ll c.!c il:i :o:wssoo, ao sr. ArlindP 
'1'C'ixcir:1 ,Junio r, em virtude de sc l! -
1 cnça jndicia ria; o de :!8 : 111 $000, 
para at.tcndcr :1 despesas com di ·~ r 
sos professores cont1':1L'l :1dos do Cn u -
f;crvatorio i\linciro ele lllu sica ; c pa-
ra pa g:1mcn to 11 uma prati ca nt e d t ~ 
mesm o Conservatnrio, n umn inspC"-
ctora de alu mnas do ln le l'll:lto d" 
Gymnnsio Minei ro, a um professor 
de linguns do mrs mo cstahclccimcn- . 
t.o de ensi no e uma SC I'vcntc ela Esco· 
la No J•hlal Model o, ela Capit:! l; o dt• 
272$000, Jl:ll'a pnl(amcnto no prcpn· 
rndor c zeladores dos lahoratnrios elr 1 

physica, chim ica c hi s tori :1 natuml , 
ela Escola :"'ornwl l\l odcln d:t Ca pital, 
relativo n ::u ~mcn l o de ve ncimentos 
col'l'cspond cnt cs nos mczes de no . 
vc mhro c de dezemb ro de 1!12G, e um 
outro suppl cmentat· ú verba 15 -
Pessoal --: do al'l. 1.0

, § 1.0
, da lei 11 . , 

!J:J l, de 27 de se tembro de l!l2!i. 
lambem para Jliii(U mcnto de Jli'OI'cs-

sorcs; o de 7 :860.'000, supplcmcntares 
:i verba 16, 1\ ) Pessoa l - n. 1, da 
lri Ih !)31, de 27 de setembro ele 
1n26, sendo 3:9:w·ooo parn o 1utcrun-
to c 8:!130-'000 para o Externato r.lo 
Gymnnsio Minei ro - J>:Jg:unento cl >! 
unias cxlraordinar ias :w~ professe· 
rcs; 

b) contribuir, com o recurso ele que 
dispuzo r, po1· co nta da 1·crba 16, do 
§ 4.", para auxiliar a const rucçiio do 
mom1mcn to a Suntos Doumo n ~ c do 

, mausol.éo ao dr. Jo:io Luiz Alves. 
Al't . 2.0 No § 8.0 do art. 8.0 cl:l ki 

n. 912, de 23 de setembro cte 1 92!>, 
suppt·inulm-se ns palavras: "e t1Jn 
offi cinl do l'Cgistro de immovcis". 

Art. 3.• Fica o l(ove1·no auctoriza-
clo a abrir o credito de !J:000$000 pu-
ra supprit• a insuft'icicncia dns ver-

has ú c 7., do art. 1.•· § 1.•, dn lo1 n. 
!1:!1, de 27 de sr.tcm bl·o de 111!26. 

Art. 4." Fi ca lli'OI'ogudn n.té i![ de 
dczamlu•o ele l!l28 n grat if.icnção il~· 
t• ccin l aos professores diplomados 
pm· Esco ln Normal do E!Jtndo1 que 
n ·gercm esco las cli stri ctn cs c rurne:;, 
nos term os dn lei n. 891, de 8 de s•~
l'cmhro de 11125 . 

Art. 5.• O scc1·ctario do Tribun.1l 
ela Hel:1çiío pcl·cchcrlt, mensa lmen te, 
o orde nado de 1 :2!í0$000 , · 

J\ ·t. 6.0 Fi c!l o gor crno nuct. ol'izado 
,, abl'i r, desde jú, o cred ito supple-
/11 (; 11lar ele 28:1l!lti$000, (l:ll':l pngnmcn-
to Wl c· ~ccc:;s o v~;rificnd o na dcspc:;a 
que corre pcln r crh:! 8 - Mntcr ial 
- a1·t . 1.", ~ L", d:: lei n . !)~1. de 
'27 de sr lcmhro ele Hl2li. 

A1·t. 7.0 nr vogu m-sc as disposiçcics 
em cn nl rn ri o. 

S:Jia das sessões cln Cnmnra dos 
Deputados elo Estado ele Minns Ge-
raL'S, em Bcllo Horizon te, aos 4 •' e 
~; ctl'mh ro ele I !1~7 . - O prcsidcn te, 
Pcclro' ~ !arqu es ele Ahncidn . - O 1.• 
.' r crctario, Joiio ·13 cmld" .- O 2." se-
crr tario. ~I n r i ins l'ral c:;. 

Vnc ú commissiio el e Finança H. 
En'tra rrn 1.' di scnssiio c é appro-

vad o, sem d c b;~ t'c, o seguinte: ,, 
PHOJECTO N. 60, DA CAMAHA, DE 

1!127 

lmJ>Osto territorial 
O Congresso Lcgislali vo do Estado 

rle Minas Gcraes decreta: 
Art. 1.• Fica o governo nuclnriza-

do a: 
n) fa zer a rcvis:io do lnnçamcnlt> 

do impo:;to lcJTitorial, 110s termos da 
legis lação · mn vigo1·, podendo abl'ir 
par-a esse fim, o creu i lo de . ... .. . . 
900:000$000; • 

h) admittir, em n rco1·gnnização da 
Prev idcncia dos Servidores do Esta· 
do, os fun ccionari os fccleracs e of· 
fi eiacs do Exercito, com rcsidcnciu 
em ilcllo Horizo nt e, para os fins :J e 
acqu isiç:io uu conslrucção de casu~, 
c~tip ulando-sc, em um novo rcl(ulu-
menlo, ns condições ncccssarias ao 
gosn desse fnvor, que será exlensivu 
tnmlwm nos membros elo Poder 
Legislativo que fa çam parte da mcs-
n]a soc i r~ rlade. 

Arl . 2.• O imposto de hpbidas, em 
relaçiio aos fabl'icnnles de aguardcn-
l' e ,será pago em uma só prestação, 
no mcz de fevere iro. 

A1·t. 3.0 O imposto de exportaçíío 
sohre os segui nles Jll'odu ctos ccranü,· 
cns : - typo Marselha, tclhus de cu-
ual, tijolos rcfracturios, làdrilhos, 

•ltnolim, oc1·es, LuiJOs ( mnnilh~:;), ai'· . ~ ll. • ~iío .cxist ind? 9s ~>~t•ente~ 
gillns 1,ofrnctJtl'ia ~ c tijo los furados ncJIIlll ,dcs ~g nul~Os, n pensao ~c 1 á nbo 
, •• 1·1c u~ouo l>Ol' tonclncla 'j nndn n mac, VIU VU u desvn hdu, e nu 
scru t~ rv · f' 1 1 t I' · t' l· o1n Jl 'l t'lcs A1·t. 4." Todu \ 'CZ que u re n c~a da n la c c•s ~~, .. ( ~v H ,ll ·' . " • ·• 
L t I. ·lo Estudo de Miw1s cll.ccdcr ci( JJ:ICS pe las llllt.IS solle11.1S .do. c,o n 

o Cll' n l • t ' I · ' · uma c oulrts vtvmm 
d . 1 OOO·OOOPOOU o excesso sc J'Ú dis- I'I)Uin uc, SI ' . ' r' 1 e · · '1' • { · 'XtJc ns·1s deste ao lcm(Jn Llo a ·· trihuido aos estnhclecimcnt.os suh- &s .C· • · · 
vcncionnclos pelo Estado, observado o lccllnenlo · 
r~ posto 110• Hcl(ulnmcnto .n í .G9!) de A1·l. 5. • Por morte do gnnrdn nu 
3 de junho de h127. ' f'i scnl quite, a Caixa concorrerá pa· 

f\rt (i .' Hcvo••am-se ns d i~pos i çõcs Ira as despesas do seu scpulla.mcnt_u 
· • · o c do lu to dos pnrcntes que t1 ve rc1 ,\ 

em cor:lrano. - • di reito ú pensão. com n quantia qu e 
Sn ln das scssocs dn Ca n~ara dos Oc· r<11• arhil rada pl' lo Co nselho. 

Jlllt.ndos do Estndo de M1nns Gcra.cs, I Art. fi." l'erd cr:io a I'C ~; pcel ira 
t~ m J3ello Ht)ri wntc, nos. 4 (.lc ~c · quota 11 r1 vo 1· da Caixa, as !'ilha:; 
l CJ)1 hl·o de 1!127. - O J~ rc;nnlcmc~ Pc-

1 

orph:"ts ou irmii:; que se c~tsa ~·em , o~ 
drn, Ma rque:; de AlmcJtla . - I. se· filhos orphüos que atllngll·cm '' 
crct:ari o, .J oiio Bcl·:tldo. - O 2.' se- mai oridade, ou que, antes del0, s~ 
crcl:1rio, i\!arlilw l'ratcs. I emancipa rem, e a viuva ou mac, SI 

Vn.c ú com mi :; :ai n ele FiLall\:IS. contrahi r scgu1Hlas nupcias. 
Entra em 1." di ~cu ss:io c é npJH'O· l'nragrapho Ul)ico . O mesm o se dn· 

rad o, sr m cl cbale, n segui nte: r:'l com o l'alleci mcnto ele qualquer 
herdeiro pensionista, sa lvo quand o 

PnOJECTO N. !í:í, DA C:M,L\ 1\A, DP. se tnilar ela vi ura com filh os do 
1927 conlri huint e, caso em que a qu o t~o 

que lhe ca bi a scyú di st ribuida co~! l 
Caixn Beneficente da Guarda Civil cgua ldudc pelos I !lhos m~norc;s, c li· 

lh as so lteiras c só se cx llngu1ra nos 
O Co ngresso Lcgislati vn do Estado cnsos previs tos na pl'imeira parte 

do Mina s Gcrac:; dec reta : deste nt'l igo. 
Art. 1 . o Fi ca inst.ituidn , sem o nus Art. 7. o 0 gunnln ou fi scal que 

pnrn o Estado. a Caixa 13cncl'iccnlc fôr excluido da Caixa, sa lvo no ca-
da Guarda Civil e dn lnspector ia de 50 de incapacidnde physica, perder{, 
VclÜculos de Bcllo Horizonte, le nri C' todas as contribuições c o direito a 
por fim prover a ' suhsis tencin das qualquer bene fi cio. 
fnm ilias dos l(uardas ch·is c fi scacs Art. 8. o Aos que forem excluiclos 
de vchiculos, que fall ccc rcm. por incapacidade physica acl quirid_a 

Art. 2. o O fundo da Caixa ser i\ em scnd~o el o seu cargo c que cst t· 
formado pelo desco nto mensal ohri- r erem impossihi litaelos de prover os 
gatorio de um dia ele vcnci mcntils meios de subsislcncia, se1•ão rcsli-
·cl c cndn gunrda ou fiscrd, multa s dis- tuidas as cont rLb uições que houverem 
ciplinares, pcrdns de ve nci mento:; , feito. 
contribuLções em a t1·azo, .ioias, don:l- Ar t. 9. u Serú pc1·milliclo aos prcs · 
t.ivos pnrli cularcs, lc[.(ndos c juros tamis tas pngarem n im poJtancia da 
do capital , ass im cnn slituido . jola ele uma só vez, ou em presta· 

A1·t. 3." A .i o ia corre'spondel'á a çõcs até 0 umnc1·o de llozc; lambem 
12 dias de ve nci mentos c será paga será pcrmitlido contribuir de uma 
no decurso do primeiro anno de. con- só yez com a quota relativa aos doi:; 
tribui çiío . ru1nos de que trata o arligo 4. •, pa· 

Art. 4. • Teriio direito a Wlln peu- ra lerem, desde logo, di1·eil.o aos bc-
são cgual á metade dos vcnci!nen· ncficios da Ca ix:1, pela forma esta· 
tos do gtwnl a ou fi scal que fnllcccl', bclecidn nesta lei. 
depois de dois annos de contribui- Art. 10. A pensão cons istirá Jla 
ção: • metade dos vencimentos co rrcspo n· 

a) - n Yiuva, si viver honcsla· dentes :i classe do contri buinte, nu 
mente c nii o estiver di vorcimla; época elo fa llccimcnlo. 

b) - os fil hos menores de 2J nll· Art. 11 . A Ca ixa será dirig ida ]l<>l' 
nos, ou os interdictos, c as filha~ um Cousclho Administrativo co m· 
solleirns, legítimos ou lcgi limados. posto do Scc ret11 1·io da Scgu 1•n n ~n c 

~ 1." Si o co_ntribuintc deixai' viu· Ass istcncin Publica, como prcs idcnlo::, 
va c filh os, n pcus:io será di vidida do dircc tor da Scc1·etarin du Scgu·· 
em dun s partes eguncs, semei o um a rança c Assistcneia Publica, Llo su·' 
dcstinnda n viu va c a outra distri- pcrintcndcnte c do luspcc tor du 
buida egualm cnte entre os filh os . Gu(lrdn Civil e do luspcclor Geral 

§ 2." A quota referente ao filh c ele Vchieulos. 
faJIClcido ou emnncipado rcvcrtcrli Art. 12. Todo o mov) mell'LO da 
~m favor da viuva, , . : . .. .. ... , Caixa será ·registrado 11os livro~ 



~~pccineS í[Ud SC ,[OI'III\I'('Jll preci-
SOS n juizo do Conselho Adminis-
trativo, entre os quacs hnvcrú 11111 
pnm lançamento de entradas c sa -
hidas de dinhcil·os c valores, um 
para matl'icula de todos os con-
lribuiutcs, de registro da s altera-
ções que occorr:11n co111 cll cs e 
suas !amilas, um para lan ~;a meu 
to das actns do Conselho, um de 
r cgi·stro de t.ilul os de pensão c, l'i-
nalmcnlc, um de talüo de recibos 
de juia, lll ell Sa Jidadcs C !JU IICS f(II Cr 
CJUtras quantia s de sti nadas :'i Cai-
xa. 

P:mlgl·:q>ho uni co . Os livros se-
rão rubricados pl·lo SIIJlCI' ÍII ic n-
deutc da Gu:li'Cla Civ il. 

Art. liJ. A cSt' l ' Ífllura ~ão c o ex-
pedi ent e da Caixa ficnr:io a cargo 
d:i SCl' \:io 0 11 do s ftlll CCÍo nat·ios da 
Gua1·da Civil ou da lnspcctoria de 
Vchiculos que forem dl·signad os 
pelo SeCI'e!ario da Segurança c A ~
si stcncia Publica c SC I' VÍI'ÚO w b a 
di1·ec~:io do in spector da Gua d :1 
Civil c in spec\ão do Con ~H· Iho Ad-
mini slratin>, qu c ,poderú d i s p c n ~ al
os, lod os nu al gun s, qunJH.Io jul-
gar COnVt'nÍCll[C. 

Art. H. O supcrinlend cnlc da 
Guarda Civil c da Inspccto i'Ía de 
Vchiculos aprcscntaTÍl mensa lmen-
te á Secretaria da Segurança c As-
sistcncia Publica um balancete do 
movimento da Caixa, com menção 
das pen sões concedidas, sua natu-
reza e impor ta ncia e das que ca-
hircm em commisso. 

Art. 15 . Nenhuma des pesa PO· 
dcrá ser feita sem previa aucto.ri -
zação do Conselho. 

Art. 16. Os contribuintes devem 
apresentar ao Conselho uma de-· 
claração escripta, em fórma regu-
lar, sem emendas nem ra suras, as -
signada. po1· clles em prese nça de 
dua s te stemunhas, contendo o no-
me da (;Sposa, em primeira ou se-
gunda nupcias, época c Jogar da 
celebração do casamento, nome dos 
filho s com a data do nascimento 
ou regbtro civil de cada um, es-
pecificando os legítimos c os lc· 
gitimados, c, finalmente, os nomes 
dos paes c das Íl'lnãs solteiras, 
tambem com n indica~ãu do nas-
cimento ou registro civil de cada · 
uma, tudo para os fin s do artigo 
4. • e seus paragraphos . 

§ 1 . • Ao contribuinte cumpre 
'tamhem communicar, pel o mesmo 
modo indicado, as alterações que 
se derem com os membros da sua 
família c que possam influir sobre 
o abono da pensão, 

§ 2. • Todas ns declarações, ~c~ 
pois de rubricada s pelo presiden-
te do Con selho, ou por quem este 
dcs igmu·, ''Crão numeradas, Tcgistra-
du s c cuidadosa mente archivadas. 

~ il ." As declarações que, por in-
c:~pucida dc physicn ou mental do 
cont·ribuint c, n:io puderem ser fei-
ta s por cll e, se l-o-ã o pela mulher, 
uu na falta desta, pelo filho mnis 
Yclho. 

Art. 17 . O Conselho Adminis· 
trntivo tem co mpctcnc ia Jllll'a in-· 
spc•cci onaJ' as dcl'i a raçõc·s dos cu n-
l.ribuint cs mencionados no a1·tigo 
nnl ~c ~d e nlc , corl'igindo as fraud es 
••u o mis :ai ~ s qu e contiverem. 

,\ ri. IS. E' da atlrihui~:io' do 
Con sP lhn Ad111ini stralil'n a exclu-
~: it n do s pension istas c co ntribuin -
lt• s qu e, flUI' ctuúlqu cr dos motiv os 
p r ~ 1 · ist u s nesta lei, perderem os 
s~ u s direitos. 

Ar!_ I!J. Das cle ci siies do Conse· 
lho Adm ini strati vo caberá rec urso 
pa ra o Secretari o da SegUI'ança c 
.·\ ssistencia l'ubli ca. 

Art. 20. Os descontos, hem co-
fil O qu:H'squ cr quanlins de outras 
ori g-_•ns, Sl' l'iio cl cpos Hado s nos co-
fres da Sccrel.uria das rinanc;us, 
11lc qt~e possam se r applicados na 
co mpra de apoliccs da divida ,pu-
bli ca do Estado ou da União. 

A1·t. 21, No mesmo cofre ficará 
deposi tada a qu antia que o Ccm-
selh o julga r ncccssaria para occor-
I'Cr ús despesas men sacs. 

Art. 22. O th csourci ro da Secre-
taria d:ts Finanças, dev idamente 
auclori za do pelo Conselho, repre· 
:;c ntará a Caixa na compm de npo. 
!i ces c recebimento dos juros re. 
Sf• CdÍ\'OS. 

Art. 23 : Ao pen sionista entre· 
gar-sc-á um titulo, pelo qual se 
eohmrú em faYor da Caixa a quan-
tin de cinco mil réis, que scrú des~ 
contada ela pen~iio no primeiro 
mez em que fo1· es ta abonada. 

Paragrapho uni co. Os t.itulos; 
devi damente registrados c nume-
rados, scrií o ns signados pelo Se-
cretar io da ' Scgut·ança c Assisten-
cia Publica. 

Al't. 24 . A importancia das mcn-
salidiides, perdas de vencimentos 
e da pen são, joins em ntruzo do 
contribuinte que fallcceJ•, será des-
contada em pres tações mcnsaes, 
tantas quanta s foTc m arbitradas 
pelo Con selho. 

1\Jot. 25 . A Caixa niío dará pen-
são maior do que a que corrcspon-
'.ll't' ú metade dos vencimentos do 
inspcctor gcJ•nL 

· Art. 2G. As pensões nüo poder,i.J 
~offrer penhoras, embargos ou d(•s-
conto:~ para pagamento de dividas, 
salvo us que provierem dus joias ou 
contribuições em utrazo. 

Art. 27. Prescreverá em fuvor da 
Caixa a pensão que não fôr reclama-
da denh·o do prazo de trcs nnnos, 
excepto quando o pcnsionistu fôr 
mcnOl', ou intcrdicto. 

.-\rl. :.!11. A renda da Caixa sct·á re-
r:olhida mensalmente no Thcsouro 
do Estado, mediante guias expedida~ 
pelo Inspector da Gu:p·du Civil c vi-
sadas pelo Superintendente desta. 

Art. 29. A inseripçiio dos cont ;·i-
huintes no Iivi'O competente ser .. t 
fritei quondo assumirem os res pecti -
vos cargos na col·pnraçilo a qn c (lCI'-
tcncercm. 

Art. i!O. Os contJ•ibuintcs qu e, nü,, 
rntrnndo nas folhns de vencimentos, 
deixarem de rcnliznl', pontualment e, 
ns suas mensulidndes, incorrcnio em 
uma multa de~ 5 % a 2U % uté o se-
gundo trimestre, c no pl·imeiro din ~lo 
tercr.iro serão cxcluidos c ]lC'I'(lcrao 
o dh·eito {ls contribuições que tin~
rem feito, si niío tiverem :lltcmt:d., 
1ios avisos prévios qu e lhes forem 
feitos. 

Art. ill. As contribuições que, pot• 
escussez de vencimentos, niio pmt.:-
rem ser descontadas em um mcz, 
sel-o-ão nos seguintes. 

Os descontos n:io JJodcrão, porém, 
exceder dn importnncia de duns men-
salidades, salvo pedido do contJ'i. 
bu:nte. 

Art. 32. Não scrú rcst.iluida a di f .. 
!'crença de rencimcP!os ou .i tda cOPl 
que houverem contribuído os l(tull'· 
das ou fiscacs que forem reba ixadt• ~ . 
defiliilivnmcntc, pura classe infcrt nl', 
, A,rt. 33. Todos os pensionistas s:io 

obrigad'os u npJ•csentar certidão de 
\'ida, residencia c bon conducla , pus· 
~nela pela auctoridadc competente, 
de seis em seis mezes, s·i uão recebe-
rem pessoalmente as J·espcctivns pen-
sões•. 

Art. M. Nenhum titulo JlCl'lenccn-
té â Caixa podcril ser alienado, si mio 
em cnso de manifesta vnntal(em e 
com prévia nuctoriznção do C:onse· 
lho. 

Art. 35. Os membros do Conselho 
AdministratiVO poderão fazer parte 
da Caixa, mtldiante a contribuição o· 
join correspondentes no cargo de tn-
spector Gernl, niio podendo. porém, J 
)1Cnsiío exceder do limite determina-
do no nrt. 25. 

Art. 36 . As despesas, mesmo cmn 
os beneficiados, cmquanto o capital 
da Caixa não nttinglr n trezenl.1s 
cont'os de réis (300 :000$000) nilo de, 
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\'crão exceder dos rcndhncnlos ;to• 
capital de que dispuzcr c mais um 
Cflllll'to das contribuições, podendo o 
Conselho reduzir, proporcionalmcn· ' 
te, as pc nsõcs, sempre que as despe· 
sas forem superiores nos rccul'sns • 
fixado s. 

Desde que, porc!m, se eleve úquella • 
somma, poderão se1· U'JPlicados em 
hcncf'i ccncins até dois terços da s con· 
trilmições . 

Art. 37. ficvo!ia ni-sc as disposi-
ções Cll~ contl'nl'ÍO . 

Sala das scs 1Õcs da Cnmara el os 
Deputados do E:;tado de Minas Gc-
rnes, em ll cll o Horizonte, aos 4 dl! 
se tembro de 1 !n7. - O presidente, 
Pedro Marques de Almeida. - O I.• 
secretario, Jo:io lleJ•aldo.- O 2.• . se ·' 
ereta riu, Mnrtins Prall>s. 

Vac á commiss:io ele Finanças. 
,\'ada mai s l;avcndo u tratar-se, é 

levantada a sessão, sendo designada 
pun1 I! do col'l'entc a seguinte: 

OHDEM DO DIA 

Primeira parte 

Até ús 14 ho1·as : 
Leitum da actn, expediente, apre-

scntaç:io de pareceres; projectos, in-
dicações, moções c rcqucrimclltos. ' . 

Segunda parte 
Até ás 17 horas: 

1.• discussão do projcclo n. 3, !'la·; 
Camara, fixando a despesa c orçnndc) . 
a l'ccc ita do Estado para o vindou-
1' !'1 excrciciu. 

1." discussão do de n. 22, da ca. ' 
marn, sobre classificaÇão de comut·· , 
cus. . , 1; 

1.." discussão do de n. 28, dn Citma·· 
I' a. suhl'll o ensino de pharmncia . c · 
odon~ologiu. , , ·, 
· 1.• diseuss1io do de n. 34, da Ca· . 
·marn, dispondo sobre emolumentos 
de cul!cctoJ'CS c escrivães de collecto• · 
l'ias . 

1.• discussão do de n. 38, da cn, 
m:u·n, isc. ntanC.:o de imopstos ·a em·' ' 
presas de nrm:1zcns gera e~. 

1." d iscus~ão do de n. 54, dn (;<ill!:Í , 
ra . stlbre classificaçiio de col:ectorias. 

1.• di scusr.ào do , de n. ,57, dn Cn· 
mam. dispondo sobre construcção de 
um ramal fer 1·eo entJ·e o Porto de Ce· 
mitcJ'i'l, no l'io Grnndc, e 11 cidade do 
ltuyutnhn . ' · · •, ' 

3.• discussão do de n·. 10, cllJ •'se.' i 
nndo, crcnndo uma eséoln de avinc;fi,j 1' 
mt Cnpltnl. · 

3.' discussão do de n . 31, da Cama· 
ra. auctoriznndo o governo 11 mnnditr 1 

impJ•inliJ' nnnunlmente a nHmogrn. I 



plHa ,1pnemlada· peln "F~tlldoçúo 
clr.o Los.sn"., (Com 1 emenda). 

I • I 

Pc- riedade do Senado ao presidente An~ 
tnnio f,nrlos. - lnteiraqQ. · 

ll.• •. dis.cu~siío do de n . 15, da Cuma-
m 1 crenudo •O curgo de Sub-Procura· 
elo r Ge:·ul do B~tndo. (Com 1 emen-
da) . :1.• di scussão do ele n . 33, dn Cama · 

' ro, considerando de utilidade publica 
o •í\Ultl{llOOVl Club de Mnias Gerncs. 
(Com 3 emendas). 

30.' SESSi\0 ORDINARIA. AOS 8 
DE SETEMBHO DE. 1!l27 

Presldencla ·do ar. Olegarlo Macl.::1 
- Secretarlos, os srs. Olympio 
Mourão e Gabriel Santos 

SUMMARIO: - Acta. - Expedien-
te. -Pareceres sobre os pro.iectos 
ns. •58, 36, 55, 60 e i, da Camnra. 
- Idem, sobre duas petições. - -
O.bservnçôes c parecer do sr. Al-
fredo Sá, sobre o pro,iccto n. 1?,, 
da Camara. - Rcdncção final elo 
projecto n. 35, da Camara. - Dis-
cussão dos projcctos ns. :1, 22, 28, 
34, 38, 54 c 57, da Cnmara. -
Idem, do de n. 10, do Senado. - -
Idem, dos de ns. 31, e 15, da Ca-
marn. - Di scurso e emendas lo 
sr. Alfredo Sá . - Discussão do 
projecto n. 33, da Camaru . -Di:;-
curso c emendns do SI' . Alfredo Sá. 
- Ordem .do dia seguinte. 
A' hora regimental, feitn a cha-

m~dl\, acham-se presen tes ns srs . 
Qle~ario Muciel, Hibciro de Olivci-
1'!1, Ol;rmJ>io Mourão, Gabriel Snnto:;, 
,l. Montundon, Pcl'iclcs de Mendon-
ça, Levindo Coelho, Xavier Holin1, 
Moreir<~ da Roch;1, João Pio, Alt'1·cd" 
Sá, 'Simão da Cunhn, Enéas Came-
ra, Alfredo Bnctn, Alfredo Calão, 
Alves de Lemos, Modest.ino Gonçal -
ves, Passos Maia, Vnlladures Ribei-
ro, Cnmillo Chaves e Luiz Lishon, 
faltando com l!ausa participada o sr . 
Miguel Lannn . 

Abre-se n sessão. 
E' lida e approvndn a neta da an .. 

tecedente . • 

O 1. • SECHETARIO procede á lei-
tura do seguil\tc 

EXPEDIENTE 

Communicação 
O SR . VALLADAHES HIBEIHO, ob-

l.el\do a 1 palavra, communicn que 
deixou de comparecer it ultima ses-
são por tet• ido á recepção do sr . 
!Ir. Wenceslau Braz, c que si es .. 
ti.vcsse PI'Csente teria votado com 
llrazcr a moção de apoio e solida-

Representações 

O SH . R'IBEIHO DE OI'..'IVEif\A, 
obtendo o pulavl'll, envia á Mesn duns 
representnções: uma dos lentes 'du1 

Gymnnsio Mineiro, desta Capital, 
pedindo a elevação de seus lvencl· 
mcntos mcnsacs, a um conto de ré i~: 
c outrn, de commerciantcs dn cidade 
de Entre Tiios, pedindo a mudança 
deste nome pnru "BI'Umado '. 

A 1.' vuc á cornmissão de Finnn· 
ças, c u 2. •, á de Estntistioa. 

O SH. V ALLADAHES HIBEIRO, 
obtendo a palavra, envia á Mesa 
um requerimento do dr. Miguel Ri-
beiro, pedindo revisão de aposeJJtur 
doria. - A's commissões reunidtts 
de Finanças c Justiça e Leg isi~çãu. 

VOTO DE PESAR 

l"allecimento do dr . F. Alvares Cor-
deiro de Araujo Feio 

O SR . PASSOS MAIA: - Sr. Pre.' 
si:dcntc, a Bahia é udmiravel. Al-
ma-mnler da nação brasileira, ella 
tem enchido a galeria dos nosso3 
grandes homens com a projecção 
lwmino.su do vulto de seus super-
homens . Desde os tempos colo-
nines, no primeiro e segundo im· 
.perio c na Rcpwblicu, os buhianos 
sC'm:pre ~)l'imarum pc'lo talento, pc-
lo \'alo r. 

Nu .paz c na guerra, o contingen-
te · da Bnhia em prol do engrande-
cimento ·do Brasil tem sido · sem· 
pre de um relevo inexcedível. Si 
já ern um udmirndor do gra.ndc 
ESitado, minha admiração por · ellé 
se avolumou de ~de que conheci' o 
cxmo. sr. dr. Francisco Feio, ·q.ue 
foi um bahinno que se nmineiNHI, 
de to:do o coração. 

Elle foi um gra·nde engenhéioro, 
um camctcr i!Ji.ba:dÇJ, 1,1ma alma 
nobre e um infatiguvel tra·baiha-
dor. ) 

E é w m grande sentimento ele 1 

.consternação que venho ped-ir ao 
Scnudo Mineiro um voto de profun-
-do pesar pelo fallccim e.nt.o . ~esõe 
grande hcmfcilor do Sudoeste de 
Minas . ' 

Ellc leve a vida intçnsa, que tan-
to preco nizava Hoosevel'l, e por çs-
tes dados de sua biog•raiYhin q"'a 
passo a relatar, podc1•á o · Senado 
avaliar o seu valor, a sua cnpuci-
da:dc de trabalho e os beneficios 
que fez a Minas Geraes, 

li 

Francisco Alvares Conleiro de 
'Ariii\.ÍO Feio, filho legitimo do c·t-
j:Hl,iio-tencnte da Armada Nacion~l 
Pe(ilro C01·deiro de Arauj o F(' io c 
d. Luiza da Costa Alvares Feio, 
·~nsceu, a 8 da mni o de 1860, na 
cidrudc de São Sn)ivado1· capiln i dn 
Provinclu da Bah in. 

De 1862 ·a 18G!J es teve em Port•t 
i'\ ll!gre, C(Uillldo SC ll pae CO IIIIIIIIUd a-
VII '!·lli VII!)>Ol' de I(UCrl'll . 
· Em 186!1, ini•ciou ns seus est udos 

no Collcgio do Snntiss·imo S:io Sai -
vted or, na Jli'Ov incin de [; :111ta Cn-
th qrinn , ond a se demo1·uu seis me-
zes, POJ' se ter fl.lcha•do o co llcgin. 

En1 7 d e ma in de 1 R7 1 t'll l'I(O U 
vi1Hi~1 de Porto Alegre, n/, 1\i o d,; 
,Jn'I.JCII'?• acompanh ad o de sna mã•: 
c 111111110. 

E!n 16 de jul·ho d~ 187 1, cn·trou 
.para o Collcgio Ahili o, onde tel·mi-
nou os se us pre;pnra tol'i os em 1871i, 
l' lca nçnndo uma meda lh n de ou-
ro, 2 de l(yllllnast·icas c vari os Otl · 
t1·os pr~ mi os. 

Em 1877. <lhc,gando de 13nrhacc .. 
1111, o~d·c fôra visitar seu ti o, dr . 
!fcrp11lio Alves, ·chefe da sccç1i o 
ilp pro:longamc nto da E. F . n. 
Pedr,J Scgu:ulo, m11·t rkulou-sc na 
nula )n'()Jlarnotol'ia da Esco la Poly-
tcchlllca , sc~1tdo HIJ1ll'ovardo plena-
mente . 

En) março de 1878 matriculou· 
e 110 primeiro an no 'do curso ge-

ra i, c em 1879 110 segundo. 
A 10 de d ez ~ m h1·o d cs~c mcs•lllf! 

l.ljii}O seguiu no paquete "Espiri !.u 
.~wn,t .o" para Maceió, onde iniciott 
P,S tn~·bnlh os ].Jraticos c in sua fu. 
~u ~a Jli'Oifi s~iip, sob a dirc.cção de, 
s·e.u _tiq ij•ecmiil o Alves, nos csl u· 
!lqs i!n E . F. C. das Alagoa s . H c~ 
g~:~ . sql! á Cô1'tc em mea.dos de 
!lhl'l) ~·I! 1880. 
. Em '~79 fôra rdeercl:tdo pelo 
f<\" plh~Iro Leoncio de Carvalh o, 
!lli1H S ro do lmmerio, o c.nsino li-
yre c posto em vigor no mesmo a n-
l).Q o res(pect ivo regulamento de 
!"?'do . que, quand o ch egou de \b-
celó,,JÚ ~c ll • r~ • a va matri culado, pnr 
seu JJ'li}U 0 Pmlro, no prim cit·o an-
no d(l CUI'S O de Engc nh nria Ci vil, 
s~nd o a,p/provnrlo plenamente nas 
~!;versas ca~l ci ra s c exercíci os pra· 
tJ·cos. . 

P.c fi ns de jtinho a pl'incipio do 
fi!lÔ·sto de 1880, esteve trnlJa·lh and<J 
sqh a dirc,c.ção po e.ng.cnheiro Ro-
~q~pho Hphl, no primitivo pro jc-
clo dt! es,trl!ldn de ferro para o C~1·· 
w~a,l!) o; subi).! .por esta é,poca trin-
~~~ e trçs vezes até as Paineiras c 

a 2 de ,lulh ci, dia d ~ gloria p~~i 
os buh ia nos, uté o Pico. '' 

Em 1_2 el e mni'ÇO de 1881, se.gulJ1 
.pa1·n M·1n as, onde foi trabalhar ' n<t 
F.. F. el o Alto ~uriahé, nn quali-
d :~d ~ de 2." ajmlantc cln 2. • se .. 
cçno . 

_Dcpo_i s esteve como oll('fc do c~
CI'I1Jtorw qu e fôra montado no ar-
raial nnvo de N. S. do Pomba mui~ 
ta rde Tnpirussa'1, nome lll'cijlOsto 
pelo .engcnh cim Silva Co utinho a 
cstaç:io qu e fica · proximo an rio 
Pomba, ond e ex ist e 111m11 lind .'l 
pon te . 

:'\ 1io ohsta.nt c te1·-sc demorado 
nesta commisslio até fins de ju-
nh o, presto u em novc1pbro os cxn· 
mcs do 2." ann o, se nd o aq}nroyn(lo 
co m di slincçüo na t.• cadeira c 
pl c.numcn lc na 2 . •, lrnbnlhos gr&-
pln cus e exerci cios praticas. ' 

Em pt·in cipios de fevereiro d e 
1882, esta nd o em Fl'iburgo faz en-
do exe rcícios prnticos, roi' convi-
da.do para l'•azcr tHII'le da commi s-
são que ia co ncluir os estud os da 
.fr l'l'ovia de Quara.him n l•taqui. A 
27 do mcs.mo mcz, embarcou com 
us se us com,panhciros no "Avo11.1" 
co m des tino a Buenos Ajres, ond~ 
chegou n 7 de março, chcgl).lltlô q. 
Uruguayann a 12 e scgui ~do n 1( 
para ~ Jogar . do se rviço de cam:po 
c a 1" de abril chegaram, clle e 
scu.s co1npanheil·os, a ltaquim com 
a ltnlw de ensaio c s.eu nivclamen· 
to. A 27 d e abril deixou Umguay-
11'1111 , cheg:1 nd o a 1." de mn lo cn1 
Buenos A))'(.'S, de onde snhiu n 8, 
ci.JCgando ao Rio de .Tnnc!ro quatro 
d.1a s depois. Esteve occ

1
up·ado a ~ ~ 

fl·ll S de n.c,:osto com os trabalh1os da 
E. F. Qmirah\m . 

Por . ?cca si;io da sua chega.d.1 ;\ 
Côrtc .la se ach'ava matriculado 11:1 
3._" _an no do curso de Enge·nl11ii;in 
C1vll, po r pesso·n de su;J nmizndr 
SC'IH1 o no fi:m do anno aqJprova lh; 
J11ennmen·tc nas rcspecl'ivas c:~<lei
ra s, se ndo-MJC pa ssada 'a cu rta de 
c n f(e~nh c.iro civil. · ., 1 

Em mc·ados de janeiro foi convi-
dado p ~ l o co n sc lh ~ iro Pitanga, len-
te. de phys ica da Esco la Polytech· 
n2ca, Jlnl'a f:~ze1: parte da commi ~ 
~;ao · de nv:tl1açao do Matpl'in.) do 
Hi_o d e Janeiro Gaz Comltmny Li-
nllt.c!, de CJU c cllc era p1·esidcpte · 
a.cce 1t~n c~o o conv it e, trnbalho'u m~ 
C()lll'I~IJ SS a O nté fins d e lll {l l'ÇO. 

~\ ;lO de mni'ÇO em barcou para a 
B11n!,'1 no paqaete "Pal'lÍ", nfiom ie 
SCI'Vt r no )>I'Olonga mcnto de Estra-
da de Ferro Bahia, da qual fôra 
nom~ado ,con'ductor de 2. • clnssl) 



y10 din . 28 de fcvereil·o elo ~1ets n~ ~~ 
n nno. Trn·bn·lhou no esl'.rlJl orlO 
teohni.co em Alagoinhn ate 28. de 
m.aio, quand o seguiu J) !ll'!l V!lla 
lhnr na rev isão do tra ç~ do en1t•e 
lh ar na revisão dol raçttdo entl' l! 
ll<JU cll n Vi.lla c o .Toazr.iro, RIPI't!.' 
·sentando-se 110 dr . Hcl·mdi o Alvc ~ . 
·chefe dn oitava secção e. t;_nctn'l'r..-
grudo dos es.t·ud os dt! rev tsao, n ·~ 
de junho ; tcmlo s1do, a 12 tL 
a1brll promovido a conductor ~c 
1. ' cin ssc. Remov ido para o csc"~' l 
·l~tori o lcc!mico, em nun:ço de .Jiltl . .t , 
de-ixou V11l a Nova, a ;I de abril , 
a1prcse ntan!do-se, em meados d.o 
mesmo mez no dil·ector engcnh r t 
ro-.cheíc, no cs.cri.plori o, em Ala-
goi,nhas . 

Durante o tcnwo em qu e cste\'C 
na rev isão, es tudou as \'at·iante~ de 
Oarr:upichel a Geni~Ja,po: l., r.ou os 
10 primciro·s ldlo melros t' dcsr-
nhou um grande num ero de Jlhll~
t a•s c ,perfis, ni veland o os 10 prl-
metros ldlomctros IClcn d(l :\ •C ns sc-
CÇÔCIS .transversa-os de locação, des-
de o Brejo aM Aroeira. 

Tomou os .a 1p o ntamc~llos neccs-
sarios para a confécção de um<~ 
,planta de Villa Nova, cujo. tralJ.::I-
lho ficou prom\J)to no cscnptort o, 
quando para uhi foi removido, 
t em:lo sido esta a ca usa da sua de-
mora em Vil'la Nova. 

Pemmncccu no es.cd ,piori o ccn-
iral até 3 de junho, quRnd o foi dt!-
signatdo Jlat·a a 6.' secção, ?presc11~ 
tando- se a 7, sendo dl!s ttnad o a 
1. • Re sidcncia. 

Substituiu o dr . Autran na con· 
strucção da ponte sobre o rio th 
Peixe ; servindo na 6.' secção, como 
resi:!lente no Rio do Peix.c, a.té 3 
de jun.lw de 1885', qnando sc.guiu 
,para Alagoinha, e dahi, co m lh:cn-
ça para o R·io d·e Janeiro . Ch c-
ga'nd o, a 16 de junho, no Rio tic 
J-aneiro, demorou-se a té 10 de se-
tembro, !llpre scn,ttm.d o- ~ e, de novo, 
a 17, no escri1ptori o da G.• sc.cçã;:,, 
em Queima.dos, sendo designad 1 
pura traha·lhar no csc l'iplol'i o,. em 
medições fina c·s. 

Em dezcmbt·o, foi removi.do p:tl' :.l 
Ityuba, onde se d:emorou até ill : 1 ~ 
março de 1R8G, L'poca em qu e pe-
diu ·demissão, chega nd o ú Cô rt<• :\ 
16 de abril do m~·S ll\o anno, depu: -: 
de pequena dem ora nn Bahia. 

A 15 de maio, seguiu para São 
João d'EI~R cy, afim de occu~Jttr o 
Joga r de ()he.fe de secção no pro-
langum ento du E. F . Oésle de Mi-
JIIIS i ull\ pr i ncipio~ d·c junho, cs-

t C I ' e no CSCI'ÍJlLOI'ÍO technico, SC• 
guindo, nessa é.pocu.' a tomar con· 
ta da locação, do ktlometro .10 em 
den.nlc . Oa·hi rtdo doenl·e,, deixou. a 
loc:aç:w nos primeiros dta~ de J\1· 
J.h o, Yolln ndo, em a•gosto\ a tr~ba .. 
lhnt' no cscriiplol'io tccbnJCO, allldn 
não rcstabcleci.do de ·tod_o · Em 
pl'incL·Jio de setembro, fo1 t O<mur 
cuntu 1 da let··ce ira secção d-e con· 
strucção (ldl. 43 u 6~), da qual 
foi removido, em jllll1etro ~e 1887, 
pant a terce ira secção da l_mha de 
Oli\'cira, qu e ficou conclmda em 
fin-s de sct.cmhro do n_1csmo un~o · 

Esteve no escr i,pton o <techmco, 
fazendo mNlições fina e·s, durrun le 
os mczcs de outubro e novembro, 
até 0 dia 20, a.companhan:do, no~ 
resta nt es di as do mez, o dr . Hr. r-
mH!o Alves, engenheiro da Compa-
nhia E. F . Oésle, até Porto Fer-
l'ci ro onde foi examinar a navcga.-
ção do ri o Mo.gyguassú. 

A :10 de novembro, exonerou-se 
do serviço da E. F. d? _9éste! po: 
ter concluído as med1çoes fma e .• 
c não haver mais na:da a fazer na·J 
construcçõc•s. 
P~nnaneccu na Côrlc até princí-

pi os de abril, qu ando foi u.omeado 
chde da 2.• turma da E. F . Sa-
puca hy, dirigin:do os trabalh Ç>~ 1~c 
cn llliPO, desde a cidade de Chri slt-
na até SUllla Hita c p~ rte do ;nmal 
de São José do Paraíso . Pc:dm de-
mi ssão da E. F. Sa1mcahy, em 3~ 
de setembro de 1888. Voltando a 
Côrtc, tomou conta do ramal do 
Rio Bonito, por achar-se grave-
ment e enfermo seu irmão Pcidro, 
ent ão engenheiro-chefe. Feita a 
i·n:ni guração, em 3 d·c novemibri:, 
esteve es tudando, com o dr . B. 
,J. de Fi.gucired o, alguns kilom e-
tros na E. F . Santa l•sabel, qve 
deixou, em 26 de março, para S'.l· · 
guir para Oli ve ira, onde ia . assu-
mi r o Jogar de t.• engenhe·tro da 
E. F . Oéstc de Minas, para o qual 
tinha si,do convidado. Ped iu de-
mi ssão dc•sse Joga 1·, a ilO de julho 
d'e 11!8!1, para assumir, a 1 de a•gos-
to a co nvit e do dr . Buat·que de 
M;tcc:do, o Joga r de chefe da secção 
de eslmdas de fetTO da E.m~ll'es:t 
de Obras Publicas no Bt·n·sil. 

Em 1!!!10, cs·tcve em Sl\I'I(i:pc, O!' · 
~a n iza nd o n co mtni ssão da E. F. 
Sc t·gi.pc, de qu e era engenheiro che-
fe se u i nnão Pcdt·o. 

Em 1895, deixou a Empresa de 
Obras Publica s, n s~umindo, dei!)O is, 
o logn r de dit,edor-1presidente da 
fn.b l'i ca de t·eddos de nJ,godão Hinlt, 
deiX<a•ndo, em 1897, pnt·n faz·er JllU'• 
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.te dâ commlssiío •de cxgoHos de 
Bello Horizonte, chefiada pelo dr. 
Hermillo Alves. Em 20 de nhril •l ..J 

'•1899, foi nomeado enge nh eiro mu-
nicipa l da Prefeitura da Cn,pi t:d 
Min'Ch·n, c já fôra. em 25 de feve-
reiro, nomCIU)O subdclegn.do do a.n 
dist.riclo da mc.sma Ca~Jila i, loga 1' 
que deixou 41 1 !J de maio do nresn tn 
anno. 

Em 1900, occupou, por pouco 
tc1111po, o )()lgn r de gerente da FalJri-
ca de Tecidos de Pil·acicaba c lo-
go, em soguida, n de cngcnh cil'f.' 
munici!Pa·l da Onmat•n de Pi ra cica-
ba que deixou eJn 1902 . 

Foi pr·o.iecto seu o j nt,dim pu-
blico de Pirnci-call'n, no fim da rua 
Direil:t. 

Em 1902, cnll·ou para a i\Iinu·s c 
Rio, como engenheiro, oocu,pancin, 
de1poi s, interin ame nt e, o Jogar de 
d·ircc-tor. Pc1din demissão da Mina s 
e Ri o, em 1906, indo pam o Hi o de 
Jan ei ro, e enlran:do, nesse mesmo 
nnno, para o Lloyd ilrn 3il ciro, on-
cl·e esLava, co mo clirector, o clr. Eu-
arqu e de Macedo . Pcl'llwne:eu nhi 
alé 1908 . 

Em 1912, tomo u co nta da na\' l'-
gnçiío do rio Sapucahy. 

Em 1913, assumiu o luga r de in-
S!Pecto r g.era l da E. F . de Goyaz, 
exonerando-se, a 20 de mai o el e 
1914. 

De 1915 a a•hril de 1917, eslev~ 
na Pcl'fumaria Bizet, conl'o geren-
te . 

Em 8 de maio de 1917, foi no-
meado cng.e,nllC'iro->Chefe dn co n-

•Sl~ucção da E. F. do Jacuhy. na ~ 
nunas de carvão do Rio Grande do 
Sul, exonerà.ndo-·sc a 24 tl c fcYC rei-
.ro de 1918. 

Em ·19.19, volt ou nova ment(: á 
.Perfu.mari-n Bizet, co mo dircclnr-
pr~si.d:e nt e c direc t o~·-·comm erdnl, 
de1xand o -1~ em . junh o ele 192 1, 
~JUando fOI CO IIVI.dad o ]J RII'·II SUJl Cl' -
lll:t·endente da s mina s de ·Carvão d!l 
Hto Grand•e do Sul, do Butià vol · 
tnnd o, por is.so, n esse Estado do 
Sul , de .noyo. 

Em nuri o de l!l23. deixal'a a ··u-
pcl'inlende n.cia das MitHI:i , em P~ll ' 
to Ale.gre, entrando, em junho cl ·J 
mesmo ann n, JHII'a n C;:mna nhi :t 
el e E.x•:Ja oração do Pot·.to do Hio de 
Ja11 etro, como engen hciro-cl1cfe da 
se·::ç:io t·ech nica, lo.gar que deixo u, 
a 9 de maio ele 1925. 
De 27 d e abril n dcz•cmbro de 1926 

c:rteve estudando c fazendo reco: 
. nhc~i'll~C.l1.~ ?S .C \>'111~ Cll~e.nheiro-çhefc 

no tt•nç:l'do dn )i.gução fer ruviaria ·-I<! 
Formil!n n P:tssos. 

De 8 de abril a agos to d.z 1927, 
esteve na RC.de de Viação Snl-Ml-
ncka como cngcnh cüo-chcfc do 
e s c l'i · ~tol'io tcchnico da 4 .• divisão 
(linh u) . 

Desde 1912 nutnt'Cvc a nnve·gação 
do ri o Stwucnhy, de que era geren-
te e pro.pri cl.ario . 

Fulleccu a 6 de agosto de 1927, 
no Ri o de .Janeiro . 

Foi inventor de um instrumen-
to qu e chamou "ortho,gonomctro" , 
d~ qual , porém, não tirou paten-
te. 

Os seus principacs t.rn'balhos c 
estudos, alguns inacabados, foram: 

Breve noti cia wbrc o esta•bclçci-
me<nlo de uma estrad a de ferro 
nwtropolit•ana no Rio de Janeiro, 
com o dt·. Buarquc de Macedo, se-
tembro de 1889. 

.Considerações sobre o cslabelc-
cimento de uma estrada de ferro 
de S. Sebn st ião á Estrada de Fcr-
t•n S. Paulo c Ri o de Janeiro, com 
o engcnhci.t·o G. Leão Velloso, 0!1-
tuhro de 1889 . 

·Me.morial jusLi lf icat.iYO e plano 
finan ~ c iro para a construcção d.1 
Eslr:ula de Ferro Pi raCÍ'caha a San-
ta Bat·ba ra, se.tc mbro de 1900 . 

Projecto de canalização do rio 
Piracicaba, de que fez presente á 
í.amam Munici·pal da mes'ma ci-
da.de, 1900. 

Viação f•etTca para Goyaz julho 
de 1907 . 

Parecer refere nte á 2.• lhesc do 
Ccngrc5so das Vias de Transa>orle 
no 13 ra sii , novemln·o de 1909. 

Es'buldos sobre a acqui sição da 
Estrada de Ferro Mnri·ciÍ, julho de 
1910. 

Rl'lato ri o do reco nh cc 'mento do 
tm ça.do el a Est.ra.da de Ferro Ri ·-
bcin1o Vcrlll clh o, novcllllhro de 
1911. 

ll cqu cri mcnt o c memorial a}ln' · 
sen'ludus ao Congresso Nacional, 
tlcdindn a co ncessão de nma estra-
da d e ferro dt' Viclol'ia a It wpnr ica, 
julho d:' 1!!12 . 

Mc·moria i sohre a Est rada d ·~ 
F·erro Ma.mhuc a~> a c pedido de cou-
c ~ s s ão. 

Mcmol'ial o pedido de concessão 
de Ullln cstrnida de ferro de Angra 
dos Reis e Guararema, com o etl-
genheiro H . San.los Dumont. · 

•Consid•ernções sobre n organiza-
ção lla s tarifas da JWr11:~a <lc Fer· 
ro Go;vnz , 
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Eslrrt,dn de Ferro de Fnmn á ci-
d a;de de Mad111rdo, ligeiro estudo, 
maio de HJIG. 

fu'evcs considcl·nçõcs so bre a nr· 
' ganlização de novas tarifa s pura a 

Rêdc Sui-Min~ irn . 
.1\fcmol'ial just ific:ll ivo da con· 

srmcção ~.Jl Estrnd·n de FeiTO d C' 
Jb~rinra n Hibcirão Vermelho, 
ubr,il de 1!JI!J. 

H<Cin1orio final .do cngcnheiro-
chef,e da Estrnrdn de Fcr1·o do Ja-
étt·hy, fevereiro de 1918. 

.Memorial sobre a organiwção de 
t1ma socicdnrde auonyma pal·a ad .. 
juil'ir a S:1o Paulo Norl.hcl'll Huil-
way, c cons•t1·.uir· o seu prolonga-
-trten•to ulé Cuyuhú, agos to de l!JI 9. 

.B1·cvcs consid·craçõcs so bre a ti-
nha de C1·uzciro a Angra dos Hcis, 
cuja concessão foi requcl'ida a·> 
·Congresso nelo SI' o n ~naud La gc, 
ou,tuhro de 1!JI!J . 

Considera ções sobre n com·cn i-
encia e vantu•gl.lm da o1·ganiznçiio c!e 
uma sociedwdc nnonyma parn e.Jn-
strucção da Estrada de FriTO 1\i-
}Jcirão VcNn clho a Jn gu.ll'lt, fcn-
rci ro de 1 !)20 . 

•Memotin l :rpr·csent ado ú Comp:t-
nhia Pat:lista de· l'>: 'rad :t :le 1·\·rn, 
em nome do conc<'ssion a!'i, , da l'!i-
trada de Ú' ITO de São J r sJ :1'1 l\ i•1 
P1·e.!o a ~t•yuh •í em sl'l cii.IH'o ,l c 
1923 o 

' o rc ~ ~n;c dn s~íl) P.tlli 'l 1\.;il\\':ty 
!Esturlr, .;. fcrc c:r!n .\ ,ltt' t• ::;ori:t da 
Associn ~ã o Cn mlllf ' t'l~ :. :l d•! S. Pau-
lo), maio ,) c 19:!;, , 

Petição c· 111~ ! 11 í t.tl ju ~ !ii'i c at i 
vo apt·e;c ntn'Clo .1' t: Jl :!(: ..,;: ;o Lc-
gislali\'ú r h •:shcio de '.i o Pa nl o, 
,pedindo :1 C<olll:cssãn d · uma estra-
da de f·erro ele S:io Paoulo a São s e .. 
bns·t ião, a.gnsto .etc 1925. 

O ot·,Lhogonomctt·o c suas nppl i-
cnçõc·s . Mcmorin parn se r apresen-
tada ao Instituto Poly t.rcltnico c 
que não foi, ficou ]JOI' conehtir, Pi -
racicaba , 1 !)02 . 

E uma scri e infiuitn de artigos 
puibHcados no s jornacs, qu·er sobr~ 
estradas de ferro, sobt."! Jari{a , , 
quer aind~i sobre o cnt·,·:i o nacio-
na.l. 

Eis nhi, sr . Pre.sidcnle em li-
geiros traços, uma vidn b c t~ vivida. 

Velhinho, eu o vi sorridente c 
nlegre, vencendo a inclcmcncia das 
jornadas r.m concc'ssão do go\ie l'llO 
p~ra o estudo do t rnçado de For-
miga a Passos. 

O seu lmm humor ct·a constante, 
(l moço al•gum lhe ganhou em rc .. 
sj~lcnci-a ph~sica , 

Foi um grand e bc,thfeitor do Sul 
de Minas, pois, dc.sde 1912 ell a 
manteve n Nave.gnçiw no Sa}mcnhy, 
sem receber subvenção nl!fUmn do 
governo, quando niio ha no Brasil 
navcgnçiio s.L~m ser subvenciónatla. 

E a cJ.I c dc\'cmos o progresso c 
o hem es,lar .el os fazendeiros e po· 
vo ados ribeirinhos daqueHe rin, 
por nã o Lerm os nnqucllas margen~ 
out ro meio de lranscrJOrte . 

~ cll c, qu e lanlo trabalhou o 
deu nu progresso de varios Estados 
do Brasil o melhor de sua vida, 
mor1·c litl crn lmcntc pobre. · 

Foi um g·1·andc caracter e do~ 
m:ti on•s c mnis cu lt os engenheiros 
do nosso tempo. Palmilhou todo o 
Sul el e Minas que cllc conh.ecia com 
ri.go1·osa cxact idüo . 

Fez-lhe os traçardos fcrrovinrio s 
os nwis Jl l'l'fci.[os, os mais cconn-
mi cos com o !'igor ele sun tcchnica 
- qu e era crJn summada . Todos os 
corações hem formndos do sudoes-
te lamcn·tnm a sun pc1·.da c guar· 
dn•r:io dcllc uma lembrança impil-
r~ci-vl'l com fervoroso cuH.o de 
~a uda•dr! 

O dr. Fl' io, SI' . Presidente, ficou 
bonito no Sul de Minas. Elle era 
feio só de nom e. Um immem:a 
!JY III,Jl:tlhia ii'II'a'dinva de sua pes· 
sna, sc.ntl!ll'c gentio! . 

E na sua ft·ontc cnc:tnccida no 
scn ·iç:o ela Naçiio ful gia a maio;· 

das hcl!l'zas qu e pal'a nós, pobres 
humanos, é ainda a unica remini s-
ccn cia do parni so -a bcllcza mo-
ra I. 

E C'iie tinha uma tl'ipl:ce bellc-
za moral: a elo tnlenlo, a de 11Th 
corac;üo magnifico c a de uma vida 
se m p.re, sem,pi'C e scmrprc honrada! 

(i1111it o b<'m! M11ito bem!) 
Posto em discussão o rcquet·imcn-

to do SI' . senador Passos Maia, é o 
mesmo approvacl o. 

Passa-se ú 

Apresentação de parecere&, proje-
ctos, indicações, moções e requc· 
rimcntns 

1':\HECEHES 

O SH. HIBEIIIO DE OLIVEIIIA, 
pela t•ommiss:io de Finanças, offe-
rcce o sefJ Uintc: 

I - Sobre o projccto n. 58, dn : 
Camarn 

A estudo da commissão de Finan-
ças, foi prcst•ntc o projecto 58, da 
Cnmam dos Deputad'os, aj>provado 
em · 2. • cliscussão 11elo ~ena'do, R \li; to• 
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rlznndo a abertura de diversos ct·e-
ditos, parn pugnmenlos, de aluguel 
de cnsn no juiz de direito de Poço~ 
de Caldas, n Arlindo Teixeira .lit· 
nior, em virtude de sentença judi-
ciarin; prorognndo nté :li de dr.-
zembro de 11128 n f.(l'ntificaç:i o es-
pecial, . nos professores cliplomndos 
por Escoln Normal do Estado, que 
regem cadeiras districtacs c rurae~ . 
nos te !'In os da lei 891 , de 1925, c 
contendo outras disposições de nbcl'-
turn de creditas; é de parecer que 
o projecto entre em 3.' discussão 1: 
approvado. 

Sala das comm issões, 8 de selem-
hro de 1927. - Alfredo Sá·. - H i-
beiro de Oliveira . - Alves de Le-
mos.- Luiz Lishon. - Lcvindo Coe-
lho. 

O SR . ALVES DE LEMOS, pela 
mesma commissiio, offerccc o se-
guinte: 

II - Sobre o projccto n. 36, da 
Camarn 

A eommissão de Finanças, a qur 
foi presente o pro,icclo n. 3G, já np-
provado em 1.' discussão, c de pa-
recer que o mesmo seja dado par;\ 
a ordem do dia c approvado em 2. ·' 
discussão com a mesma redacção. 

Sala das sessões, 8 de sctcmbrfJ 
de 1!127. - Alfredo Sá. - Alves 
de temos. - Ribeiro de Oliveira. 
- Lcvindo Coelho. -- Luiz Lisboa. 

O SH. LEVINDO COELHO, pcl.1 
mcsmw commissão, offerecc o se-
guinte: 

lii - Sobre o projccto n. 55, da 
€a mara 

A com rni ssiío de Finanças, a qtw 
foi presente para exame o projecto 
11. 55, da Cnmara dos srs . Ocputn-
dos, crcundo n "Caixa Beneficente 
du Gitarda Civil", considera neto CJIW 
se trata de unw medida de intcit·a 
jusliça, tendo como escopo pt·ovct· 
a subsistencia das familias dos guar-
das civis c fiscacs de .vehiculos, que 
falleccrem, ccn~ando de garantius 
uma cla sse de humildes, mas ·Opern-
sos c cfficienl.cs servidores da o,· .. 
dem. publica, é de purcccr ·que o r~ · 
ferido projccto, j:'t npprovado em l." 
discussão, seja suhmettido á 2.' dis-
cussão c npJ)t'ovudo. 

IV - Sobre o projecto n. 60, da 
Cnmnra 

A rommiss1ío de· Finanças, tendo 
em consido1·açito que o projecto n. 
60, da Cnmam, aucloriznndo a revi-
são do imposto territorial, já foi DIJ-
provado em 1. ' , é de r.nreccr que o 
mesmo seja submcttido ú 2. • discus-
são e n pJn·ovndo. 

Sa la das commissões, 8 de setem-
bt·o de I !J27 . - Luiz Lisboa. - J,q· 
vindo Cot•lhn . - Alves de Lemos. 
- All'rcclo Sn. 

O SH. VALLADAHES IUBEIHO, 
pcln commissão de Justiça e Legis· 
luçiio, offcrecc o seguinte : 

V - Sobre o projecto n. 7, da 
Camara 

A commissão de Legislnçiio c Jus-
tiçn, n que foi presente o projecto 
n. 7, da Camarn, instituindo a vo-
tnç:io secreta, c o voto cumulativo, 
com 9 emendas, approvadas pelo Se-
nado, é de parecer que o .mesmo seja 
submettido á il. • discussão c ap-
provudo, com as emendas. 

Sala das sessões, 8 de setembro 
de 1!J27. - Valladares Rllleiro. -"' 
Alfredo Sá. - Camillo Chaves. 

Todos esses projectos ficam so-
bre a mesa para a ordem. dos tra-
balhos, dispensadas as formalidade:. 
rcgimentacs a requerimento dos re-
latores. 

O MESliiO SH. VALLADAHES IU-
13Ell\O, pela referida commissão, of-
fcruce os seguintes: 

VI - Sobn· umn petição de João 
Bahia da Rocha 

A commiss:1o de Lefiis lagão c ,Jus-
! iça, a que foi prcs~ntc a reprcscn-
taç:io d1\ sr . Jmio Bahia da Hocha, 
pugnando pelo restabelecimento das 
funcçôcs de solioitadot· IHI S comn!'· 
cas ele I ." entraucin, é ele parecer que 
a medida contl':ll'ia ao disposto n11 
arl. fJ. " dn lei addicional· n·. 10, de 
1920, c por isto opina pelo urchi~ 
vamcnto dn reprcscntnçiío; o qtw 
requer. 

Snln cins sessões, 8 de sctcmbl'O 
de 11!27 . - Valladarcs 11ibeiro . -
Alfredo Sá . - Camillo Chaves . 

VII .,_ Sobre uma petição• de' Atue• 
Sala das sessões, 8 de .setembro dt• li o Pimenta deAb·reu 

1927. - Alfredo Sá. - Alves de Lc · 
mos. - Lcvindo Coelho. - Ribeiro A commissão de Legislação c Jus-
de Oliveira. - Luiz Lisboa. tiçn, a que foi presente o rcqueri-

l
mento do professou Aurelio Pimen,. 

O Sft. Ll!JIZ LISBOA, pela mesma tn de. Abreu, pedindo' annuilnção. dt• 
çorumissão,. o~i~eqe o .seguinte : sua aposentadoria, é de vanecet· qno 



1 1 I lf • o mesmo scjn cncammhndo no go-
\•crno, unico competente pam allen-
dcr o supplicant c, o que rcqucr. 

Saiu das sessões, 8 de setcmbrl> 
de 1927. - Vnlladai'CS 1\ibl•i l'll , --
Alfredo Sá. - Cumillo Chaves. 

Terminando esses dois ultimos pn-
rcccrcs em requel'i mento, e ntram 
immedlatnmcnte em di scussão c si\o 
upprovndos sem debut e. 

O SR . ALFREDO SA' - Sr . Prc · 
s idenlc, passo l1s mãos de v . exc. 
o parecei' da commbsão de .luslka 
c Legislação sobre o pro.iecln 11 . 13, 
da Camara dos srs. Deputados, co n-
tendo n reforma do Reg ime nto óe 
Custas. 

A commissüo, SI'. Pl'l•s idcnte, n J 
elaboração desse parecer, teve de ·;c 
entregar u trabalhos cxlraordinarios, 
Pprecinndo delalhadam cnlc o proje-
oto c apresentando-lhe 5:, emendas , 
que se reserva para justificar em 
plena rio. 

Devo declarar, SI'. Presidcntr. qu e 
n commissão, no est udo que fez e 
.na m·gunizaçiío dessas emenda s, pro-
curou se cingir ao proj ccto OI'Jla niza-
do pelo illuslrc .iuiz de direit o dn 
Capital, dr. J. C. de Amoi'Ím , in· 
cumbido para esse fim pelo gover-
no do Estado, acccitando lambem 
algumas das modificações nellc· in-
troduzidas pela Ca mara dos srs . 
Deputados. Mais , porém, do que es-
tabelecia esse antc-projecto c me-
nos do que deu a Camnrn dos De-
pulados, a commissiio de Justiça l' 
Legislação procurou gua rdar o mcirl 
termo, satis faz endo em pal'lc i1s exi-
l(encias dos fun ccionari os da jus·· 
'tiça, mas sem sobrecarregar ao mc:;-
mo tempo o povo com insupporta .. 
vel aggmvação da s custns. 

O purecer é o seguint e : 

VIII - Sobre o projecto n. 13, da 
Camara 

A commissiio de Lc~ i s l ação e .Ju5-
tiça do Senado, n que foi presente 
o pro.iccto n. 13, da Camaru dos 
srs. Deputndos, contendo o regi .. 
menlo de custas do E31ndo, já ap-
proYado em primeira di scussão, é 
de parecer que seja dado pn r a se-
gunda e approvado, com as emch-
das, que offeret;e e vão u seguir, re-
servando-se pnra em plcnnrio ,jusli· 
ficai-as c discuti l-a s. 

Saln das commissões, Senado, ern 
8 de setembro de 1927. - Alfredo 
Sn. ·- Cumillo Cl1avçs. - Vallada-
re~ l\i);lciro. 

Emendas 

N. I 
No arliJlo 10, diga-se 10 •i• ao eu-

vez de 20 "i", ficando as3im redigido: 
Art. Jll . Nas divisões, demarca-

ções r arrolamentos não excede-
rão as custa s de 10 •i• do valor do 
immoYcl ou do espolio; fnt•,..se-:\, 
porém, raleio destas, que, como taer., 
somente se entendem ns tnxas deste 
I'CJl im ento, no que excederem á pol'·· 
ccntagcm acima fixadn . 

N. 2 
Nu :1rl. 19, do pru.icclo, terceira 

linha, substitua -se •·art. 35" pl'!r 
"art. :_in" . 

N. :1 
No pal'il!ll'n [lho unico du art. 31, 

ultima linha uccrescente-sc o J>l'O" 
nome "lhe" ~ntrc us palavras "que'' 
c H puré1n ". 

N. 4 
Substitua-se o url. 32, pelo ~e

gui nt c : 
Art. :12 . Feita a co nta , depoi s de. 

sellados c prcpnrndos os autos, a11 · 
lcs de subirem para n se ntença de .. 
finitiYa. serão ouvid os os represen-
tante!; do fi sco estadual. 

N. 5 
Nu capitulo li, tahclla !li, substi-

tua-se o n. 1 fi, pelo s·eguinle: 

N. 15. Sentenças c decisõ~s ': 
a) Sobre o ponto principal da cau.-

sa, qun I quer que sc.ia sua nature-
za: 

Até o valor de 1 :000$, 5$000. 
De 1 :000$ até 2:000$, 6SOIJO. 
De 2:000$ até 4:000$, 8$000 . 
De 4:000$ nté 8:000$. 12$000 . 
De R :OOOB até 12:000$. 15$000 . 
De 12:0008 até 20:000$, 20$000. 
De 20 :000$000 para cima, um mil 

1·éis por conl o de r éis ou frucçiiu 
de conto de réi s, nté o maximo de 
1008000 . 

b) (Como está). 
c) (Como está). 
d) (Como está). 
c) (Como está) . 
f) De pn r li lha ou sohre partilha 

judicial, feita em outro .iuizo, em 
nrrolnmenlo, 3.''000. "g", "h"~ "i", 
"j", "lt", "1", "n1", "n", "ou, "p", 
"q" - Como está . 

r) Supprima-se. 
N. 6 - Substitua-se o n. 16, pelo 

seguinte : 
N . 16 . Par til hn c sohrc par li llut 

Judicial, feita c processada no· .. me::~· 
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mo juizo, tomando por bnsc o vnlor · De mai s de trinta annos, .... . . 
do acervo . ansooo. 

· Até 1 :000$, 2$000 c dnhi para ci - § l. • Si passados vinte annos n 
ma um mil réis em eada co nto de parte indicn r o nnno e for nchado 
réis ou fmcção, pa1·a cima do pri- o objcclo da busca, qualquer que 
meiro, até perfazer o emolumento sc.ia o tempo decorrido, 10$000. 
maximo de 100$000 . Si não for nchndo, 5$000. 

§ 2 . • Si ,·a !'i os inlcressltdos, a um 
tempo, pedirem a pralicn de neto 
emanado do mesmo objeclo, scrã en· 
lre lodos raleindn a imporlancia da 
busca, que é uma só. 

N. 7 
Substitua-se o 18 pelu seguinte: 

N. 18. Preparo de inYcnturio, quan-
do o espolio for de cinco contos di! 
réis pnrn cima por conto ou fra· 
cção de conto, a contai' do st•xlo con-
to, inclu~ive . 

(0 mais com" cstíl l . 

N. 11 
Subsliluu-sc o n . 22 pcl u seguinte: 
N. 22. Arrematação. adjudicação 

ou remissão de bens, 1i2 "i" sobre n 
.valor dos bens IIITematudos, adju-
dicados ou remidos, não excedendo 
o muior emolumento de 100$000. 

N. !l 
Suhstitún-se o n . 27 pelo seguinte: 
N. 27. Numcrução e rub1·ica de 1:-

vros, inclusive os commcrciaes, ex-
cepto os dos escrivães e di stribui ... 
ti ores do juizo, Jlo r folha, 120 réis. 

N. lO 
· Redija-se assim o ultimo pel'iodo 
do n. 46: 
· Observação. Quundo n casamento 
for fóra do perímetro da cidade, vil-
la, ou arraial, deverão as partes of-
ferecer conducção ou pagar as des-
pesas, que não excederão de 15$000 . 

N. 11 
· No capitulo III, tubella V, redija-
se ,assim, a epigraphc: 

"Aclos do procurador geral. sub-
procurador geral, promotores de jus-
tiça, udjunctos dos promotores, ad-
vogath geral, procurador geral, pro-
curndor fiscal c consultores jnridi · 
cos." 

N. 12 
No c;~pitulo V, labelln VII, sub· 

stitua-sc o n . 79, e seu pnrngrapho 
unico, pelo seguinte: 
'. N. 79 : Busca de livros ou papciq 
archivados: 

Até seis mezcs, "nihil " . 
De seis mezcs u dois annos, 5$000. 
De dois annos u dez annos, . .. 

8$000. . 
De dez annos n vinte unnos, . : . . . 

10$000. 
De vinte annos . n trinta annos, ... 

20$000, 

N. 13 
Substitua-se o terceiro período do 

11 . 80, pelo seguinte : 
Si f111' de teor, além de raza, 2$000. 

N. 1·1 
Suhst i tua-se o 11. 85, Jlelo seguinte : 
N. 85 . Escripluras, incluindo a 

lranscl'ipç:io ela s procurações, al\'1!-
rás c certidões exigidas pelo Codl-
go Civil (art. 1.137), e o primcil·o 
traslado, além ele rnzn c do emolu-
mento no numero anterior: ' · 

De \'alor a té 1 :000$, 20$000 . 
De mai s de um conto até 2 :000~. 

25~000. 
De mai s de dois contos até fiO : 000~. 

por conto ou ~racçiio, 2$000. 
De mais de cincoenla contos at.é 

100:000$, por conto ou fracção, 1$000. 
Dnhi parn cima, por conto ou fra .. -

cção, 500 réis, até o maximo rle 
500$000. 

N . 15 
Substitua-se o n. 87, pelo seguin-

te: 
N. 87. Escriplura de quilaçáo, 

10$000. 
N. 16 

Substitua-s~ a ictra "n" do art. 
90, pelo seguinte: 

a) em cnrlorio ou fórn dclle, mai:> 
dentro do perímetro dn séde du co-
null'ca ou do termo, qunlqucr que 
scjn o modo de intimação ou de 
modificação, salvo por edital , 3$000. 

N. 17 
Substitua-se '. 11 . '12, pelo · ... <!g UiP.-

le: 
N. 92. Procuraçf.o ou suh-eslnlw· 

lecimenlo, inclusive o pr'mciro tra ~ .. 
lado, 8$000 . · 

N. 18 
No pa ragrupho 1. • do art. 22, em 

vez de 3$000, diga-se, ~$000 . 

N. 19 
Nu lnbcllu n. X, subsliluu-sc o 11 

!!9, pelo seguinte: 
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N. 99. A c ta da reunião de cre-
'clorcs, além da raza: 

a) para concordatn prcventivu, 
prestação de contas r. primei ra as· 
sembléa da fnllcncin, 208000; 

b) parn qualquer outro fim, além 
da razu, 10$000 . 

N. 20 
Substituam-se us lcll·its "c" c " d " 

do n . 101, pelo seguinte : 
c) de descripção c avnliaç:io de 

bens e de partilha , em inven tario, 
de divi são c demarca~iio ele t erra~ 
particulares e de di visão de cou~n 
cbmmum, 8$000. 

d) de qunlquer outra cs pecie, ... 
5$000 . 

N . 21 
Substitua-se a letm "a'' do n . 

102, pelo seguinte : 
a) de supprimcnto de consentimen-

to para casamento, 5· 000. 

N. 22 
Substitua-se a letra " h" do n. 

105, · pelo seguinte: 
h) de adjudicnção, ai'J'cmalação 011 

remissão, de formal de part.ilha, JH'c-
caloria ou rogatoria ou qualquer ou-
tra· que não. sejn de sentença, além 
da t'n zil, 8$000 . 

N. 23 
Substituam-se as letras " a " c "c" 

do n. 106, pelo seguinte : 
. a) passada nos nulos, desentra-
nhamento de papeis c documentos, 
inclusive a noln . nestes lan~ada, além 
da raza dns respc~tiYos tra slados, si 
ficarem, 2$000. 

c) qualquer o11tm, )Jal'a a qual nãc, 
haja emolumentos cspecificadamen-
le t'ra~ad os, 2$000. 

N. 24 
Substituam-se :Js Jctm s " a " e "b '' 

do n. 107, pelo seguinte : 
a) em cartori o, na sn la de audi .. 

eneia ou em qualquer dcpcndcncin 
do edifício do forum, a$0011 . 

h) fóra desses Joga res, o que só 
se dará, na fali a de offi cial de jus-
t.iça, e por ordem do juiz c sem qut~ 
nada seja devido a titulo de dili gen .. 
eia, 5$000. 

N. 25 
No paragmpho primeiro do art .. 

107, diga-se 1$000, em vez de 2.~000 ; 
no paragra\Jho 2. • do mesmo arligr., 
diga-se 2$000 em vez ·de ·. a~OOO ·; . 

N. 26 
Suhslilun-se o n . I da letra "h", 

do n. 1121 pelo seguinte : 
I - em urrolnmcnto, 2$000. 

N. 27 
Nn letra " h", do n. 113, diga-sc 

1$000 em vez de 1$500. 

N. 28 
Substitua-se o primeiro pedodo 

do n. 116, pelo seguinte: 
N. 11fi . Inquirição de cadn lcsle>-

munha, depoimento da 11arli! ou aea-
rcaçiío, 5$000. 

N. 29 
Substitua-se o n . I da letra "a" d,, 

n. 1111, pelo seguinte : 
I - Nas causas de valor até 5:000$, 

3$000. . 
Substitua-se lambem o n ; 11, da lc-

tt·a "a" do mesmo n . 118, pelo se• 
guintc: 

li - Nas de mai s de 5:000$000 alil 
10: 000$000, 5$000. 

Nas de mais de 10 ;000$000 c de 
valor ineslimavcl, 8 000. 

Substitua-se a letra " h" do n. 
118, pelo seguinte: 

b) Qualquer· outro mandado, 
2$000. 

N. ao 
Suhstilua-sc o n. 120 pelo seguin· 

te : 
N. 129. Procuração ou suhslabclc-

cimento "apud-acla ", 5$000. 

N . 31 
Suhsl it.ua-sc o n . 124 pelo scguin· 

te : 
N. 124. 1\cl'i siio, remuneração A 

rubrica de cada folha de documen-
tos, instrumentos, certidões, tras la-
dos, c outros papeis, para a neccs-
sa l'ia aulhenticidade, ~050 . 

Nada perceberão os escrivães ·pela · 
numt•ração e rulwica nas folhas dos 
nulos. 

N. 32 
No n. 125, l'al,'nm-sc as seguinte~ 

alterações: 
Na. lt1ll·a "d ", em nz de 5$000, di.·· 

ga-se, 3 ~000. 
Na lctr·a "c", n . li, em vez de 

4SOOO, di ga -se, :J$000 . 
Nas lelms "f", "g " e " h", em vez 

3$000, diga-se 2~000, rcspec tivarrien-
tc. 

Nu letra "i", em vez de 1$000, di~ 
ga-se $500. 

N. :!3 ' 
Substitua-se o n. 126; pelo seguia-

te: 

N. 126. Al\'urn de quulctucr es- notuçõcs, indicações c rcfctenolus, 
peeié1 excepto os de soltura, quando lí$600. 
o ré"o for mlscrn\•el, lí$000. N. 3!l 

N. a4 
Na tnbelln IX, substitua -se o n . 

133 pelo seguint e: 
N. 1aa. Aclos de r·cgistr·n civil: 
a) Assento de na scimento ou de 

obi lo, 2$000. 
h) certidão de obito par·a cnt crTa-

mcnto, 1$000. 
c) ccrlidlio desses assentos para 

qualquer outro fim; a~ooo . 
d) hnbililnção para cnsa menlu. 

comprehcndendo lodos os ne tos c 
lermos do respectivo processo, co· 
pius de cditnes c registros des t e~. 
inclusive o lermo ou assen lament.1 
dn çclcbração do cusamenlo, além 
dit despesa de publicação do cditnl 
de proclamas, pela imprensa, onde 
houve r·, 20$000 . 

N. 35 
Na letra "c" do pa ragraph ·1 il ." 

do n . 133, diga-se 10$000, em vt•z de 
15$000 . 

Nn letra " f" do pamgra pho 3. 0 

do n . l ila, supprima-sc a palavra 
"sohrc " que está no fim da pri-
meira linha. 

Nti n ; i da letra " f " do paragra-
pho 3." do n. 1ail, suhslitna-sc pc · 
lo seguinte: 

I - Por exlraclo, 10$000. 

N. an 
Substitua-se o n . 1il·l pelo seguin-

te: 
N. 1a4. No serYi ço de rcgi slr·o ci-

vil só haverú busca de livros, nulos 
e papeis findos c será, de cada anuo, 
1$000, não excedendo o cmolumcnt'J 
a este titulo, de 20$000. 

N. a7 
Na labclla X, n. 1:15, subslitua-so 

n ullimn a !inca da letrn " h", pclt• 
seguinte: 

Por cónto de réis ou fra cção de 
co!Wô, até o emolumento !11aximo de 
25Ó$000. N. 38 

Subslilua-se o n. 1:17, pelo seguin· 
te: 

N. ta7. Averbação de cessão, ex-
li'neção total ou parcia l, subrogaç:io. 
ou de acto ou concorrencia que al-
lel'c de qualquer forma a inscripçiío. 
lri\n'scri'pçiío ou registro anterior·, 
qitcr no' loeantc ás pessoas, quer no 
to·cnnlc á's· eousns, que figurem nes-
sa iiiscl'ipção,. lranscripção, ou rl!. 
gistro, comp1•cher'tdendo lódn s as nu ·. 

Substit ua-se a lell'll "a", do n. 
1:18, pelo seguinte : 

a) nega ti va de hypothecn ou de 
outro ontl s real , de nl·cllivamcnto. 
n\'crhaç:io, rcgist ro ou tr·nnscHJ!çã(J, 
r·clat:ivn n cada immovcl, sem dii·ci-
lo ú busca, I U OUO. 

N. 40 
Na tabella XI, substi tu rt-sc o r1 . 

145 pelo segtrinte: 
N. t41i . fl cgistro fa cultativo de d•1 · 

cumcnt os, para conservaç:lo dus 
mesm o~;, além da razn, que é a mes-
ma dos esc r·h·iícs c tahelliães, I0$00t•. 

N. 41 
Na tahclla Xlll, substitua-se o n. 

1511, pelo seguinte: 
N. 1511 . Ca lculo ou liquidn~iiJ de 

impostos nos inventad os c arrola-
ment os : 

a) - hnvc ndo partilha , 11$000. 
h ) - ruio have ndo purlilha por 

ser só um herdeiro ou por Stll' n 
nctivo absorvido pelo passivo, inclui-
da a conta de juros, até a :000$000, 
2$000. 

Da h i pam cima, 1; 000. 
Por co nto ou fra cção de conto, na 
Por conto ou fracção de conto, niír· 

excedendo o emolument o mnximo de 
30,'000 . 

c) - nas a t·t·cmataçõcs, adjudica~ 
çõcs c remissões, os mesmos emo-
lumcnhJs da lctt·a "b" . 

N. 'l2 
Substitua-sr o n. 15!1 pelo seguiu -

te : 
N. !í!J. Co ntu dn s custa s, ihc luin· 

do o rateio, qunndo houver mai s de 
um interessado, rut s acçõcs or·dina-
rias, surnmarias c cspccia cs e nas 
execuções: 

I - feitos de valor altl, 2:000$000, 
5. 000 . 

II - feitos de 2:000$ até 5:000$, 
8$000 . 

III - feitos de valor supcr·ior a 
a 5 :OUO$ ou de valm· inestimavcl, 
10$000 . 

a) cor'l'CJHIO {t revelia : 
I ·- nu s causas de valor até 2:000$, 

3$000. 
li - nas ca usas de valor super i1Jr 

a 2:000$000 ou de valor incstimavel, 
6$000. 

N. 43 
Substitua-se o n. 161 Jlelo seguin-

te: 



' N. 161. Conta nas justificações ou 
qualquer outro processo não con-
tencioso ou que não cstejn rspccia l-
mente tnxndo, 3$000. 

N. 4~ 

Substitua-se o n. 162 pelo se -
guinte: 
_ N. 162. Conta final nos autos de 
inventario, arrolamento, partilha ou 
sobr·e-partilha: 

a) sendo o monte até 1 :000$00(), 
2$000. 

b) sendo maior de 1 :000$ até .. . 
3:000$000, 3$000. 

c) sendo maior de !I :000$000 at~ ] o :000$, 5$000. 
d) sendo maior de 10 :000~, 10$000. 

N. 45 
Substitua-se o n . 10:1 pelo sc•guin-

te: 
N. 163. Conta de prcfcrcncia 011 

rateio em coucm·so de credores, . .. 
4$000. 
E mais 1$ por· cada conto de réis dn 

quantia a ser dividida 011 rateia-
da, sendo o emolumento maximo ele 
i!0$000 . 

N. -16 
Substitua-se o n. 168 pelo seguin-

te: 
. N. 168. Rcducç1io de papeis de cre-
dito ou titulo da divida publica a 
moeda corrente e vice-versa. 
moeda publica c vice-versa: 

n) sendo o valor total de 5:0003, 
3$000. 

h) sendo o valor total superior 11 
5 :'000~000, 6$000 . 

N: 47 
Substitua-se o n. 171 pelo seguin-

te: 
N. 171. Distribuição ou baixa de 

cada feito, inclusive escriptum, 3$000. 

N. 48 
Substitua-se o n. 172, pelo scguin·-

tc: 
N. l 72 . Partilha ou sohre-parti-

lha: 
a) de acervo de valor de 3:000$, 

até 5:000$, 12$000. 
h) de act~ rvo de valor superior a 

5:000$000, por deante, 4110 "i". nãtl 
excedendo o maior emolumento de 
200$000. 

Paragrnpho unico (como está n·J 
projecto). 

N. 49 
Na tnbcl!n XIV, substitua-se o 11 . 

174, pelo seguinte: 
N. 174. Avaliação de bens de qual-

quer nn turcza: 

n) nté 3 :000$, 6$000. 
b) de 3 :000$ a 6 :000$. l 2$000. 
c) de 6:000$ u 15:000$, U0$000. 
d ) de 1 ií :000$ a 30:000$, 50$000. 
c) ele 30:000$ para cima, mais a$ 

por conto ele réis ou fracção de eon-· 
to, até o cmo.lumenlo maximo re 
300~000 . 

N. 50 
Substitua-se n observação no • fi-

nal do texto do n. 177, pelo seguin-
te : 

Ohsel·vaçiío: Nenhum emolumento 
será devido no caso de nova avalia-
~ão por· defei to da primeira, não po-
dendo os nvnliadores se cxcusarem 
de procederem n e lia . 

No processo de fallcncia serüo ta -
xadas pela metade as custas desta 
tahella (art. 187, da lei ele fallen-
cias). 

N. 51 
Na tnbella XV, n. 179, suppi'ima·· 

se a ohscrvnçiio no fim do texto dc~
se numero . 

N. 52 
Na tabclla XVII, n. 19~, suppri-

ma-sc a let ra "a" desse numero . 

N. 53 
Emenda n. 51. Nn letra "c" do n . 

l!lli. corri.in-sc pam 25$000 onde cstil 
250$000. 

N. 54 
Emenda n. 52. Na tabclla XIX, n . 

203, em Yez de 6$000, diga-se 5$00(). 

N. 55 
Emcuda n·. 5:-1 . Substitua-se toda · 

a quinta secção peln seguinte: · 

Quinta secção 

CAPITULO VII 
Tabella XX 

Policia 
N. 204 - O Sccreta1·io da Segu~ 

rança e Assistencia Publica, d ele~a" 
dos c sub-delegados de policia, pelos 
netos que praticarem na policia ad-
mini strativa, lerã o os emolumcrllo!; 
taxados no Cn pitul o XXH, art. 5fi 7, 
~ 1. ". de ns . 1 a 4, e § 2. 0 , ns. 1 . :l 
15, do Hcgulament.o app1·ovado pelo 
decreto n. 7. 43 7, de 21 de dezcmhr>~ 
de 1926 ; c pelos que praticarem na 
policia .iudiciaria, os taxados por 
netos idcn licos dos juizes de direi-
to e municipaes, na tabella III, ·n. 
32, e seguintes, deste Hegimento. 

N. 205 ·- Os escrivães terão os 
ernohiiUC!ltos taxados Jll\l'a os mcs-

tnbs llctos dos CSCI'II'aCS Crimina c~ 
na tabella VIII, deste Hegimentr . 

N. 206 - Os agl~n t cs de pc-li c in 
ler·ão os mesmos emolument o:; ta-
xados aos officiaes de justiça, 1111 lll -
belln XVI, des te Heg imcn to, pe l o~ 
actos identicos que praticarem. 

Observação - Os emolumentos 
dns auctoridades c funccionnrios po·· 
licincs serão contados 11 0s processos 
ndministrati vos e nos de acção pri-
vada a requerimento da parte, peta 
nuctoridade que presidir ao aclo ou 
dil·igir o processo, c nos feilús. d_~ 
11cção publica, pelo contador do Jlll· 
w, na occasião oppol'!una. 

Sala das commissõcs, Senado, em 
8 de setembro de 1927. - Alfredo 
Sá . - Vallndurcs Hibeiro. - Ca-
millo Chaves. 

Vão essas emendas a imprimi1·. 

Redacçüo final 

O SR . XA VIEH HOLIM, pela com-
rnissão de Hcdncçíio, offcn·ce a se-
guinte: 

Sobre o projecto n. 35, da Carnaru 
A commissão de Hcdncção pensa 

que o projccto n. 35, approvado pc-
las duns Casas do Congresso Mi-
neiro, deve subir Íl sa ncção, redigi-
do na seguinte forma: 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Gemes decreta: 

Art. 1. o Fica o governo do Esta-
do auctorizado n auxiliar com cin-
coentn contos de réis (50 :000$000) 
a crecção de um monumento em 
Barbacena ao dr . Chrispim Jacques 
Dias Fortes, abrindo, pura esse fim 
o necessario ·credito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Sala da s commissões, 8 de setem-
bro de 1 !127. - Xavier Rolim. -
Llriz Li sboa. - Valladares Ribeiro. 

Di spensadas as formalidades n•· 
gimcntacs, a rcqucr·imento do rela-
tor·, entra logo em discussão e é ap-
provada sem debute essa rcdacção. 

Pnssa-se á 

2. • PARTE DA OHDEM DO DIA 
Entra ('m 1. • discus·síio e é appro-

\'ado se m deba·te o seguinte: 

PROJECTO N. 3, DA CAMAHA, DE 
1927 

O rçarnento do Estado 
O Cong1•esso Legislativo do Esta-

do de Minas Gcraes decreta: 

CAPITULO Í 
Orçamento da Despesa ' 

A1·t. 1. " E' o governo nuct,o rilla· 
do a despender no cxcrcicio de 
1928, a importa ncJ.a de cento c trln· 
La c dois mil oitocentos e t~lnta c 
nove contos quatrocentos c JUU~en
la c seis mil novecentos e em co 
réis ( lil2:8il!l:446$905) com os ser-
viços do Estado pelas ~uatro sc-
cretaria.s, nn fór ma abarxo: 

§ 1 . '' - Pela Secretaria do Inte-
rior: 

1) Subsidio cio Presidente do Es-
tado, 60:000$000 . 

2 ) Gahi nele da Prcs idcncin: 
Pe;s soa I, 50 :280$000. 
Material, 46:000$000. 
Som ma, 96:280$000. 
i! ) Despesa com o Palacio Presi-

d·cncial: 
l'•essou.l, 51 :000$000. 
Mnlcrinl, 1:19 :000$000. 
Sommn, 190 :000$000 . . 
4) Hc.prcscntação no Vicc-Prcsr-

dent e do Estado, 30:000$000. 
Sub~idio aos senadores, .......• 

226:800$000. I 
6) Secrctar·ia dol Senado: 
Pe.ssoal, 118 :770~000. 
Mat-erial, 17 :860$~00. 
Som ma, 136 :630$000. 
7) Subsídios aos d·eputados, . ..• 

4511:600$000. 
8) S·ecre<tar ia da Camara dos De-

pulados : 
Pessoal, 154:690$000 . 
Malcrinl, 30:720$000 . 
Som ma, 185:410$000. 
9) Ajuda de cll'sto aos membros 

do Congresso, 72 :000$000. 
10) Secreta rio do Interior: 
Pessoal, 747 :723$000. 
Material, 120 :000$000 . 
Som m a, 867:723$000. 
11 ) J lJistiça de 2 . • instancia :--
Pessoal, 475:824$000. 
Material, 16:060$000. 
Som ma, 491 :884$000. 
12 ) .JustiÇa de 1 .• instancin:: 
P;.:ssoa I, a. 180 :500$000. 
l\'ialerinl, 107:080$000. 
S.omnJa, 3. 287 :580$000 . 
13 ) 1\fini.sterio Publico: 
Pessoal, 825:620$000. 
Ma leria I, 2:000$0000. · 
Som ma, 827:620$000. 
14) Conselho Pcnitenciario: 
Pessoal, 13 :210$000. 
Material, 6:000$000. 
Somma, 21:210$000. 
15) Ensino primario: 
Pessoal, 15 . !195 :112$700. 
Mntcrinl, 7. 400:000$000. 
Suhvcnçõe~ 26:800$000, 



Mnnutenç(ío, •da· 1Esooln Mnternnl 
dn CnpHnl, 60:000$000 . 

Sommu, 2:-1.481:flt2.$ 700. 
16) E11si·no normq l : 
Pcs~oa~, 260:240$~00. 
Mq.terlnl, 17:400, 000. 
Sommn, 277 :ti~O - 400. 
17) Ensino ,~ccundnrio: 
P·essoa l, 606 :477~/lOO. 
Matcrinl, 1145 :ll07, 000. 
:)ommn, !lrll :7H4 ' !!00. 
18) Ensino nrl •islico - C:ons(·r-

I'IL\pri o de Musicu : 
Pesson I, 17:1 :860.;000. 
MaJtcrial, 4:000$000 . 
Sonlllla, 177:860$000. 
1!1 ) Ensino snpcl'iot•: 
Pessoal, !!li :~l ií~OOO. 
Material, 26 :IIOI, ..,,,.JIJ. 
Suhvençõe~, 195:0011$000 . 
Som mn, 1116 :4 15,''000. 
20 ) l;;nsino ]lrnfissional: 
Escola Co mplcmcntm· de C:om-

mct·cio de Sel o Lal(oas : 
Pessoal , 33:0608000 . 
21) Fiscnliznção do ensi no c in-

spccç:io medica esco lar: 
. J>c~·so:tl, 727 :I!BIJ$000. 

Maiet'ial, IO:HOO ··ouo . 
Som ma, 7118:480 "000. 
22) Fiscalização federal do :m-

sino, 3fi:OOOi OOO. 
23) Hcvisola do En.si no - Im-

p_re~são da revista, 104:000$000. 
Pessoal, 45 :fii!0$000. 
24) Arohivo Puhlico Mincir·o: 
.M~ltcl'ia I, 15 :~00$000. 
Somma, 61 :030$000 . 
25) Serviço eleitora l, .... 

10:000~000. 
26) Em1J11egndos em dis]lonibil>i-

dnde, 100;000$000. 
27) Publicnçõe;s c cncommenr.las 

nu lnr]lrcnsa Officinl, 4!!2 :000$000. 
28) n·ansnJot'ics c communica-

ções, 121:000$000. 
2!!' Subvenções, 1 O :000$000. 
110) Exercicios findos, 40:000$000. 
31) Erentunes da Secretaria, . .. 

150:00 -~ooo . 
Totnl, 34.053 :!!28$900 . 
1) Divida fund·ndn: 
Divida cxtcJ•nn , B1 :1 :!!00$000. 
Divida interna, 5.1í2il:l90$00C. 
Som ma, 5. 837 :0!!0$000. 
2) Secretaria das Finanças: 
Pessonl, 1. 087 :7?,5$000. 
Ml\olcrjn I, 241 :000$000. 
Somm a, 1 . B28: 72ií$000 . 
3) Gnhinetc do Consulto!' Juridi-

co do Estado: 

4) Ins1pcctorin Fiscal do ·E~t~do 
de Minus Ge1·nes : 

Pessoal, :-146 :000$000. 
.MUileJ·iuJ, 38:500$000. 
Som ma, 384:500$000. 
5) Al't·ccndnçiio ]leia fronteiro: 
Ve nciment os, porcentagens e din-

J'iu~. 1. o'n :0008000. 
ü) Fiscnliznção de rendas e do 

pall'imonio: 
Pessoa l, 516 :8~0 . ·ooo. 
7) hnrn·cnsa Officinl: 
Pessoal , I . 409 :óO:I$!!88. 
Mn11erin l, 1.4fiá :000$000. 
Summa, 2. 874 :504$9811. 
8) Cullcl'lorins: 
Prssoul, 2. !184:0ilf1 ''000o 
Mat,~ ria I, 21 :000$001!. 
Som ma, :J. 005 :031l$000 o 
!J ) Eslt·udas de ferro: 
Pot•ce ntagcn s sohre arrecndação 

de i m posl os, I .1100 :000$000. 
10 ) Juntu Commcrciul: 
l' cssou l, il1:il!l28000. 
~1a.l '(l t'iu . J , GOfl$000 . 
Somma, 111 :!J92$000. 
1 I ) Feira s de l!adu: 
l'c ssnal, 17 :!iOO:iiUOO. 
Ma·Lol'iu l, !J :440 ' 000. 
Som ma, 27 :040$000. 
12) Aposentados c reformados: 
Aposcnlaçlos, 1.0 10:1R5$!l2! . 
Hcfonnnrlos, 467 :2flM$465. 

Som ma, 1. 4 77 :484$3119 . 
. 1:1) Jut·o_s de em prcstimos, drJlO-

st!os, cauçol~s c outros, .. ... . .. o o 
754:~8682~/l . 

14) Publicações e cncommenJas 
na Imprensa Official, 280 :000$000o 

lfl ) Causas da Fazenda, .... .. , 
80:000$000. 

16) Scgurof.i, 80:000$000. 
17) Hrstitui~~õe s o 400:000$000 , 
1H) Exercicios findos, 50 ;Qp0$000o 
1 !l) Despesas cventuaes, .. o o o o o, 

20 :000$0000 . 
20) Fiscaliznção da loteria, o o, o 

20 :000$0000. 
21) Transpol'lcs c commul)ica-

çõe.s, 449 :500$000. 
22) Auxilio para culçnmcuto e 

hygiene da Ca.pilal, 600:000$000. 
23) Diffcr.enças de cambio - ju-

ros c descontos, 250 :000$000. 
24) Bolsa de Hundos c CnnH).ra 

Syndical: 
Pessoal, 7.200$000. 
MateJ•ial, 6:500$000. 
Som ma, 13:700$000. 
21í) RetJrescntnção do Pr·efcito 

da Capital, 18:000$000. 
Pessoal, 42:000$000. 
Matcria I, 2:000$000. 
Somma,1 44:000$0000 

26) Custeio do set·viço de electri. 

I cid.adc da Capital do' 'Estado,' .... 
2.h00:000$000 . ' . 

~17) •Bisca:Üznçiio dn cxpol'l.nQiio ' 14) Serviço de Algo'diio, ••••• o • 
100:000$000. do mnnganez: 

Posson,J, 80 :000$000. 
Matorio.l, 90 :000$0011 . 
Som mo, 1l O :000~000. 
28) Defesa do café: 
Pessoal, 248:530$000. 

15 ) Subvenções e auxilias, 
R:í:720- 000. 

l{i) Hot·to s florestacs: 
J>cssou l, 132 :!i45$000. 
Mnt eriul, 50:000$000. 
So tn~ nn, 182:645$000. Ma·terinl, 50:000, 000. 

_AppHcação do Fundo de Defesa 17 ) Acquisiçiio de maehinns 
do Café, !J. 701:470$000 . 

Somn.w, 1 O. 000 :000$000. 
Total, 34.099 :!J!JS$625. 
§ 3.•- P.cln Secretaria da Agri-

oullura: 
1) Secretaria dn Agricultura: 
Pessoal, 1. 777:625$200. 
tMntoriul, 167:000$000. 
Som ma, 1. 944:625$200. 
2) Obras P•ublicas: 
Pessoal, 100:600$000 . 

. Mnterinl, 3. 830:000$000. 
Som ma, 3. !!30 :600$000. 
3) Estrada.s de rodagem: 
Posso o I, 1 . 736 :ono.-oon. 
Material, 4. !lO O :000$000 . 
Som ma, H. 6:JG :0008000 . 
4) Htidc de Viaç:io Sul-.Mincira: 
Passoni, 7.918:946$400. 
M-uteria'l, (i. 6!!9 :963$!!00 . 
Caixa de Aposentadorias e Pen-

sões, 236:973$400. 
Sommn, 14.855:883$700. 
5) Estrada de Ferro Parucatú: 
Pessoa I, 1 . 860 :000$000. 

· Mnterinl, 740 :000$000. 
Sommn, 2 .- 600 :000$000. 
6) Navegação fluvial, ..... o ... o 

75:000$000. 
· 7) 'frnn.SJpor·tes c commun~cn

çõe.s, 184:400$000. 
· 'li) Imlllligl'ação: 

Pessoal, · 25:180$000. 
-Material, :185 :000$000. 
Somma, 41 O: 1'80$000. 
!l) Nucleos · colonine-s : 

·Pessoal, 115:880$000. 
Mntcrinl, 632:000$000. 

. Sommn, 747:880$000. 
1 0) InsHtutos n.gricolas: 

·Pessoal, 137:014$000. 

agrico la ~ filO:OUO SOOOo 
18) Mcdiç:io c divisão dto tcrra·s: 
Pessoal, 5 72 :210$000 . 
Mn•tcrin 1, 45 :ooo.·ooo. 
Somma, lil7:210$000o 
1 !I ) Defesa de Terrns c Malta~: 
P.cssnal, 55 :114 7$000. 
Matcl'iul, :1:000$000 . 
Som ma, 58:84 7 ~000. 
20) Commissão Geogrnphicn c 

Gcologicn: 
Pessoa I, 461 :050$000. 
Material, 140:000$000. 
Som ma, 601 :050$000. 
21) Scn"iço i\·Ietcorologico: 
Pessoa I, 226 :9110$600. 
Materia l, HO:OOO $QOO. 
Summa, 316:!!80$600. 
22) Es!ancias hydro-m incrnes : 
Pessoa I, 77 :300$000 o 
Material. 1 :200$000. 
Som ma, 78:500$000. 
2:-J) Terrenos Piamantinos: 
Pessoal, 11:760$000. 
Ma teria!, 900$000. 
Som ma, 12:660$000. 
24) Serviço Geologico: 
Material, 795:000$000. 
Material, 095:000$000 o 
Samma, 851 :400$000. 
25) Serviço Mineralogico: 
Pessoal, :J7 :200$000. 
Material, 30:000 OÚOo 
Som ma, 67:200. 000. 
26) Serviço de Minas e Rios: 
P0ssoal, 38:400$000. 
Material, ·9 :000$000. 
Som ma, 4 7 :400$000 . 
27) Defesa Pastoril: 
Pessoal, 62:400$000. 
Mat-erial, 470:000$000. 
Som ma, 532:400$000 o Material, 284 :2068400. 

Som ma, 421 :220$400 . 
11) Escola Su]lerior de Agrieul- 28) Postosz ootcchnicos, 

260:000 ' 000. tura: 
P!lssoal, · 26!! :240$000. 
Mnterjnl, 650 :200$000. · 
Sommn, 91 !l :440$000. 
12) Fnzendns modelo 

se sementci 1'1'1: 
Pll~'son l, 113 :281 $000. 
Ma teJ•ja I, 245 ::160$000. 
Sommn, 358:641$000. 

· 13) Defesn Agricolu: 
Pt~sson I, 51 :600$000. 
Material, 60:000$000. 
Som ma, )11 :600$000 o 

29) Serviço unti-ophidico, .. o·o o. 
36:000$000. 

30) P.ropagandn - Ex,pnnsiio 
cconomica, 541:000$000. 0 cnm]los 31) Exercicics ~i nd o·s, 50:000$000. 

112) Ev·entuu es, 100:000$000. 
ilil) .Serviço de estatist.Jca geral: 
Pessoal, 166:310$000. 
1\Iatcrial, 33 :6!!0$000. 
Sommn, 200:000$000. 
B4) Publicaçõ!ls c cnC0111111Cildns 

á ImpJoensn Officinl, 95 :OOO~OQO, ,, 



. ·35) . .Superinlende'nclu de Po~;.o s 
tl c Calda ~ : 
. . j l l· ~~· ~on I, 2:'11í :f) ~MOOO . 

Material , :11 O :000$000, 
Som ma, 545 :000$000 . 
36) Dc s·p~sa de fi scu li.zaçiio de 

contrnetos desta Secretaria, 
tiO:OOO~OOO. 

'J'ntal, 39.244:482$900. 
§ 4, • - Pcl.a Sc~rdaria .da Se-

l•urança c As-s1stenwt Pubhca: 
'' 1) Secrctoaria da Segurança c As-
sistencia Publica: 

Pessoal, 627:755$000 . 
Mat erial, 184:200$000 . 
Somma, 811 :955$000. 

2) Delegadas de Policia: 
P~soal, 1. 021 :957$3HO. 

- M·utcrial , i!O :000$000 . 
Sommn, 1.051 :957 'iHi0 . 
il) Dilige ncia s policiaes, 

200:000$000. 
4) Guarda Oh·il : 
Pessoal, 1, 376:400$000. 
Mat eri al, 220:000$000 . 
Slmuna, 1 . 59() :.!00*000 . 
5) lnspectol'ia de Vchiculos: 
Pessoal, 319 :2008000 . 
Material, 58:000$000 . 
Som ma, il77 :200$000. 
(i) Prisões : 
Pe~soal , 237:384$000. 
1\fa,te.rial, 1. 382:000$000. 
Som ma, 1 . 619 :384$000. 
7) Penitencia rias: 
Pessoa l, 110:653~600. 
Muterial, 158 :500$000. 
Somma, 269:153$600 . 
8) Esco la de Regeneração: 
Pessoal, 35:100$000. 
Material, 100:000$000. 
Sommn, 135:100$0000. 
!l ) Instituto São Raphacl: 
Peos·soal, 8!1 :350$000 . 
Ma·terial, 136:278$000. 
Som ma, 224 :628$000 . 
10) Instituto de Menores: 
Pessoal, 96:875$000 . 
Material , 255:804$720 . 
Som mo, 352:679$720. 

, 11) Força Publica : 
Pessoa l, 11 .572 :3933800. 

. Malei'ial, 3. 128:000$000. 
Somma, 14 . 700:i19il$800. 
12) Serviço de Hygicne: 
Pessoal, 509 :534$000 . 
Material, 904:140$000 . 
Somma, 1.413:674$000. 
13) Assi•stencia a Alienados: 
Pa ssoni, 413:011$000. 
Material, 996:000$000. 
Somma, 1.409:011 $000 . 
14) Soccorros Puhlicos, 

300:000$000, 

15) Transportes . c cofunlUnlca-
ç~e~ 300:000$000. 

16) Subvenções, 600 :000$000. 
~7) Pul~icnçõc.s e encomm~ndas 

na Imp1·ensa Officiul, 100:000$000. 
18) Exercícios findos, .... ·. · · 

30:000$000. 
Total, 25.491 :536$480. 

CAPITULO II 

Orçamento da Receita 
A1't. 2. • Para o mesmo exerci-

cio de 1928 u receita do Estado é 
1 orçada em cento e trintu e doi•s 

mil oitocentos e cincoe ntu e um 
con.t os cento e setenta c quatro 
mil oit oce ntos e dezesetc réi s .... 
(1i12.8!i1 :174$817), J>l'ovcnientes du 
ar•·ecuduçtiu de im,posto·s e outras 
rendas di scriminadas nos paragra-
phos segu•intes: 

§ 1," - Hcnda ordinarin: 
J - 1\cndn dos imp[)so(os. 
I ) Direit os úc exportução: 
n) fmp osto ud-valorcm, ....... . 

.!6 .000:000$000. 
h) ·sobre-t•nxu do cu fé, . .. .... . 

5 . 700 :000$000. 
c) sobre-taxa do nutnganez, ... 

500 :000,'000' 
Som ma, 4/l. 200 :000$000. 
2) Imposto territorial, ... . .. . 

6.800:000$000. 
3) Imposto de industrias e pro-

fi ssões, 5 . 000 :000$000. 
4) lmpos•to de bebidas, ....... . 

fl .000:000$000. 
!i) Imposto de transmissão in· 

ter-v ivo~ 7.000:000$000. 
6) Imposto de .transmissão cau-

sa-mortis, 2. 500:000$000. 
7) Imposto de novos e velhos 

di r e i I os, 2 , 900 :000$000. . 
8) Imposto de se.Jio: 
n) se llo ltdhesi v o c por verba, .. 

:1.000:000$000 . 
h) scllo de diversões, . . . . . . . . 

500:000$000 . 
c) se !lo de agua•s mincracs, ..• 

100 :000$000. 
Som ma, :i . 600:000$000. 
9) Imposto sobre passugem; fer-

ro viaria·s, 2. 000 :000$000. 
10 ) Imposto de estatisticn, .. 

30:000$000. 
11) Impostos addicionacs: 
a) 10 % addicionaes sobre novos 

e V'elhos direitos, transmissão 
"causa~mortis ", passagens em es-
tradus de ferro, ·industrias e pro-
fis·sõcs consumo de bebidas al-
coolict;s e transmis são "inter-vi-
vos", 2 ' 600 :000$000. 

b) 1 % de taxa de viação, .. ... 
1.000:000$000. 

Som ma, 3:600:000$000. 
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H - Renda s Pntl'imonia cs : 
12) Arrendamento de tc l'l'Cnos 

dinmnntin os, iJ0:000$000 . 
13) Al'l'endnmcnto de Jli'O Jll 'ios 

do Estudo, 100:000$000. 
14) Di videndo de títulos c juros 

de apoliccs pertencentes ao Esta-
do, 1.000:000$000. 

III - Rendn s lndu strin cs : 
15) Hcndn da HMc Sul-1\lincira, 

15.000:000$000 . 
16) Renda da Estrada de Ferro 

Paraca.t ú 150 :000$000. 
17 ) Hcnda da Imprensa Official: 
a ) a~signatui'US do . " Minas Gc-

ra es ", H 50:000$000 , 
h ) publi cações pagns, . . . , . , , , 

270:000 '000 . 
c) produ cção do es lnh c l ccim~nto , 

1 . ilOO : 000$000 . 
Sommú, 1. 920 :000$000 . 
18 ) Hcnd a do s c si a heleci ment os 

do Estado: 
a) es tnbclcei mt• ntos d ~ ensi no : 
Externato do Gyrnna sio Mincil·o, 

72: 420$000. 
Internato ri o (iymnasio i\lin r ii'O, 

20il:il20$000. 
Escola Normal ~·I o <h•lo, 

8:050$000 . 
Es·cola NoJ•.mnl de Ouro Fino, . . 

3:320$000. 
Escola de Pharmacia, , . , , , , , , . , 

17:844$700. 
Escola Complementat· de Com-

mercio de Sete Lagoas, 2:120$000. 
Con.scrvntorio de Musica (exame 

de 2 . • época o mntricula ) , .. . . . . 
1 7: 1 H0$000. 

h) cslah()lcc imentos agric la s .. 
45: 765$:100. . 

c) estnbclecim cntos de ass istcn-
cia , 150:000$000. 

Som ma, 520:000$000 . 
1 9) Renda da loteria: 
a) contribuições t~ ix ,t s, 

375:000$000. 
h ) quota de 60 % dos lucros, . .. 

1 .000:000$000 . 
Som ma, 1. 375:000$000. 
20) Hendn do serviço de elect•·i-

cidade da Ca pita I, 11 ~ 500 :000$000. 
Total, 115 .225 :000$000. 
§ 2 . o - Rend a Exünordinaria : 
21 ) Emp1·estimos diversos : 
a) juros de cmpreslimo.s rnuni-

ci-pacs, 2.141 :6fl7$!J77. 
h) amo•·tizaç?io de Clll Jll'eslimos 

municipnes, 374:50(i$840 . . 
c) juros e amorti zação el e em-

prcslimos di vc 1·sos, to·o :000$000. 
Sommn, 2.61ô:174$81 7. 
22) .Ju•·os de depos itas em hnmos, 

700:000$000 . 
2·3) Venda · de ma chinas ngrieo-

la.~, .sementes, vncci·nas c matcrincs, 
600:000$000 . 

A. s.-30 

24) Vr ntln d.c lc•·ras, lotes colo• 
nines c Jll'llJll'ios do Estado , , 
4fl0 :000 ' 000' , .... 

25) Qu ot as de fi sca .Ji za~iin 
160 :ooo:·ooo. '· · · · · · 

21i) Cob1'a nçn dn di vida act i vn : 
U) OI'ÇII III CIIIIII'in, 1.000:000.000, 
h) f(n •·nnlin s de J'uros 

H00 :000$000 . ' ,, ' ' ' ' . . 
So lllllla, I .:l00:000$000. 
~~ ) Hcpus içõcs, 500:000$000, 
~ll ) fnd cmnizaçiics, 500:000$000. 
~!J ) Mul!as, iJ00 :000$000. 
30) Entradas de ol'i ge n·s di v~ r-

sn.s, 1i 00 :000.~ 000, ' 
.'11 ) Impos to de defesa do C'lfé 

I O. 000 :000$000. ' ' 
~.1!111m a, 17 . (i2(i: 1 7+~8 1 7, 
l o. tal ge!;n l, 1:12 .85 ! :174,' 817, 
Ali I ·:. ~~ o Pres ident e do Estado 

:I UC OI'IZlHio: 

tn:·c;-ü~ ~\~~:·//: ~re dil os supplemen-
1 ,. . , · " tn cs I'Crbas do ·u·t 
d~ta ç~{~n 5 1:'~1!/[/~~~: ~ : nlio lerem tid;J 

§ 1 ·" - 11 I'> 1 'I 1 c. •>o § 2 o ' - , • • ,, , - o c :lo. 
2:1. ' - 7, .~. !J, 14, 17, 1/l, 21 c 

§ ,) . o - 2 'I 4 " 7 !J I 20 2:! iJ 1 ri ··H' ,,, • · • t, 1 o, § 4 'o ' '').' ·f ; . 
15 17, -18 ' ; ' 4• 6, 11, l2, 13,14, 

I c . I 
Ir - r\ rc·tlt'z•t · ·1o : . ' ·• 1 • como a·nt ccipa-

[' 1 ~I e ! fce1\11 • ope ra~·ões de crcd i-
co _H!UH avets dentro do cxerci cio 
, n:~ o excedent es IÍ terça Jl;tn!c d· ICCC it a Ol'~·a d n. oi 

, - :\!·!. . . Hcl'oga m-se as di sposi-
~ocs Coll l CO IIII'II I'io . 

Sah d·1·" sns·s- 1 c Dn '. '·' ·'··,ocsca amarndos 
.. ~! ~ULtdos do Es ta.du de i\linas Gc-
l.t cs, em Bcllo Horizont e nos 5 de 
sc lemhi'O de 11)27 o' 'I ' · - - preslc Cll -~' \.c.di'O .Ma r~Iu cs t!e Almeida. -
O l. o se~tcllll' l o,. Joao Hera ld o. -
p·.2. sccrctm·!o, Wa.shington F. 

nes . - Vae a commissão de Ft'-nança s. 

Entra em 1.• di seussão 'e é appro-
vado sem debate o seguinte: 

PHOJECTO N. 22, DA CAMAHA DE 
1927 ' 

Classificação de comarcas 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Geracs decreta: ' 
A1·t. 1. • Fica o governo auctori-

z~do a •·evcr o quadro de classifica-
çao d ~ coma•·cas di stribuindo as cn-
tranctns de nccordo com o movi-
!ncnto forense c o rendimento de 
1111postos cs tnduaes , · 

§ I. o Si n mudn n~~a de cntcgoria 
dn comarca prejudicar o juiz de di-
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rclto, este continunrú n gosnr dns 
vantagens anteriores, uté qu e seja 
provido em outra comarca de cgual 
ent1·nncia ou superior . 

§ 2. o Os juizes municipaes e os 
promotores de justi ça, cgualmcntc, 
sem prejuízo de venci mcntos, serão 
aproveitados em outras comarcas, 
quando a alteração de cntrancin 
importar a supprcssiío do cargo ou 
diminuição de vencimentos. 

. Art. 2. o O governo poderá em as 
nomeações de juizes de direito, 
aproveitar os hacharcis rcgulanncn-
tc habilitados antes da lei 912, de 
1!!25, que instituiu o concurso para 
o pree nchimento desse cargo. 

Art. a." Accrcsccntc- sc ao art. 
224, dn lei n. 912, de 7 de agosto 
de 1 !!25, o seguinte: 

l'nrngrapho uni co. O di spos itivo 
acima não se refere aos que seja m 
devedores por impostos ou credores 
por depositas em bancos, ou venci-
mentos. 

Art. 4. o Fica elevada de cincocn-
ta mil réi s mcnsacs a remunera-
ção dos escrivães do crime c execu-
ções fiscacs nas comarcas de 1. •, 2.", 
:1.• c 4.• cntrnncias. 

Puragrapho uni co . :'\os termo s 
anncxos os t.abc!liãcs dos I . • c 2." 
officios perceberão c i ncoc nta m i I 
réis mensacs, n titulo de exped ien-
te, pelo serviço cri me c fi sca l que 
lhes for distrihuido. 
. Art. 5, • A divisão proporcional 

da verba para pagament o de custa s 
judicinrias criminaes far-se-á, lo-
mando-se por base os mappas de 
serviço do anno anlc1·ior. 

Paragrapho unico . A's co marcas 
recem-crendas será deferida n quo-
ta-parte da dotação orçamentaria 
que couber ú de menor mov imento 
forcn~e, entrando, pois, no calculo, 
com os duelos cslatislicos desta . 

Art. ().o Fica o governo a uctori-
zado a rever os auxilios pecuniarios 
aos carcereiros da s cadeias puhlicas 
do Estado. 

Art. 7. 0 Hcvoga m-sr as dispos i-
ções em contrario . 

PflO.JECTO N. 28, DA CAMARA, DE 
1927 

' I 

Ensino de phnrmacla e odontologia 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de i\linas Gcraes decreta: 
Art. 1. o O ensi no de }Jhannncia e 

de odont olog ia só poderá ser minisr 
t r a do no Estado em Escolas que te-
uham obtido a sua equiparação ás 
co ngcncrcs fedcrncs, c nas que, re-
conhccidns tJelo Estado, tenham si-
do fundadas antes de vigente o deo. 
n, li. 530, que reorgani zou o ensino 
secundaria c supc1·io1' na Hcpublicn 
c julgadas idoneas para trnnsfe-
rencia de alumnos para as acade-
mias officiacs c equiparadas e nas 
Escolas de Phannacia c Odontolo-
gia de l hú c llajuhá. 

Art. 2.• As escolas ainda não 
equiparadas c cujos dipiomas se-
jam reconhecidos pelo Estado terão 
o prazo de dois annos, a contar da 
publicação desta lei, pan\ obterem a 
sua equiparação ás congencrcs fc-
tkmcs, sob pena de suspensão dos 
cffcitos das lei ~ esladuacs de seu 
reconheci menta, excepto as reconhe-
cidas pelo Estado, fundadas antes 
ri r vigent e o dcc . n, 11.5:10, referi-
do no artigo precedente c as Esco-
las de Pharmacia c Odrfntologia de 
Ubá c ltajubá . 

Art. 3. • Durantê o pcriodo de 
transi ção determinado pelo artigo 
anterior c emquanto as escolas não 
cst i verem so b o regimcn da lei fe-
deral, ficam sujeitas ás di spos i-
~~ics desta lei c á fiscalização da Se-
creta ria do Intcrio•· quanto ao rc-
gimen csc'olal'. 

Art. 4.• Pam tal fim, o governo 
des ignará os fi scacs que forem nc-
ecssal'ios c aos quaes incumbirá: 

a) visitar frequentemente os cur-
sos, aulas c laboratorios c assistir 
aos exames vestibulares e finaes; 

b) vcrificat· a execução dos pro-
r. •·.;unmas, de que pelo menos tres 
quartas pnrtcs deverão ser effccti-
,·amentc CXtl!icadas; 

c) velar pela cxacta obscrvancia 
de sta lei c do regiment o interno da 

Sala dns sessões dn Camara dos Esco la ; 
Deputados, em Bcllo Horizo nte, ~ d) aprc :ent.n· ao Sccrdario do In-
de setembro de 1 !!27. - O Prcsidcn- te rior rclalorios circumslanciados 
te, P~dro M:~rques_ de Almeida. -0 sobre os trabalhos escolares, o cs-
1 ,• Secrct.ar•.o, .Joao Ucrnldo . -O tado da matricula c da frequcncia, 
2," Secrctnrw •. C,?lso tllach.ado. :1 sit uaç:lo financeira do ~stabeleci-

V!IC_(t comm1ssao de ,Ju stl\,'a c Lc- mcnto c as occorrencins mnis impor-
,:lsjnçao, llanlcs da vida esc( lnr. 

Entr;t em I . ~ discussão c é app1·o- c) recorrer para v Secrct:u:io do 
~·ndo ~em !lch~t!e o seguint e : lnlel'ior dos net os cln Congregação 

contrários ás disposiliões dcstn lei ' po a que se referirem, pcrceper~o 
c do seu t•cgulamento, assim como I m1 collcclorcs e cscl'ivãcs os emohi-
do julgamento dos exames vcslibu-~ mc nloS de -1$000, na mes ma propor-
lares e finac~, quando não lhe r•a· ção de suas porcentagens, sendo 
rccc~· justo 1.u rttzoavcl. :.:5 % para o fundo escola!' a que c 

Art. 5. • As despesas da fiscalkt- refere o art. 120, n. a, da Constitui-
ção correrão por conta das csco:.1·;, çito do Estado . 
devendo cndn umn dcl! ;ts deposita r, Paragrapho unico . Nos munici· 
nó Thcsouro do E~arlo, a quota fi- pi os onde houver mais de umn col-
xa anmial de se is contos de :·ciR, lcclor ia, os emolumen tos pclns cer-
que poderá ser paga senH~f trn lmcntc titl ôcs cxtt·ahidas por uma sc •·:io di-
l\111 'duas preslnçõcs eguac~ . vidid os co m a outra, guardada a 

Art. ti. • Ficam reconhecidos pelo mesma proporção, c visadas todas 
Estado de Minas Geracs os diplomas as certidões pelo ont r o co ll cctor, 
conferidos pela Escola •le l'harma· para sua validade. 
cin ' e Odontologia de Ubcrahn. Ar t. 2." Jlcvogam .. sc as di spos i-

AI'l. 7. 0 O Poder Executivo , me- ~õcs cn1 con tt·nrio. 
diante proposta dos fisca es, podcr:i Sala da s scssôcs da Camnra dos 
sus]>cnder os cffeitos das leis de rc- Dcput.udos, Bcllo I-l o•·izont c, 4 ~c 
conhecimento dessas Escol'as, qltun- setembro de I 027. ·- O Presidente, 
do verificar insufficiencin i! a mntri- P1•dro Marques de Almeida , - O 
cuia. de dcf ici cncia de apparclha- I ." Secretario, Jo:io Brraldo. - O 
menta, inobservancia tios pt·og•·nm- 2. o Secretario, Caio Nelson. 
mas appt·vados ou dcscnmprimen- Vac ú com mi ssão de Ftnnnças. 
tn reiterado dns di sposições desta Enlra em I . • discuss:io c é appro-
lci e do respectivo regu lamen to. rntlo sem debate o seguinte: 

Art . 8. o A dmaç:io de cadn curso, 
o num ero c seriação dns respectivás PROJECTO I\ . :18, DA CAMARA, DE 
cadeiras, assim como as provas de l!J27 
uplidão para matricula serão cguncs 
:'ts exigidas para as esco las na-
cionacs officiacs ou a cllas equipa-
radas. 

Art. 9. O Jlcgulnmcnto que for 
expedido pelo Poder Executivo com-
pletará a organização cstabelccwa 
na presente lei, que entrará em Yi-
gor desde a data de sua ,publicação, 

Art. 10. HcYogam .. sc as di sposi-
ções em coutrario. 

Sala das sessões da Camnrn dos 
Deputados, em Bcllo Horizonte, 3 
de setembro de 1927. - O Presiden-
te, Pedro Marques de Almeida. - () 
1. 0 Secretario, João Bcraldo. - O 
2 . o Secretario, Celso Machado. 

Vne ú commissão de Instrucção 
Publica. 

Entra em 1 . " discussâo c 6 appro-
vado sem debate o seguinte: 

Isenção de lm postos 
O Coug1·csso Legislativo do Estu-

do de Minas Gcraes decreta: 
Art. I . o Fica o governo auctori-

r.ado a conceder isenção de impostos 
a partir de 1928, pelo prazo até 5 
annos, ás empresas de nrmazens ec-
ra<•s que se fundarem no Estado e 
se obrigarem, além da s obrigaçoes 
irnpostas pela legi slação fed eral, ao 
segu inte: 

a) n faze1· seguro de seus deposi-
los em du as companhias de reconhe-
cida idoneidade; 

b) a publicar, no· orgão official 
dos poderes do Estado, os seus ba-
lancetes tri.meslracs, semeslraes c 
annuacs; e. 

c) a subordinn1·-sc :i fiscalização 
do Estado. 

Art. 2. o Fica o governo auctorl· 
PHOJECTO N. 34, DA CAi\IAHA, DE zado a abrir os credit as seguintes: 

a) de 1 :042·.'323, para pagamento 
1927 de grflt ificaç:io nddicional dn lei n. 

Emolumentos de collectores e estri· 425, de 1906, n partir de 29 de de-
zembro de 1926 a 31 de dezembro vües de 1928, n que lcm direito Eugenio 

O Con.gresso Legi slati vo do Esta- Dinardo, economo contrnctado do 
do de Mmas _Gerncs decreta: . lnt:crnato do Gymnasio l\finciro· 

Art. 1. ° Ftca o art. 10, da le1 n . h) de 276 :00:1.''552 c 19 :742$ÓOO 
91.9, ~c 4 de selcm~ro de 1926, sub- como suppl cmcnt.arcs, para sunprÍI.' 
sttt~u~o pel? segmnte: - "Pelas rc spcclivament c, a i nsufficrõncia 
~cr\'~lts ~c 1

1
1.1tcresse das pardtcs, ex-~ da s verbas 8 c 12, do § 2. ", do urti-

rn u .as e n'l'os c papel~ . as co!- go 1 . •, da lei n. 931, de 27 de se-
lectortns, qualr1uer que SCJI\ o tem- temhro de 1926; 



c) (i c 12:960$000, especial para 
pagamento, de despesas con1 os fu-
ncraes do dr . Diogo Luiz de Almei-
da Pereira de Vasconcellos; 

d) de 2:194$2 tl9,slcstinado no pa-
gamento de gratificação nddiciounl 
a que tem direito o dr. Francisco 
Carlos de Assis Hochn, professor do 
Internato do Gymnasio Mineiro. 

Art. 3. o Revogam-se ns disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Camarn dos 
Deputados, Bello Horizonte, 2 uc 
setembro de 1927. - O Presidente, 
Pedro Marques de Almeida. - O 
1. " Secrclal'io, ;João Bc•·aldo.- O 
2. o Sccrctal'io, Celso !\·!achado. 

Vne á co mmissão ele Finanças . 
Entra em 1. • discussão c é ap-

provudo sem debate o seguinte: 

PROJECTO N. 54, DA CAMARA, DE 
1!127 

Classificação de collcctorias 
O Congresso Legislali vo do Esta-

• do de Minas Gcrucs decreta: 
Art. 1. o As collectorias de rendas 

do Estado senio divididas em cinco 
classes, do seguinte modo: 

Serão de 5. • classe as de rendi-
mento ale 20 :000$000. 

As de 4. • classe serão as de ren-
dimento de mais de 20:000$000 até 
100:000$000. 

As de 3. • classe, as de rendimen-
to de mais de 100:000$ até ...... . 
250:000$000. . 

As de 2'. • classe, as de rcndimen-
l.ü de mais de 250 :000$000 nlé .... 
5110:000$000. 

As de 1." classe, as de rendimen-
to de mais de 5000:000$000 . 

Art. 2. o Os collectores c escrivães 
passarão a perceber pelo serviço de 
arrccad:ição, a seguinte porccnta· 
gcm c quota fixa: 

a) Na 5. • classe a porcentagem 
será de 19 o/o até a lotação C 7 tf. SO• 
hrc o excedente. A qu ota fixa será 
de 1:000$000. As collcclorias desta 
classe não têm escrivão. 

h) Na 4.• classe n porcentagem 
será de 10 % ato 50:000$000; 7 % 
de 50 :000$ até 100 :000$0000; 6 % 
sohrc o excedente até 200:000$000 c 
4 % sohrc o mais que aiTecadar. A 
CJUOla fixa scrú de i! :G00$000. 

c) Na 3. • classe serú de 8 % até 
150 :000$000; 7 % de 150 :000$ até 
250:000$; 5 % sobre o cx,~edcntc até 
ao o :000~ c 4 % sobre o mais que ar-
1'\.'Cndar. Quotn l'ixn: 3:100$000. 

d) Na 2. • classe será de 715 % nió 
250 :000$; 2 % de 250:000$ a lê .... 
ano :OOO$ ; 2,5 % de 300 :000$ até 
500 :000$; 4 % sobre o excedente 
até tiOO :000$ c 3 %sob1·e o mais 
que an·ccada•·. Quota fixa, 3:400$. 

c) Na 1. • classe será de 5,7 % nté 
GOO :000$000 c 1J % sohrc o cxcedcn· 
te. Não h a quota fixa para esta 
clussc . 

Arl. 3. o A porcentagem c quota 
fixa serão divididas em 5 partes, 
sendo l! pcrlcnccmcs no collector c 
2 ao escrivão, excepto na 5. • clas-
se em que sei' á toda do collcctor. 

Art. 4. • Ficn o governo nuctori-
~mlo a expedir novo regulamento 

. para as collcctorias do Estado,, in-
stituindo o acccsso para provimen-
to da~ collcclorias de classe supe-
rior. 

Paragrnpho uni co. As collcctorias 
de 4. • classe serão providas por 
concurso de títulos entre os cscrJ-
I'ães de collectoriãs e os escrivães 
serão nomeados mediante concurso 
de provas. 

Art. 5. o Os escrivães de collecto-
l'ias gos:u·ão de prcfcrcncia em as 
nomeações de collcctorcs cstaduncs, 
si no cxcrcicio do cargo houverem 
I'evelado capacidade. 

Art. 6. o Esta lei cntrarú em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 7. o Rcvogí!_m-sc as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados do Estado de Minas Gc-
racs, em Bello Horizonte, nos 2 de 
setcmhi'O de 1927 . - O Presidente, 
Pedro Marques de Almeida. - O 
1 . o Secreta rio, .T oão Bera Ido. - U 
2. • Secretario, Celso Machado. 

Vac à commissiío de Finanças. 
Entra em 1. • discussão c é appro-

l'ado sem debate o seguinte: 

PROJECTO N. 57, D.-. CAMARA, DE 
1927 

namal ferreo 
O Cong1·csso Legislativo do Esta-

do de Minas Gcracs decreta: . 
Art. 1. o Fica o go\'erno auclori-

zndo a: · 
a) const.I·uii· um ramal ferrco que, 

pnrtindo do porto de Cemiterio, no 
Hio Grande, c passando por Fructal, 
I'Ú ú cidade de Ituyuiaba, ou partin-
do daqucllc ponto c passando por 
rructal, vú a Uberaba ou outro pon-
to muis conveniente da Estrada de 
Ferro Oéste de Minas, podendo, pa-
ra esse fi!ll, despender, desde jn. a 
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· lmporlancla de 50 :000$000 com os 
estudos q!le forem julgados ncces-
s:trios; 

h) conceder, si julgai' mai s con-
convenicntc, a pessoa ou em presa 
idonea privilegio para construcção 
da estrada de ferro, referida na 
nlinca a) de nccordo com a leg isla-

ção em vi gol' no Estado; 

AI' I . i! . o n evo!ln m-se as disposi-
ções Clll ('Onlrario , 

Sala das sessões da Camnra dos 
Deputad os do Eslndo de Minas Gc-
rnrs, rm Bcllo Horizont,~. nos ·• de 
setembro de 1!)27. -O Presidente, 
Pedro Marques de Almeida. - O 
1. o Secretario, .Tnão Bcraldo. - O 
2. o Secreturio. Martins Pratcs. 

Vac {I conunissão de Obras Pu-
blicas c Via:;ão. 

Entra t~m il. • discussão c é np-
provado se m debate o seguinte: 

c) entrar em accordo com o gover-
no !I~ Estado de Goyaz pnra cons-
trucçno de uma ponte, sobre o rio 
Paranahyba, na csll·ada que, par-
lindo de Patrocínio vnc úquelle E.>-
tado, podendo despender, por conta 
da respectiva verba orçamentaria, 0 PROJECTO N. 10, DO SENADO, DE 

. que fôr ncccssario; 1927 
d) despender a importnncia de 

500:000$000 na conclusão da cst.•·a-
da que liga esta Capital à cidade 
de Concciç:ío, por conta da l'crba 
orçnmcntal'ia destinada a estradas 
de rodagem; 

e) lllandar proceder estudos nas 
aguas mineracs existentes em Jabo-
ty, munir.ipio ele Guaxupé; 

f) despcndci' no exercício de 1928 
a quantia de 800 :000~ na constl'll-
cção da estrada de rodagem de Pal-
ma a Calagunzes, dentro da respe-
ctiva v~rba orçarncnlaria; 

g) despender crn obras c melho-
ramentos, que necessita a cstancia 
hydro-mineral de São Lourenço, até 
a quantia de 2. 000:000$000; 
. h) encampar as fontes de aguas 

mineraes de São Lourenço, abrindo 
para esse fim os nccessarios crcdi-
tos; 
. i) despender ale 500:000$000 na 

construcçiío de uma cst.rnda de pu-
tomoveis, lil(ando Cnxambú a Siio 
Lourenço c Pouso A llo, dentro da 
respectiva verba orçamentaria; 

.i) encampai' a estrada de ferro de 
São Gonçalo do Sanucuhy, cncorpo-
rando-n á Hêdc Sul-Mineira, por 
cujas verbas correrão a~ respectivas 
despesa3; 

I<) liquidai' as colonias agrícolas 
que, por falta de condições natu-
raes ou outro .qualqueJ' motivo, não 
possam enHJncipal'-SC no prazo re-
gulamentar, vendendo em hasta pu-

. h li c~ os re ~pcctivos lotçs •. de prcfc-
rcncHI nos colonos que os occuparcm 
na .occasião. 

Escola de aviação 
O Congresso Lcgislut.ivo do E~la

do de Minns Gcracs clccrel.a: 
Art. 1. o Fica auclorizado o go-

verno do Estado a funclnt· nesta Ca-
pit al uma escola de aviação, subor-
dinada á Sccrctarin da Segurança 
Publica c dcst i nada ú instrucçiío da 
Força Publica, podendo di spcnder 
p;ml esse fim até n importancia de 
r,oo contos de reis . \ 

Art. 2 . o Fica ainda auclorizado o 
govci'IIfl a dispt~ndc r até n itllportan-
cia de 100 contos de réis por nn no 
no custeio da mesma escola. 

Art. i! . " Na mesma escola minis-
trar-sc-ú instrucção para o prepa-
ro de pilot os civis. · 

Art. 4. o Poderá lambem o govcr• 
no conceder terrenos para campos de 
aterrissagem c acrodromos de com-
panhia de navegação aerca, devida· 
mcnt c lc:ga lizada, c suhvcncionar 
as qnc cstahclccci'CIII viagens regu-
lares c permanentes dentro do Es-
tado . 

Ar!, 5. 0 A prcscnlc lei entrará 
em vigm· drpois de regulam entada. 

Arl. 6. o Hcvognm-se as disposi-
~ões em con ti·ario . 

Sala das sessões do Senado Mi-
neiro, 31 de ngoslo de 1927. - Ca-
millo Cha,·es. - Passos Maia. 
Luiz Lisboa. 

Vnc :'t commissã~ de Rcclac~iío 
Entm em i!.• di scussão, com cmcn-

dn , sendo appi'Ovado sem debate, C? 
seguinte: Art. 2." Fica CJ'cndn, na Sccrct a-

ria .da Agricullura, o lrig:u: de cngc-
nhcn·o encnl'l'cl(ado do Gabinete de PHOJECTO N. 31, OA CAMAHA, DE 
.n cs istcncia e Analyse dos Mate- 1927 
riaes; com os vencimentos annnacs 
.de 12:000 "000, para ser preenchido, 
ctuando estiver i11stnlla~o o gabi-
uetc;., ·. 

Monographia ju~idica 
O Congresso Legislativo 'do 

do de Minas Geraes ~lrC!'~~a; 
Esta· 
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· b) officiundo, perante !!_ T,ribup,al 

'Art. 1. o Fica o governo auctort· da Hclução, nns appellaçoes .cive~s, 
.zado n mandar imprimi!·: ~lllnunl- criminncs c nos recursos elettoraes 
mente, n manogrnphin ,iu!'Hltca Jlre- que lhe distribuir 0 Procurador Ge-
mindn pela "Fundação Pedro Les- ral, quando r.slc não puder ~essoal
~n" podendo para isso abrir os nc- mente por excl• s:;o de servtço, at-
cessarios cred!tos. tc ndet: a todo o expediente do seu 

Art.. 2. o Fica n governo auclol'i - cat•!(n; . 
zado a vender, em concorrencia pu- c) exercendo, na mesma hypothc-

hlica um terreno com 10 metros c se, em cooperação com o Pt:ocurn-
10 c'cntimctros de frente, por 70 dor Gernl, c segundo as_ suas mstru· 
metros de fundo , pertencent e á As- cções, as demais funcçoes q~~ pcr-
sislencia a Alienados, em Barb:ICC- le ncem n , esse eu.rgo, es2pectfJcadas 
na, onde se acha situado, c cortado nn art. 27,1, da lc1 u. !ll , de 23 de 
pelas linhas da E . F. Central do sctcmbr,o de 1925. , ..• 
Brasil Art. ;\." Compete-lhe, ma1s, exe1 

i\rt · 3 o Fic·1 0 governo rgual- c ~ 1 · t.c mpnm t·iamcnle, por or<!_em do 
m~nl~ at;clori;(;llln a dna t· :\ Socic- l'rncmador Geynl.. as funcçocl le 
dadc Beneficente Siío .los~, l'rull!- p romotor de Just tç~ , em ~~a q ~r 
ctora do Hospital de Quclu;(, o pre- \ comarca, ond e es teJa m grn\emen e 
di o pertencente ao Estado l! em que comprnmct tidas n ordem c !I se~u
funcci onou o grupo escolar "Domin- rnnçr! puhlica, 0 11 ?ndc se haJa ctn!'· 
gos Bebia no" na referida cicl:tdc . I met i tdo algum crtmc, q~e, por sua 

Art 4. o H~vogam-sc as di sposi- r,ravidnd e ou pelo. podcno das pes· 
- · · · · · ellc ctll' lll l' tlla•· como aucto-çoes em contrariO. ~ o.1s n . • ·? • 

• r- 1 rt s cumphccs ou oflcndidas, 1 cela-
Sala das sessoe~ da , ,a mara I os ,; · 'uma invcs ti rraçãu mais rigorosa 

Deputados de M111as Geracs, em · c ft" . 1 " 
n 11 H · t • · ~1 ele 't"osto · r<' tc tc n c. · e o onzon c, aos.·> '" A ·t 4 • o sub-Procurador sera 
de 1!!27 . -- O l!I'CSidcntc, !~,edro run~ c:;do ·pelo Presiden te do Estado 
Marq~t.cs de_ Atm.e.~da · - O 1 ·o se- de ntre os doutores ou hachareis ·em 
cret:II.!O, Jo~o ~e! a Ido. , - ?, _2 · se- direito fmmados por quaesquer d~s 
crctm 10, W,tshmgton I · Ines· Faculchtd es officim•s nu rcconhec!-

Emenda das e que tiverem pelo m~nos seis 
ann os ele pratica na magistratura, 

Onde convier: no mini stcrio publico ou na adV\)· 
Artigo. O governo fica auctori- cnc!~1. c servirá por oito annos. 

zado u adquiri r a Empresa Bnlncaria Arl. 5.0 
• q s~tb-Proc~mtdor fn_z 

Thermopolis, com as respectivas parte uo m1ntsleno pu?I~co d? ~s
bemfcitorias c terrenos adjacentes, i tad?:. - a ellc. se appl,tc:om . ~s dts-
no município de .Jacuhy, c bem as- \ pos tçocs_ da let n .. !l.l2, .~ttmcntes 
sim a desapropria r a :'trca prccis:t 1 nos nr[l:1 ~1 :.; _desse t.ntt!t stetto ·.·. . 
aos servi,ços da cstn ncia, abrindo ~ .1." S~ra substtlmdo; ~u~s. ,f~l~a s 
para isso os crcditos ncces sarios . r:u !lllpcdtmcntos de cn! ac.tc.t g~ I ai, 

. • . ror mn bacharel r m lllretto que o 
Sala das scssoes, Senado de M1- Presidente do Estado nomear, oh-

nas Gcracs, em Bcllo Hol'izonlc, iH r,c rvndas as l'ondições estabelecidas 
de agosto de 1!!27 . -Alfredo S:i. r; o nrt. 4." · c nos casos isolados, 

Va e á cummiss:io de Redacçiíu . 
1 

relativos ~~ ' !lctcrminad.os feitos c 
Enl rn l'1ll il." discmsiin, com emcn-~ func~õe~ . por qu em destgnar o Pro· 

das 0 seguinte: ct!rador Geral. 
~ 2. • O sub-Procurador que, no 

ro'I>SII rÚ da mesma vantagem que o 
PROJECTO N. 15. DA CAl\IAHA, DE t'l! mpo de sua nomeação, for , ou ti-

1!!27 \'CI' sido juiz de. direito, no Estado, 
Crêa o cargo de sub-Procurador do 

Estado e contém outras disposi -
ções 
O Congresso Legi slat ivo do E~;la

do de Minas Geraes decre ta : 
Art. 1. o E' crendo o Ioga r de sub-

Procurador Geral do Estado com os 
vencimentos annuaes de 24· :000$000. 

Vão ó com missão de Rcdacç:io . 
Art. 2. o Compete ao sub-Pt·ocm·a-

dor auxiliar no Procurador Geral: 
a) cumprindo-lhe as ordens c ob-

~CJ'\'tUJdo-l)lc í!s instrucções; 

~ rt. 2!l8 da lei citada confere ao 
Procu:-adm· Gemi em idcnticas con· 
c·õcs . Além d isso, contar-se· á o 
tempo de exercício nesse cargo na 
r.ntiguidade de .iuiz de direito, se· 
r: undo o art. 1 !18, da mesma lei. 

§ 3. o O sub-Procurador que ti-
ver exercicido o seu cargo por rriais 
de um nnno poderá ser promovido ,a 
Procurador Geral, embora não ha.ia 
nincta completado o noviciado exi· 
~.t ido pelo al't. 102, da referida lt'i . 

~ 4. o O Procurador Geral será sub-
~lituido pelo sub-Procurador, revQ· 
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gNda a disposição do ad . 180, ll• lrn 
A, da citada' lei. 

At·l. 6." O ~ Jb-Procur:ulor, qu :w-
do em servi~~o t'órn du s~! l c, vcncl\I'Ú 
n diaria de 30 000, sendo-lhe ahunn-
gor desde a el a In de sua pu h! icaçiio. 

Art. 7. o Esta lei en trará em vi-
dos• as despesas de Ira nspor tc . 

Arl. 8. o Hevogam-sc as di sposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Ca mara dos 
Dcpu tudos do Estudo de l\linas Gc-
racs, em Bcllo Horizo nte, nos 2U de 
agosto de 1 !)27. - O prc ~ id c nl c, 
Pedro Marqu es de Alm eida. - O 1. " 
:;ecretal'io, ,João Bcmld o. - O 2. " 
secreturio, Duque de Mesquita. 

Emenda 
Artigo. O Advogado Gcntl do Es-

tado será nomeado nos termos da 
lei n. !Jl2, de 192ií, c ficar á proltihi -
do de exe rcer a advocacia. 

At·tigo. Os ve ncimentos do Advo-
gado Geral do Estado ficam t'ixa-
dos em 30:000$000, por anno. 

ArUgo. Fica excl uída da cnmpc-
tcncia do Ach·ogado Geral a attJ'i .. 
hui ção contida na a linea 6 do art. 
278, da lei !l12, de 1 !J25 . 

Artigo. O Ajudante do Ath·ogadn 
Gera l do Estad o, qu e pn:/ ;arú a de-
nominar-se Procurador Fi ~; c:tl , fil!a 
sujeito á Secretaria da s Finanças 
c terá além das ntt l'ibuições co n-
stantes do art. 279, da lei 912, de 
1925, mais a da alinea li, do art. 
278, da referida lei. 

Artigo. O Procurador Fisca l será 
substituído, em seus im pedime nt os, 
pelo promotor de justiça da 1.' va-
ra da Capital . . 

Artigo. A dcnomina çrio de auxi-
liar .iuridi co da Secrel:il'ia da Agri-
cultura fica suhstituida pela de 
Consultor Juridil!o da Sccrctal'i a da 
Agl'icultut·a. 

Sala das sessões, Senado, em :lO 
de setembro de 1!!27.- Alfrcd11 Sú . 

O SH. ALFHEDO SA': --Ao pro-
,i ecto em discuss:in, st· . Prcsidcnll' , 
ct'l'ando o Joga r de suh-Procurndm· 
do Esta do, foi a prcsentada , em scs-
s:io anterior, entre outra s emendas, 
uma additiva, cstahclcccndo num 
de seus artigos qu e " n ajudante do 
Advogado Geral do Estncb, qu e pas-
sava a denominnt·-sc Proc urad11r 
Fiscal, ficaria suj eito it Sr:cretnria 
du s Finançns c teria, além das attri-
bt~içõe s constantes do arl. 27!J, da 
let n . !)12, de 1925, mais a da ali-
nen 6, do a t·t. 278, da refct·ida lei ." 

Completando o pensa mento con-
\ido no& se t\1'1 i ~o da emenda, venho 

offet·ccci' uut1·a que discrimina me-
ll~ot· ns fun ccôl.'s do mesmo funcc\o-
II IU'io c o sul;orlli nn dircctamclltc ao 
f'rc·sid rn t c el o Estado l\ .w !'ucrela-
riu dns Finanças . 

Essa emenda está : t ·.:~ illl redigida : 
"Subsliluu-sc o n . .t, do art. 27!l, 

da lei n . 912, de 2il de setembro de 
I \J25, pelo segu inte: 

Artigo 27!): 
'I ) rcpt•t•sc ntar, em qualqun c:> ~ 

n:a1 ca. por incumbencia do Prcsi-
den ll' el o E~;tado Ht do Secretario 
ll .li' Finanças, o E.;tadu ou ;, Fu· 
unda Estadual, nus causas em que 
c::t a ou aqucll c figurar como auetur, 
r·.'···. uppocntc ou as si>tentc." 

A di spos içrio revogada (n. 4, do 
ar~ . 279, da lei de organizaçii:> ju· 
di L· Jnda ) dava no ajudante do Ad-
l' o1g:~do Geral, que ot·n passa a de-
n~;• n i niii'-SC Procurador Fisr. .11, 11 
c··.;tptll'nci a para "repl·esentar, em 
qu:.tlqucr co mm·ca, por incllmf,eu-
cir riu ti rlooaaclo Gernl, o Estado o~n 
a a Fazenda Estadu al nas '.'ij ,1s1s 
l'lll que esta ou aqucllc fignrnr cu-
11~0 :ntclor, réu, oppoe11te ou nssis-
lent ~ ." 

De sorlt: c;uc a emenll:i <lpenas 
:·.> era esse di sposil i\'o naquilln em 
qll ,\ substi tue a pht"to; ~ : "por ir,-
c~:wbe n cin do Advoga :l:J G~ l';~ l" lle-
b. - " por incumbenl!Ín do Presi-
clen tc do Estado on do Sccr~tariu 
da s Fiwtnças . " 

Offcrcço ainda uma segunda 
eme nda, que se I'e.t:ere tamb~m á.> 
fu11cçõcs do Procl!lador Fisca l, as-
si m redigida: 1 

"Substitua-se o num ero I! do nr-
li go 279, da lei n. 912, dl' 23 de se-
tem bro de 1925, (reforma judicia-
ri a) pelo seguinte : 

Arti go 279: 
ll ) auxiliar o Advogndo Geral, que 

lhe podcr:'t affect ar até a metade 
dos fl'it os em andamento. 

Essa dispos ição \'irá alliviar o 
Arh·ogado Gera l do grand e numero 
de fei to s rm que o Estado ê intct•es-
saclu c nos quaes lhe cumpre falar. 

Divididos l!Oill O ficam os cncat·-
gos t' nl re cllc e o Procurador Fiscal, 
podcr:'tu ambos desempenhai-os me-
lhor, fun ccio nando em autos diffc-
rellles . E, sendo o Advogado Geral 
o funccionario mais gradnndo, irá 
este delcgn ndo áquelle feitos em 
qne deva fnnccionar em prol dos in -
teresses do Estado. 

Proponho lambem, sr. Presidente, 
a substituição do n. !l, do nrtigo 
2i9, dn lei n. 912, de 23 de setem-
bro de 1 !J2ó, pelo scçuintc; ' 
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' ll) orgnniznr nnnualmcntc n nprc-
se ntnr no Advogudo Geral o mnppn 
do movimento das cnusas em que, 
por qualqu er titul o, tcnhn intervin-
do o Estudo ou 11 Fazenda Estn-
dunl. " 

E' para cffeito de estnli stica que a 
emenda co mmcltc no Procurado•· Fis· 
cal o encargo el e organizar o mappa 
do mov imento dos feitos em que, por 
quniJJI!.CI' titulo, tcnh n intct•v indo o 
F.stnd o ou n Fa1.enda Estadual, isto 
é d o~ feitos em C(UC o dit o Procu-
rndor Fiscal c o Advogado Geral no 
excrci.c io da s suas funcções, hajam 
fun ce10 nado . 

Outra emenda: 
"Substitua-se o nrt. 7.• do pro-

jecto n. 15, da Canu11·a, pdo seguin -
te : · 

Art. 7 . 0 Esta lei cntrat'Út' lll vi "nr 
desde n dat a da sua puhlicação, ·'ri -
cmHio o govern o a •J t:\or iz:Hio a 
abrir para esse fim, o credito ncccs-
snrio." 

A razão d.essa emend a t\ qu e, crc-
nndo O Jli'Ojecto, co m OS \'cncimcn-
to s annuacs de l'int c c quatro co n-
t os de réis , Ulltn nova cntidad t• no 
quadro do fun ccionali smo judicial 
- o sub-P rocura do•· Geral do Es-
tado- c dando outras prov id c•1cia s 
par~ . a insta Ilação do cargo, não 
hah11lta , entretant o, o !(OV('l'no con1 
n verba nccessar ia pnra occo tTcr ns 
rcspecl i v as despesas. E' o que vem 
fazer a referida emenda , determi-
nando tamhrm qu e a lei, em qu e se 
co nverter o projcct o, cnt rnrú rm 
Yi fl.<~r na data da sua Jlllhlicnçiío. 

Sao essas as l'lllt'IHias qu e co m 0 
intuiito de co mpl eta r n pen;:nnr nto 
do J~roj cc t.o, jul l( u(•i drYet· aprrsc n-
1:11' a constdcra~:iio dn Senado (Mui--
In bem I Muit o bem!) 

Vão á ~lesa, siio lida s, npoiadas c 
entram conjunctamentc em di scus-
süo as seguint es : 

.Emendas 

N. 1 
An igo. O :\drogado Gcrnl do Es-

ta.do ser:i nomeado nos Lerm os da 
let !JI2, de 1!12fl, c ficai'ÍI prohibid o 
de exercer a adi'O<'acia. 

Artigo. Os venciuwntos do Ad -
Yogado Geral do Estado fi ca m fixa-
dos em :JO :000~000, pot• annn. 

A•:ligo. Fica exc lui da da compe-
l ct~c '!' do A.dl'ogndo Ge ral a att ri-
h~llça o co nttda IH\ alinea G do art 
2t8, da lei 912, de 1925 . · 

Arti go . O Ajudante do Advogado 
Geral do Es~:\do, que passará a dç-

nominnr .. sc Procui·ador Fiscal, fica 
suj eito á Sccrctal'ia das Finanças 
c Lerá, al ém da s attl'ibuições cons-
tantes do arl. 27!), da lei 912, de 
1925, mais a da alinea 6 do art. 
278, da referida lei. 

Al'ligo. O Procurador Fiscal será 
substituído, em se us iÚ1pcdimentos, 
pelo promotor de justiça da 1.• va-
ra da Capital. 

Artigo. A denominação de auxi-
lia•· jul'idico da Secretaria da Agrl-
cullura fi ca subsliluidn pela de 
Consultor Jurídi co da Secretaria da 
Agl'iculturn. 

Sala da s sessões do Senado, em 
:10 de agosto de 1927 . - A I frcdo Sá. 

N. 2 
Substitua-se o n . 4, do artigo 27!), 

da lei n . 912, de 2:J de setembro de 
1925, pelo seguint e : 

Art. 279: 
4 - rcprescnlnr, em qualquer co-

mal'!:a, por incumbencia do Pres i-
dent e do Estado ou do Secretal'i o 
das Finanças, o Estado ou a Faze n-
da Estadual, na s ca usas em que es-
ta ou aquellc figurar como auclor, 
rro, oppoc llt C ou assi stente. 

N. 3 
Suhslilua-sc o nmncro 8, do ar-

ti go 27!J, da lei n. 912, de 23 de 
sclrmhr o de 1925 (rc fonna judieia-
ria ), pelo seguinte: 

Art. 279: 
8) auxiliat· o Advogado Geral, 

qu e lhe podcrÍI affcctar ale a meta-
de dos feit os em andamento . 

N. 4 
Substitua-se o n. !J, do art it;o 279, 

da lei 11 . 912, de 23 de sclernbr'o 
de I !l2fl, pelo segui ntc : 

!l ) organizar a nnualment c c apre-
se ntar ao Advogado Gct•al o map-
pa do mov imento das ca usas em 
que, po1· qualquer titul o Lenha in-
Lct·vindo pelo Estndo ou pel a Fa-
ze11da Estadual. 

N. 5 
Suhstilua-sc o art. 7. ", do proje-

clo 11. 1!í, da CaiiHII'II pelo scgutt.tc: 
Art . 7. 0 Estu lei entrará em vi-

gor desde a datn da sua publica-
ção, ficand o o governo auctorizado 
a abrir para esse fim, o crcditó nc-
cessario. 

Sala da s sessões, Sc11ado, 8 de 
~c tcmiJro ~c l9n. - M~re~o S4 , 
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Encerrada a di scussiío, é appro- , 
vndo o projccto co m a ~ cme11dns, 
Indo á co mmissão de Rcdn cção. 

Entra em :J. • discussi\o, com 
emendas, o seguinte: 

PROJECTO N. 3:1 , DA Cr\MA HA . DE 
1927 

Utilidade llltblica 
O Co n gre ~so Lr.t; islat ivo do Esta-

do de Minas Gentes decreta: 
Art. 1. 0 São considerados de uti -

lidade publicn, pura os fin s legacs, 
o Automovcl Cluh de ~lina s (1l'racs, 
com sédc nesta Capita l, o Collcgio 
N. Scnhorn de Nazarclh , da cidade 
de Arn ssuah y c o Gy mn us io Munici-
pal de Campanha. 

Art. 2. o Fi cu o gover no auctori-
zado a dom·, sem qualqu er onu s, ú 
Camara 1\lunieipal de Ri o Bran co, 
o prcdi o ond e funeciona n cadeia 
publica daquclla cidade, c á Cama-
ra Municipal de Formi!(n, o pt·cdi o 
da antiga cadeia cl n mesma cidade, 
que está em ahnndono. 

Art. :!."Fica o governo auclol'i-
zado a doa r ú Camara Municipal de 
Ilanhandú o prcdio onde fun cciona-
nm as escolas publicas da sédc da-
quclle muni cípio. 

Art. 4. o Fica o governo auctori-
zado a mandar a registro, na s re-
par tições competentes, os diplomas 
de contadores ex pedidos pela Aca-
demia de Commercio anncxa ao Gy-
mnasio Municipal de Campanha. 

Art .. 5. 0 1\evogam-se as di spos i-
ções em co ntrari o. 

Sala das sessões, da Canwra el os 
Deputados de Minas Gcr:tcs. c1n 
BeiJo Hot·izonle, aos 30 de agosto de 
1927. - O Presidente, Pedro Mar-
ques de A lmcida. - O 1 . " Scet·et a-
rio, .João Bc,raldo . - O 2. o secreta .. 
rio, Washingt on F . Pires .. 

Emendas 

N. 1 
Ao art. 1." Depois da palavra 

"Campanha ", accresccnt e-sc: Asylo 
da Immaculada Concrkão de ,Jabo-
ti ca lubas. .. 

Sala das sessões, 5 de setembro 
de 1927. - Mod estino Gonçalves . 

N. 2 
Accrescentc-se, depo is do art. 3.0

, 

o seguinte: 
Artigo. As doações a qu e se refe -

rem 0 ~ al'~S • 2. 1° C · ~, 0 ~llQ feitaS pa- j 

ra o fim de se instnllnrem 11 0s res-
pecti vos prcdi os cstnhelecimcntos 
de interesse ou utilidndc publica, c 
reve rterão cll cs ao domínio do Es-
lado si no prazo de dois nnnos, da 
data desta lei, não ti verem lido es-
sa applicnçào. 

N. 3 
Accrcsccntc-sc ao art. 4. 0

, depois 
da palnvra "Campanha ", o seg uin -
te : 

. . . "c pela Escola Livre de Com-
mct·cio de Minas Gcl'!lcs, com séde 
em 13cllo Hor izonte." 

Sala das sessões, 5 de setembro 
de 1!127.- Alfredo S:'t. 

O SH. ALF11 EDO SA': - Sr. Pre-
sid ent e, venho oi'fcrecer ainda ao 
pro.iccto em di scuss:io a seg uint e 
Cn1l' IH) a addit Íl'a: 

"Accresccute-se: 
Ar ti go. Fica o govern o auctori-

zadn a auxiliar co m vint e contos 
de réis o Co llegio Sa nta Clara, de 
l!amhacu rr • . para co nstrucç:io de 
um pal'ilhiio, destinado ús educa n-
da s indi gc na s, reco lhida s no IIH'~
mo <"Dll <'g io c qu e rece bem no nt cs-
mo in slrucç:io primaria c segu nda -
ria ." 

Era meu pensament o, sr . Presi-
dent e, nguardat· o projeclo de orça-
llll'llto pam aprese ntar-lhe essa 
cmc11da . 

Co mo, porém, a propos i ~:io de qu e 
ora se tr:ila , co nsigna l'nrias doa-
~ôes , achei oppo rtu11o offcrccc•· dcs-
(Jc jú a emenda bc~neficiando a uma 
in s litui~iio qu e, por egual, merece 
os farures do Estalto. 

Hcfiro- mc ao Co ll eg io de Santa 
Clara , exi stent e na Villn de llnm-
hacury. c diri[li do pt'la s •·cli giosas 
fran ciscanas, qu e se dedicam ú 
obm patl'i otica de ca tcchcse dos i li-
di os. 

Esse cstabclccimenlo abt'ÍI(a um 
num ero co nsiderayc ) de ctbcandas 
indí ge nas, que alli recebem educ:t-
ç:in primada c . cgundaria . 

·E' a essa instiluiç:io de fin s tiío 
Jouvave is c pall'i olicos CJU C a cmcll -
da ve m favo rece r. (Mui/o bem ! 
Mui/o IJem/) 

Vae :'1 Mesa, é lida, apoiada c cn-
lt·n cnn.iunctamenlc em di scu s~iío a 
seguinte: 

Emendn 

N. 4 
Accrcsccntc-sc: nrt.igo .. . 
Fica o governo auctorlzado a au-

xilit\1' com vinte contos de réis, o 



Collcgio Santa Cln~:u, de Itümbac~- \ V \O~~sfJ1~0 SE'~g~m~gagJN1t1VA, 
ry, para consuucç:\o de um J~nv~- J • 
Jhão, destinado ás educandas 111d1- . . 1 urio M,aciel 
genns recolhidns no mesmo colle- PresHlcnciu do s r. O cg . M 
gio c' que recebem no mesmo ins- -S~crctur ios, o~ srs. O~y~~ê~s ~~: 
trucção primnrin c secundaria. ~-ruo, J. Mont.mdon 

mera 

Sala da s sess~ics, 8 de scteml!ro U' , 1 \f>JQ. _ \ t · _ Expedi-
de 1927. - Alfredo Sú. - Encas S l\ln t ·' • • < c a· 
Camera . _ Simão da Cunha. I ente - Pro,Jcclo n. 26, da C~m!l-

ra. - Parccc1'es de comm1ssao 
Vae o projccto com us emendas sobre os projcclos ns. 34~ 54 .c 

á commissão de Hcdacção. :18, da Camara. - Hedacçoes fi-

Sessões nocturn ua 

O SH . PHESIDENTE, usantlu das 
atlribuiçõcs que .lhe confere o arti-
go 56, n. 4, do Hegim entu, c dizen-
do haver accumul o de serviço, con-
voca uma sessão extraordinaria 
para as vinte horas e outras para 
os dias subsequentes. 

Nada mais havendo a tratar-se, o 
sr. Presidente leva nta a sessão, de-
signando para a nocturna de hoje 
a seguinte: 

OHDEM DO DIA 

Primeira 11arte 

Alé as 21 horas: 

Leitura da acla, expediente, apre-
sentação de pareceres, projectos, in-
dicações, moções c requerimentos. 

Segunda parte 

Até as 24 horas: 

a .• discussão do projt!clo n . 20, 
da Camara, reformando alguns dis-
positivos do Codigo do Processo Pe-
nal - (com emendas). 

2.• discussão elo i1rojecto n . 58, 
ela Camara, sobre abertura de crc-
ditos. 

2. a discuss:io elo de 11. i!fi, da .... a-
mara, sobre imposlo de induslria c 
profissões. 

2. • discussão do ge n. 55, da Ca-
mara, creando a Caixa Beneficente 
da Guarda Civil. 

1 . • discussão do de n . 59, da Ca-
mara, auclorizando o governo a con-
ceder um anno de licença no tabei-
Jião Antonio Borges do Amaral Ju-
uior. 

nacs dos ns. 9, 10 c 11, do s.cna-
do. -Ordem do dia . - ProJecto 
n. 20, da Camara: discur~o c 
eme nda elo SI', Alfredo Sa. 
Projccto n. 51!, da Camara . . 

Projcclo n. i16, da Cumara:. d1 s-
cu1·so c emenda dos srs . Alfredo 
llacta c J oão Pio. - llrojcclos 
ns . 55 c 5ll, da Camara. - Or-
dem do dia. 

A's vinte horas, feita a chamadíl, 
acham-se ]Jrcscntcs os srs, Olcgario 
Maciel Hibciro de Oliveira, J. Mon-
tandol;, Xavier Holim, Jo:lo Pio, A\-
(redo Sú , Simão da Cunha , Enéns 
Camcra Alfredo llacta, Alfredo Ga-
tão, Alv'cs de Lcm~s, Modestino GOI~
çalvcs, Pnssos Ma1a, Valladares Hl-
hciro c Luiz Lisboa, faltando com 
causa participada o sr. Miguel Lan-
na , c sem clla, os m:tis senhores. 

Abre-se a sessão. 
A convite do sr. P1·esidcnle, oc-

cupa a cadeira de 2 ." Secretario o 
SI'. Enéas Camern. 

E' lida c posta em discussão a 
acla da antecedente. 

Rccti ficaçiio 
O sr. Passos Maia pede constar 

da acta CJUe o nome do engenheiro 
a cuja memoria requereu um vot,o 
dt· pesai' na st!ss:io pnssada é Fran-
cisco Feio, c não Francisco Freire, 
como cst á esc ri plo. 

O sr. Jlrcsidcnlc manda rJUt! se 
faça a correcção nos lermos so li ci-
tados, findo o r]ue, é a at!la nppro-
vacla. 

O sr. 1 . • Secretario procede c:'t 
kitura do seguinte : 

EXPEDIENTE 

OfficioM 
Do 1 . o Secretario da Cama r a dos 

Deputados communicando tet• subi-
rio á sancç:io, sob n. 251, redigido 
de accordo com a emenda. do Sei)a-
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do, o 'projecto n. 9, sobre fixaç:io 
da Força Publica. - Inteirado. 

Da mesma procedenciu, t razcndo 
o seguinte: 1 

PROJECTO N. 26, DA CAr.IAHA, DE 
1927 

Itcforma constitucional 

1. • turno 

"Arl. 62 . E' requisito csscncinl 
pni'U nomeação de Sccrelal'i?s. de 
Estudo estar na posse dos chrCitos 
de cidadão brasileiro." 

Art. 7. • Substitua-se o n. XI, do 
nrt. 74, pelo seguinte: 

" Arl. 74 ... 
XI. As Camarns i\lunicipacs não 

pudcràu comminnr penas de mais 
de quinhentos mil réis de mulla e 
quinze dias de prisã o, podendo esta 
ser commutada cm mulln corres-

' Art. 1. • Substitua-se o § 1. • do pondcule . " 
art. 3. o da Constituição do Estudo, " Arl. 79. O Congresso ou o go-
pelo seguinte: vel'llo, em sua~ leis ou rcsulam~I!-

" Ar!. a. . . tos não pod.cra onerar os mumcl-
§ 10. Em tempo de ]Jaz qualquer , pios com despesas de quulquer or-

pessoa pode cntrnr no territorio do • dcm, ~; ~1\'o paru fins de instrucç5o 
Estado, ou delle sa hir, com a sua 

1

1 prima ria t• hygicne, caso em que o 
fortuna e bens". onus não poderá exceder de dez pnr 

Art. 2, 0 Substitua-se 0 § 17 do' cento da renda orclinaria por clles 
art. a. •, peJo segu_inte: lli'I'CCadada." A ·t. !! . " Supprima .. sc o nrt . 93 . 

§ 17. O direito de propriedade 
manlem-se em toda sua plenitude, :\ri . 10 . Substituam-se os arti-
salvo a desapropriação por neccss i- gos 96 c !18 pelo sel(uinlc: . 
da de ou utilidade publica, mcdian- "Art... São condições de elegi-
te indemnização previu . 1 hilid ade para o Congrc~so Estadual: 

a) As minas pcl'lencem ao pro- 1 1. o Es tar na posse dos direitos de 
prietario do solo, salvo as limita- : cidadão brnsilciro c ser alistavel 
çõcs es tabelecidas por . lei, a bem da ~~ deito I' no~ term os ela Const.ituiç:io 
cxplomção das mesmas; Federal; 2. • !'ara a Camnra, a cdade de 

h) As minas c .iazidas mineracs l vinte c um annos completos c mais 
hecessarias ú segu rança c defesa 
nacionaes, e as terras onde existi- de quatro annos de cidadão brasi-

- d 1 Jciro . rem, nao po em ser transfcrit as a B . ., Para 0 Scnarlo, n cdade do 
cxtrangciros ·" ll'inta c cinco annos completos c 

Art. 3. 0 Substitua-se o § 20 do mais de seis annos de cidnd:io bra-
art. 3.• pelo seguinte: silciro. 1 

"Art. 3. •... Paragrapho unico. O Congresso 
§ 20. Dar-se-á "habeas-corpus" declarará em lei es( ceia! os casos 

sempre que alguem soffrcr ou se de incompatibilidade eleitoral." 
nchar em immincntc pel'igo de so f- Arl. 11. Substitua-se os §§ 1." e 
frei' violencia por meio de prisão 2." do ar! . 99, pelo seguinte: 
ou constrnngimento illcgal em sua 
liberdade de locomoção. "Art · nn · · · ~... A e l ci~iio realiza-se no pl'i-

Art. 4." Substitua-se o art. I 1 meiro domingo do ullimo trimestre 
pelo seguinte: · 1 do pcriodo presidencial, procedeu-

" Art. 11 . O Congresso rcunil·-se- do-se, na Capital; á apul'llção dos 
á, independentemente de convoca- votos rccchiclos nas secções clcit.o-
ção, no dia primeiro de al(osto rlc rac.s . 
cada anuo, si a lei não designar O Congresso fnrú a apuração na 
outro dia, c funccionará dois me- sua pl'imeil'a scssiio do mesmo an-
zcs, da data da abertura, podendo no, com qualquer numero de prc-
scr prorogndo, adiado ou convoca- sentes. " 
do extraordinariamente ." Art. 12 . Substitua-se o art. 100 

Art. 5. • Substitua-se 0 art. 50 pe- da Constituição pelo seguinte: 
lo seguinte: "Art. 100 .... 

I- Ser brasileiro nato . 
Art. 50. O periodo presidencial li _ Estar 11a posse dos direitos 

tlurnrá quutro annos, não podendo politicos. 
aet· reeleito o presidente, c nem elci- III _ Ter mais de 35 almos de 
to o vice-presidente que houve1· ex- edade . 
crcido a presidencia dentro dos ui- ÍV _ Supprima-se." 
timos doze mezes." Art. til . Substitua-se o art. !!. • 

Al't. 6." p Subslitua-sc o arl. 62 da lei nddicionnl n. 11, de 7 de 
pelo seGuinte: agosto de 1926, pelo seguinte: 1 



"Art. 9. o Add i te-se: - Alves de Lemos. - Alft·edo Slt. 
Art... A co ncessão de aposenta- - Luiz Lisboa . 

doria aos funccionnrio s puhlic~ 
que, ao ser promulguda a lei addi-
cional 11 . 10, de 14 dt: sctem!JI'O de 
1920, con tavam mni s de dez annos 
de ,serviço cffect.ivo, serit regulada 
pela s dbposi,õcs da lei n . 7, de J.l 
rle agosto de 1909, ficand o, porém, 
11 concessão da aposentadoria, por 
invalidc:q, Jll'es tv.nid nj, a juizo do 
governo. 

Art. .. A acceitaçüo de com mi ssão 
ou de cargo remunemdo municipal, 
cs tndual ou federa l, suspende as 
vantngens da uppsc ntad oria, as 
quacs somente poderão ser rcsta-
hr lecidns mediante novas provas de 
Invalidez, nos te rmos da lcgislaç:io 
ordinnr ia. 

Al't. 14 . Substitua-se a ultima 
part e do :11'l. 1:1, da lei adclici ona l, 
n . 11 , de 7 de agosto de 1926, pelo 
se~uinte: 

"Art. 1:1. Addite-se: 

O SH . ALVES DE LEMOS, pela 
o.3mmi ssüo de Finanç-as, offcrcce o 
seguinte: 

H - Sobre o projecto n. 54, da 
Cnmnrn 

A comndssüo de Finançns, a que 
foi presente o pro.iccto n. 54, da 
Ca mam dos srs. Deputados, sobre 
clnssi ficnçüo de collcctorins, .iit np-
provado em 1, n di scussão, é de pa-
recer que o mesmo se,ja · submettido 
a 2. " di scussão c approvado. · 

Snla dns commissõt•s, 8 de setem-
bro de 1927. - Alves de Lemos. 
- Alf1·edo Sú . - Hibeiro de Olivai-
ra . - Luiz Lisboa . 

O SH. LUIZ LISIJO A, pela eon;mis-
são de Finnnças, offerece o seguin-
te: 

Art... Os membros do Co ngrcs- III - Sobre o projecto n. 38, da 
so pcrcehcr:io subsidio desde a data Camnra 
da installnçiio, sa lvo os que ainda . _ . 
não tiverem pres tad o co mpromiss o, . ~A comm1ssao de f'1!1ili1Ças, a que 
que o percP hrr:io dn dnta da posse. f ~~ ~ presente o pro.tecto n. 38,' .. , d:t 

Sn la da s St' ssúes dn C:~nwra dos Lnmara d<!s srs. Deputados, .Jsen-
Dcputadns, R de sete mbro de 1!!27 . I !.ando de Impostos. a Empresa dt! 
·- O pres ident e Pedro Marques de I Armazcns Gei'Ucs, .1~ approvado em 
Almeida. _ o 't . o secretario Ca io 1 .",~ . d e pnrcce1·, se.ta .? mesmo suh-
Nelson. _ 0 2 . o seerctnl'io, Dom in- mett1do a 2." r!J scu ~sao c approva-
gos de Rezend e. do· 

Da mes ma procedcncin , tmnsmit- Sa la das co mmissõcs, 8 de selem-
lindo ao St' nado din•rsos docum cn- bro de 1!J:.!7. - Lniz Li sboa. -- Al-
tos pnra se rem juntos ao projeclo \ 'Cs de Lrmos . - Hiheiro de Olive i-
11 . 45, daquella Casa , em andamcn- 1':1. - Alfredo S<i . 
lo no Senado. - Junlem-sc. 

Passa-se ú 

A)lrescJttaçãn de pareceres, proje-
ctos, indicações, moções c reque-
rimentos 

PAHECEHES 

O SH . HIBEIHO DE OLIVEIHA, 
pela commissiio ele Finanças, offe-
rccc u seguint e : 

Ficam so bre a Mesa · para 
dos tra bnlhos esses dois 
Jll'o.icct os, a requeri mento 
lal.orc ~; . 

Reducçõcs finuea 

n ordem 
ultimas 
dos re-

O SH. XAVIER HOLIM, pela com-
mi ~sãn de Finnnças, offcrecc os se-
guint e~ : 

I - Sobre o projecto n. 10, do 
Senado 

I - Sobre o projec.to 11 . 34, da . _ • 
Camara . A comnu ~sao de Rcdacçao apn:scn-

. ta a reda cção com que á Camurn dos 
A co n.11!1issiio de . Finanças, a cuj o I srs. Dcp:Jlmlns deve ser remctlith 

~·:-w me 1 ~> 1 suhmcliHlo o projeeto n. o p1·ojcc lo n. 10, do Scn:ido, .. 
3~, da Camam d os s1·s. Deputados, • E' a segu inte: · 
dispond o so hrc. e~n o lum c nt os de co l-I o Congresso Lcg ishli vo do Esta· 
l.~cto res c csc J'JVa.es d~ co lkctorias, do de l'vl i na~ Gc l" ;e~ dcc rch · · · ' 
J' l 'IJllll'O \'·' !du em 1 n <IJ "C li ""~I O •• I I ' • . • • ' · •. : . . , . •• . · . " ·' ·" • c r c Ait ·. ·1. o Fica auclal'iZ<!dO o l:(ol'cr-
po~lc cc t sc.ta o mes mo dado para 110 elo .Es tado .1 fund·tr nc•·h' C·t- · 
2." . c approvado com a seguinte Jlilnl lllll 't cscol:t de · ·t~' i J ;ç1o "~lJh o'i·-. ClllCnd:f: · . · · . ' ; ' ~ ' , c c , 

"Su 1 >ri . dnutdn ú Sccrclnl'la ·da "Scgut'tHlÇa 
co doi ~trtm:l-~; .,,0 Pi\l'nt:rapho 11111 - Pulílica e destiliada á instrucçiío ·,t,J 

·· ' · · · . _ · Força Publica, podendo desprndcr 
. I'~ .Snln. <1 ;1~ commi ~so?s, 8 de ~ct~m- : pnm esse fim nté a importancin de 
n1o de 10:!7 . . - Ribeiro de Ohvem1. 500 contos de réis. 

., 

Árt. 2:° Ficn nindu nuctol'iwdo 11 
governo1• n dcsprnrl c1' ate n hnpol·-
tuncin de 100 contos de réis po1· a n-
110 110 <; usteio da mes ma csco!J,. 

Art. 3. " Nn mes ma esco la , mi-
nistrll r-sc-{t in stru cç-:io parn o pr~
pllrO de pilotos civis. 

Art. 4. o Poder{t lambem o gover-
no conceder terrenos pnm cumpos 
de ntcrrissngcm c acrodromo~ de 
compnnhia de nnvcgnçiio act·ea, de-
vidamente legalizada, e subvenci o-
nar as qu e cstnbclcccrem vLtgcn.: 
rcgulni'CS c JlC1'111:tiH' nt es denL1·u do 
Estudo. 

A1·t. li." A Jll'esc nt c lei en lmrá c1n 
vigor depois de regulamentada . 

A1·t. G." Hevogn m-sc IIS · di sposi-
ções em co ntm rio. 

Sa la das comm issõcs, 8 de selcJ;J .. 
bro de 1H27 . - Xavier Holim . - · 
Luiz Li sbon. - Valladares Hiheiro. 

H - Sobre o projccto 11 . 11, do 
Senado 

De conformidade com 11 delihcra-
çiio do Senado, tomada na sessiio do 
dia li do corrente, a commissiio tle 
Hedacção apresenta, redigida em for-
ma de projccto, a emenda des tacada 
do projecto n. '!8, c é de parccc1· 
que seja assi m enviada á Camarn 
dos SJ'S, Deputados. 

Projccto n 11, do Senado 

O Congresso Lc~islativo do Es ta-
do de Minas Gemes decreta: 

Art. 1. o Fica o govemo nucloriza-
do a mnndnr co nstrui!·, pela Secreta-
ria dn Scgum nça e Assistcncia Pu-
blica, umn cadeia na cidade de .Ja .. 
cutingu. 

Pnmgrapho unico. Pm·a este fim, 
ficn cgualmcntc auctorizado a abJ•i!· 
O ll CCCSSII I'ÍO credito. 

A rl. 2. o Revoga m-se ns disposições 
em conlmrio. 

Saln das comrni ssões, 8 de setem-
bro de 1927. - Xavier Rolim . ·-
Luiz Lisboa. - Vallndares Ribeiro. 

Di spensada s ns fnl'llwlid adcs rc-
gimentaes, a requerimento do rela-
tor, cnt.t·nm em discussão c siio liJlJll'O , 
vndas sem dehnte essas 1·edncçõcs. 

CnmpaJ•ccc o SI'. Olympio Mom·iíu. 
Passa-se a 

2. • PARTE DA ORDEM DO TJIA 

Entrn em 3. • discussão, com emen-
das, o seguinte: 

PRO.lEC'rO N. 20, DA CAMAJH, DE · 
1927 

Altera di spnsítivoa do Codlgo do 
Processo Penal c contém outras 
diSJlOSÍ ÇÕCB 
O Congresso Legislativo do Esta· 

do de l'l linas Gentes decreta: 
Al'l . 1. o Onde se lê, no nrt. U, 

dn lei n. !!12, de 23 de setembro dt! 
1925 - " na primeim quinzena de 
dezemLro", substitua-se por: "na 
pl'imcim quinzena de feve reiro". 

AI'!. 2." Supprima-sc a reg ra 4. • 
do art. il8:J, do dcc . n. 7. 25U, de 14 
de junho de 1!126 . 

Art. 3. " Nus eoma1·cas de 1. • c 2." 
cntt·ancia c termos annexns ít prn-
porçüo que se vagar, scrú suppl'imi-
do um Jogar de ava li ador offi cinl. 

Paragmpho unico. Quando Cur 11e· 
ccssnl'ia outra ava linçiio, o juiz I! 
us partes des ignarão novos avnlin-
dorcs. 

Art. 4. 0 O art. 3. 0
, n . 4, d:1 Co-

digo do Processo Penal do Estado fi-
ca ass im redigido : 4. o - de ca Ju .. 
mnia c injul'in, sa lvo em se tratan-
do de cr imes dessa nat\]rcza conJ -
mel.lidos pela imprensa contra coJ'-
pomç:i o que exerça uuctoridadc pu-
blica ou co ntra qualquer dcpos itari n 
ou agent e desta em razão de sua s 
funcçõcs (art. 22, da lei 4. 742, de 
i!l de outuh ro de 1923 ) . 

Ar t. 5. o Suppl'ima-sc o art. 23 do 
referido Codigo. 

Art. 6. o Accrcsccnt -se no seu ar t. 
121: 11. Vlll, aos crimes previstos 
no dec. 11 . 1.162, de p de dczem-
lu·o de 1890, (c l'imes ontm a liber-
dad e do trabalho - art . 1 . o da lei 
n . 5.221, de 12 de agos to de 1G27) ; 
n . IX, nos demais cl'imes quu por 
lei fed em! forem declarados inafi· 
nnçavcis. 

Art. 7. • Os §§ 1. 0 e 2. o do art. 
288 do dito Codi go ficam assim re-
digid os : 

~ 1. o Absolvido nesse caso o réo, 
o juiz municipa~ recorrerá " ux-of· 
fici o" e suspe nsivnmente pura ·J juiz 
de direito . 

§ 2. o O juiz de direito, confirman• 
do a abso lvição, ou absolvendo o ac-
eusndo em recursos de pronuncia ou 
não pronuncia, ou em primeiro grnu 
nas corn:JJ'cas de p1·imcirn cntrancilt 
em que lhe compete fol·mnr a cul· 
pa , nppcllnrlt "cx-ofl'icio" e s u ~pcn· 
sivamcnte, em qualquer das tres hy-
pothescs, pam o T1·ibunnl da !leia· 
ção. 

Art . 8. o Accrescente-se no art. 
4 74, en tre os §§ lá e lG, o seguinte: 
§ - A incommunicnbilidnde dos ju-
rados do conselho, certificada nos 



termos do art.. 409, n . 24, eleve Fi cu r 
constando du neta sob pena de nui -
Jidndc. 

Art. 9. ° Ficum supprimidos os in-
cisos dn letr11 "d" do 11rt. 41!11, e :1 
da letra "c;• do 11rl. 500. 

§ .1: 0 O art. 48!!, n. 10, fica nssim 
rcd1g1do: n. 10 - pelo qual o jui1. 
de direito confirma ou reforma n 
pronuncio ou impronuncia dnd11 pelo 
,iuiz municipnl. 

§ 2. 0 Accrcsccnte-sc neste 11rl. 48\l 
ent1·c os ns . 7 c 8: n . -pelo qua l 
o juiz municipal dec reta a prescr i-
pção dn ncção. 

§ 3." Accrcscente-sc depois do n . 
21 do mesmo nrtigo: 

J>aral(rupho uni co. Da drci s:io do 
juiz de direito, co nfirmando Cl•l 
grnu de recurso a Jll'escl·ipçiio da nc-
ç:io dec ret.:Hla pelo juiz municipal, 
caberá appellaçüo voluntal'in. 

Art. 10. O nrt. !iil4 do referido 
Codigo, ficn assim redigid o: A1·t . 
riiJ4. No caso de pena pccuniaria, n 
nppellaç:io interpos ta pelo réo niio 
seguirá sem o Jli'C\' ÍO deposito da 
importa ncia da condemnação. 

Pamgmpho uni co. Sc•rú relevado 
de pres tar essa scl{urançu o réo que 
não o pudc•r faz er por falta c.lc n~
cursos pcc uniarios. 

Ar! 11. O art. G44 fica assim rc-
digiclo : Provendo a nppellaç:io d..! 
que trata a let l'll "c" do art. ií2tl 
o Tribunal ma1Hln1·á que o réo scj;; 
suhmett ido a novo .iulgamrnt.o . ' 

Al'l . 12. Fica assi m rcdil{ido o art. 
f1f1?: Sempre que o réo, (Jendcnl.c a 
appcllac;ão, que clle ou o ministcrio 
publico ou ambos tenham interpos-
to, houver completado o tempo d:t 
pri são a que foi condcmnado ·> ju iz 
da CXCCUCiãO OU do recurso ll;andar:'l 
pol-o immedialarncntc em libenlnck 
sem prejuízo dn mesma appelLtçiiu: 

Paragrapho 'unico . Fica cancclla-
da a parte restante desse arL ii57. 

Art. 13 . Substitua-se o § 2. o do 
ar!. 125 do mesmo Codigo pelo se-
l{uinte: o valor deposi tado scrú lot:o 
recolhido aos cofres da Camnra i\'lu -
nicipal, do Banco ou dn C:l$:1 bnn-
cal'Ía a credito do juiz, juntando-se 
aos nulos o conhc•cimcnto ou prova 
equivalente . 

Art. 14 . Ao art. 2~8 do mesmn 
Codigo intcrcallc-se depois da pala-
vrn "juiz " us seguintes: "e em se·· 
guida pelas partes que lhes redigi-
rão os depoi mentos", o mais comn 
está no artigo. 

Art. 15. Substitua-se o art. 27:1, 
pelo seguinte: · 

Durante a inquirição o juiz e as 
partes pcrguntanio ás testemunhas 
sohrc a mat cria da queixa, denun-
cin ou portaria inicial, · 

Art. 16 . No nrt. 3Gú, onde se Ir. 
"accusndo " leia-se "accusadot•" l~ 
onde se I é "accusndor" leia-se "ae-
cusado", 

Art. 17 . No art. 3661 onde se li! 
" accusndo ", leia-se "accusador" e 
onde se lê "accusndor ", leia-se "a c· 
cusado" . 

Art. 18 . Fica o governo uuctnriza-
do n tirar uma nova edição do Co-
digo do Processo Penal revisto o 
l' mcndndo de accOJ·do com esta lei. 

AI' L. 1 !l. Esta lei entmrá em vigor 
desde a data da sua publicação. 

Art. 20. Hcvognm-sc us disposi-
ções em contrario . 

Sala das scsscies da Cnmara dos 
Dcputudos do Estado de Minas Ge-
mes. em Bcllo Horizonte, nos 2!! de 
a~nslo de 1!!27 . - O presidente, Pe-
dro Mnrqucs de Almeida. - O 1. • 
secretario, .Joiio Heraldo. - () 2. o 
scc1·etnrio, Duque de Mesquita. 

Emendas 

N. 1 
Substitua-se a redacção do .<Jrl il{o 

2." do projccto pela seguinte: 

I Art. 2." llicn supprimida a Tel{ru. 
. 4. • do nrtigu 38ll, do Codigo doJ Pro-l cesso Penal do Estado 

N. 2 
Substitua-se o artigo !J. o do pro-

jeclo, pelo sc~:uinte: 
Art. !J. • Não ·terão cffcito su~pcil

sil·o os recursos interpostos das de-
cisões referidas na letra "d", do nr-
ligo 480, e IJa letra "c", do artigo 
r,oo, do Corligo do Processo Penal. 

N. :1 
Substitua-se o paragrapho unico 

do artigo 10, do projccto, pelo se-
guinte: 

Paragrapho unico. Será relevado 
de prestar essa segurança o réo mi·· 
sei':II'C'l. 

N. 4 
Supprima-sc o :trl. 11, do }Jrojo· 

c to. 
N. 5 

Supprima-sc o paragrapho unica 
do arli!(n 12 do projccto. 

N. 6 
Substitua-se o artigo 13 do pro-

jecto pelo seguinte: 
Art. 13. Fica substituído o § 2. o 

do artigo 125 do Codigo do Processo 
Penal, pelo seguinte: 

Art. 125. . . § 2. • o valor depositn· 
do será logo recolhido á collectorin 
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csbldunl ou .i1s rh~os do clcpo ~dial'io mina! do Tribunal da Relação. 
publico jltnlando-sc nos :mtn:; n I'C- c esta a decidirá, sobre a convenicn· 
spcctivo co il\ccimcnto. c ia de ser o crime julgado f6ra do 

Sala das commissõcs, Scnndo, 5 de di stricto da culpa, preferindo o ter·· 
sctembno de J!J2i . _ Alfredo Só . mo mai s proximo, calculada a dis· 
- c1.!millo c.,haves .. _ Valladnres f\i- , tancia pelo temp.? de via~em. beiro Pamgrapho un1co. O procurador 

' !(eral agirú mediante representação 
O SH. ALFf\EDO SA' - s1·. Pre- da parte interessada, deyidnmcn~e 

sidcntc, n lei n . i22, de 30 ilc selem- 1 ~omprovnda, e só nos cr!mcs CUJO 
. IH!o de 1018 cnccl'l'avn uma providcn· ! .Julgamento pel'lcncc no Jury." 
cia ncccsaria e lihcral , que muito I A citada lei n . i22 de 30 de se· 
concorriu p:1ra o hom andamento ela tcmhro de iD18, linha mais amplitu-
mlministrnção da jus! iça em ma leria ri c, pois cstntuia,no seu nrl. 6.0

:-

criminal, proviclc>ncia que, infeliz- "Sempre que n scgu1·ança publica o 
mente foi omittiela nas leis portcl'io- aconselhai', nu a iscnç!io de anime) 
res, entre as qtw es a que apprm·ou <J 1~n jul ga ment o o exigir, o Procura-
Codi'go elo Processo Penal do Estado dor Gemi do Estudo representará a 

·Níío I'UI'O, as paixões do meio, as . Camara Criminal da Relaç!io, c esta 
prcYençõcs populares, o ambiente du l cl ccidir:í sobre a convenicncia tlc ser 
hostilidade de uma população, cli1'- 1 o crime julgado f6ra do districto da 
ficultnm a se1·cna applicação da jw;·· ; culpa , p;·efel'indo-se o termo mais 
tiça c até imposs ibilitam a imp:n·cia- ' Jli'Oximo, calculada n distancia pelo 
!idade elos seus r ~ l'idi c los . Trazem, tempo ele vial{cm." 
sobretudfJ, a falt a de confiança na A cme<1 cl n vem, pois, revivescer o 
justiça el o fôro loca l, relegam da:; mesmo pensamento contido nessa 
suas clecisôes essa prcsumpç:io rlc disposição antiga, limitado, po1·ém, 
imparcialidade e rcctidão, que cons- o seu campo de acçüo c só pcrmit-
tituc o seu prestigio c o principal lindo o dcsaforamcto de processo~ 
assento el e sua auctoridadc. mediante representação do fi sca l da 

Quci'O me refel'ir a providencia justiça, ou do orgão do ministcrio 
constante da cilnda lei, que per- publico, que levará á Camara Crimi-
mittn o desa fommcnto dos proccs· nal os moliros constantes de r·epre-
sos criminncs, quando certas cil·- sentação do interessado, dcvidamenil~ 
cumstancias influíam no animo da fundamentada . 
]JO})lllação de dctenninnda cidade, o sr .João Pio:-V. cxe. dá )[. 
ou ]ol(nl', crn ordem a não conscnli- ccnça pam um aparte ? 
rem que desapai xo nadamente f o:;· o sr . Alfredo Sá - Com muito 
sem nlli julgados os individuas su .. 
jeitos á .iul'isclicção do fô1·o local. 

Por t'sses moi i vos que acabo de 
expol' é que venho restaurar, na lc·-
l{isloçào criminal mineira, o salutar 
di spositivo que nu lei antiga consa· 
~rny:t o dc~;uforamento, e que vira 
~acJ1.1ta1' n cquitnliva di stribui ção ele 
.Jusi.Jça em nossa terra, c soccorrcl' 
aquelles a quem interessa um jul-
gamento sereno c imparcial e qu e 
11 0 e~ tnnto, !lão podem, por eircums~ 
tancJas contJgent:!s, contar com esse 
p1·onunciamentn eqt(anin~· JH'in~
palmente em se tratand o de cl'imcs 
de naturczn politica. 

A emenda Cll!C .o ffCI'CÇO pnrn, co-
11~ 0 tcxt0 de le1, ~ a ze1· pa1·tc elo Co-
c.l1go do Processo Penal, c ~ t:1 concr-
bida no:1 seguin tes tm·mos : 
. "Accresccn tc ao :11·t. ] 7 do pm-
Jecto : 

Artigo,. .. Po1· motivo ele scgtll'an-
ça pubJ~en, demora excessiva nn 
pr~p~11·o do processo para o jury, 
p~txao popular ou faVa de iscn-
çao ele nmmo po julgamento, po-
derá o Proçtirndor Geral do Es-
tad o a representar, lt Camara Çri-

• 

prazel' . 
O sr João Pio :-Porque v. exc, 

n:io se limita a dispor c;uc o desafo-
ramento se fará parn um elos termos 
p1·oximos, sem taxar que seja o mui s 
proximo ? E' que nos Jogares muis 
proximos lnvram, não raro, as mes-
mas paixões que cslunm no districto 
da culpa. 

O sr .. Alfredo Sá - O motivo que 
prcdommou em meu espírito para 
es tabelecer como na emenda foi o 
da facilidade de locomoção . 

O s.r. João Pio - Acho optimo 
o alvllre de v. cxc., mas talvez 
fo sse mais razoavel não determinm· 
c sim deixar que a escolha rccnhissc 
sohrc um dos termos proximos, 

O sr. Alfredo Catão - Mas a cs• 
C" olha as ~ im poderia ser tendencio· 
sa . 

O sr . , Alfredo Sá - Ao passo que, 
como d1sponho na emenda, fica ela· 
rnmenlc determinado que o escolhi· 
do será o termo mais proximo cal-
c~lada a distancia pelo temp~ de 
vHtgcm . 1 

Acccitnr~i, entretanto, sr. Presi.l 
dente, qun\qucr sug~cstão elos no.• 



bi·cs scJIIuio'rcs, nil sentido da !l ltc~
nll' essa ou outm dispos içiío de suas 
emendas. 

fi cpito, todavia, que alvitre se des-
se prcfercncia no termo mais pro-
ximo cxactamcntc pela maior facili-
dade de locomoção c para celeridade 
da propria ju ~ ti ça. 

As paixões dcflal(mntcs no di stJ'i .. 
ctu da culpa, geralmente dahi não se 
extravasam, c o logar pl'oximo a esse 
di stricto que fo sse contaminado das 
mesmas paixões, es tava naturalmen-
te rontraindicado pnra a prcf..! I'en-
cia , dl' qu e t1·ata n emenda, ist o é, 
p:11·a nelle se I'calizai' o julgamento. 

i\ tlc·ndendo, !'nt rctanto, à uhj c-
cçflo do SI'. ,)o:io Pi o, prometto intm-
duzir na emenda em apreço qual-
qu er modificaç:in no sentido de tOI -
JWI-a mais condunante com n Jll ;!ll 
pcnsnmcnto c evit a i' possa ell a, nn 
pratica , ter cft'cit os contrapi·mluccn-
tcs . 

O sr . Alfredo Catão - A unica 
dl'fi cic·ncin que not o na emenda ·! 
quando se refci'<' apenn s ú tkmora 
excessiva no fli 'C fl ll i'O do process•l 
para o jury . T:dvcz fosse convenien-
te falar tamhrm nn demora no jul-
gamento. Muit as vezes o proccss0 
cs tà preparado c passa m-se mczrs 
c mezcs sem ir a julgamento. 

O sr. Alfredo Sá - Desde que ~;c 
fala na demora excess iva do prepa-
ro do processo para o jury, es tú im· 
plicitnmcnt c dito que uão deve ha· 
ver demora lambem no julgamento. 

O sr . Alfredo Catão - i\'! as o ju -
ry pude 11 ~10 ~c reunir . 

O sr. Alfredo S:í - Desde qUl' 
haja processo prcparacl n, o juiz é 
ubl'igado a convoca i' o jury . 

Em todo o caso, sr. l'l'Cs irlculr, 
COIIIO dizia, acce ilai'Ci qualquer S UJ;-
ges tão para completar o pensa men-
to da emenda c folgo muito de cn-
contmr da parte do Senndo esse in-
teres se em collahomr nas med idas 
que estou Jll'npomlo ao pi'Oj ccto cn1 
di scussão. 

E111·io n v. ex c. a emenda, cuja 
leitura acaht·i de fazer. (Muito bem! 
Muito bem!) 

Vae f1 1\•!csn, (:lida, apoiada e cntm 
con.iunclam~ntc em discussão n se-
guinte 

Emenda 
N. 7 

Accresccnlc-se ao a•·l. 17, do pro-
jccto : 

Arlil!o . ,, Por motivo de seguran-
ça publi ca, demora excessiva no pre-
paro do processo para o jury, r•aixão 
populai' ou falta de isenção de ani-
mo no julgamento, poderá o JH'OCU-
rador geral elo Estado rep•·csei!lai' ú 

r.amarn Criminnl do Tribunal dn Rc-
l n ~:io , c esta o decidirá, .sobre. n con· 
vcniencin de ser o crlme .lulgndo 
fÓI'n do districlo da culpn, prefcrin-
<! o-sc o termo mais proximn, cnl -
eulndn a distancia pelo tempo de 
viagem. 

Pam!ll'npho unico. O (li'OCUI'ad~r 
gera t agirú mediu ntc reprcscntnçao 
da parte interessada, deyidamcntc 
c<. mprovuda, c só nos cJ'I.mcs cu.lo 
julgamento pert ence no JUl'Y. 
' Sa In das sc5sÕC!i, Senado, 8 de se .. 
tcmhro de 1!127. -Alfredo Sá . 

Enccl'l':tcl n n discussão, t:~ n ppl'OVa-
do o pro.kclo com ns emcndr~s. 

Viio Íl L:ummissiio de Hcdacçao. 
Enii'tl em 2. " discu ssiío, por arti-

gos, t' é approvadu sc~m debate o 
seguinte: 

1'1\0.lECTO N. r,H, DA CAl\IAI\A, DE 
1 !127 

Ab ertura de cr{'ditns 
O Con[(I'csso Le gislativo do Esta-

do de Mim1 s Gemes dec reta: 
Art. 1. " Fica o govcmo uuctol'i-

zado a: 
n) nhril· o crcditn de :J :G0)$u ~O 

para o auxi lio para ntugucl de Ln~ll, 
de 1. " de janei ro a :n de dezemln·o 
do corrente anno, n que tem direito 
o juiz de direito de Poços de Cal-
das, dr . Paulo de Moraes Jardim, 
nos termos do inci ~o do nrt. 3." ela le1 
n. 929, de 27 de setembro de 1926; o 
de 35 :036$800, ao sr. Arlindo Tcixei-
I'n Junior, em vil·tude de scnlen.;a 
judicinrin; o de 3!!: 1 4 1 ~000, para at-
'tendcr as despesas com divc•·sos pro .. 
fcssorcs cont ractados do Conserva-
to !'in Mineiro de Musica; e para pn-
~:amento a uma praticante do mesmo 
conscrvatorio, a uma inspcclora de 
alumnos do internato do Gymnasio 
Mineiro, a um professor de Jingua3 
do mesmo cstahelccimcnto de cnsi~ 
no c uma se rvente da Escola Normal 
Modelo dn Capital; o de 272~000, I>ll" 
I'a pagamento a preparador e zela-
dores dos laborntol'ios de phy3 ica, 
chimica c hi storia natural da Esco-
la Normnl Modelo da Capital, rclati-
1'0 a augmento de vencimentos . COi'-
I'Cspondenles nos mezcs de novem-
bro c de dezembro de Hl2!i, c um ou-
tro supplcmcntar á verba 15 - Pes-
soal - dn art. 1. 0

, § 1. 0
, dn lei n. 

931, de 27 de selemhi'O de 1926, lam-
bem para pagamento de professo-
res; o de 7 :860~000, supplcm~nta
rcs á verba 16, A), Pe.ssoa l - n. I, 
da lei n . 931, de 27 de setembro dL~ 
I !!26, sendo 3 :!!30$000 parn o Inter-
nato c 8:930$000 para o Extr.rnato 
do Gymnasio Mineiro - pngamen-

• 

to de nulas extrnordlnnrias aos pro-
fessores, 

h) contl'ihuir com o recurso dt> 
que dlspuzer, pm· !'onta da ve•·b11 
16 do § 4. ", parn auxiliar n ccm-
strucçiio do monumento n Santo ~; 
Du!nont e do mausoléo ao dr . .lo:io 
LUIZ AIV(lS. 

Art. 2. • No § 8. o do art. 8. o dn lei 
n. 912, - de 23 de setembro de 1!)21\ 
supp~imnm-sc as palnvms : "e u;;; 
offlcJRI do Hcgi stro de lmmov-ds". 

A1·t. 3." Fica o governo auctori-
zndo n nh~ii.' o credito de 9 :!100$000 
parn SU.J>PI'II' a insuffici encin da ~ 
v~1·bas 1í, c 7 do urt . I .", § I .", da 
li' I n. 9;11, de 27 de setembro dl' 
1 02tl. 

A1·Í. -1." Fica Jli'OI'Ogada at é :11 ll c 
dcz~mbro de 1 !!28 a gra ti f'icaç;io es-
pecwl nos J>l'ofcssoi'cs diplomndt.~ 
por Escoln Normal do Estado, CJIII! 
regerem escolas districlaes c ~·uraes, 
nos termos da lei n. 891, de 8 Jc! 
setembro de 1925. 

Art. 5. 0 O secretario do Tribunal 
dn Relação perceberá mensalmcnlé 
o Ol'dcnudo de 1 :250$000 . 

Art. 6. " Fica o governo auc·.tori-
zado 11 abrir, desde já, o CI'cdito sup-
plcmcntnr de 28 :8!!6$000, para pa . 
gamcnto do excesso verificado n11 
despesa que corre pela verba 8 -
Matcriul-ui·t. 1.", § 1.", da lei n. 931, 
de 27 de setembro de 1 !J2G. 

• Art. 7. 0 Hcvognm-se as disposi-
çoes em contrario . 

Sala das sessões da Cnmara dos 
Deputados do Estado de 1\Iinas Gc-
rnes, em Bcllo Horizonte, nos 4 de 
setembro de 1 !127. - O presidcntr., 
Pedro Marques de Almeida. - O I . " 
secretario, João llcrnldo. - O 2. · 
secretnrio, Martins Pratcs. · 

Fica sobre a Mesa para n ordem 
dos trabalhos, visto não ter soffrido 
alteração. 

Entra em 2. • discussão que é 
feitlll em globo, a rcqueriJ~cnto do 
sr. niheiro de Oliveira, o seguinte: 

PROJECTO ~ . 36, DA CAl\IARA, 
DE 1927 

Rl.'gula o pagamento do Imposto de 
lndustrias e proflBBÕI.'s 

(Vid·e a integra deste p1·ojecto 
nn uctn de :J de s<.>tcmbi'O). 

O SR. ALFREDO BAETA: - Sr 
Presidente, venho atHesentar no priJ~ 
.iccto em discussão ns emendas qur. 
passo u ler: 

"Art. . . Fica npprovndo o regu-
lamento que bnixou com o dec. n. 

A. s.-31 

7 .647, de 23 de maio de 1927, com 
as seguintes modificações: 

O art . 2. • fica assim redigido: 
"Para o calculo do imposto de 

t•xportnç:io do mangancz proceder-
!Je-á da seguinte fórmn: do valor 
official dn tonelada do rninerio, to-
ma•·-sc-á n millcsimn, millcsiri1a c 
meia, dun s millesimas, duns millc-
simns c meia , t1·cs millesimas par-
tes, respectivamente, pnrn mine-
ri os, contendo nlé :18 o/o de manga-
ncz metalli co, de 28,01 n 42, dp 
42,111 a 4!i, de 46,01 n 50 rio c, finnl'-
mentt•, para minerios contendo 
mais de 50 % de mangancz mctnl-
lico ; o resultado dessa operaçlio 
se multiplicará pelo tcOI' do minc'-
rio em mnngancz mctallico c o lli'O-
duct.o reprcscntad1 o impost o "ad-
valorcm" . 

Art. :1 . o .. sobretaxa fi ca suhsti-
t.uida por um iniposto addicional, 
que será, I'cspectivamcntc, de 10 % 

. para a classe infcl'i ur, 15 % pal'll 
n il . • classe, 20 o/o para a 2. • clas-
se, 25 % para a 1.• classe, c :JO % 
para a classe especial: , 

Art. 6. o - Fica substituido o § 
2. " pelo seguinte: 

"Uma vez apresentada n notn de 
des pacho, a que se rrfcrc o pnra-
grnpho anterior, o exportador rece-
berá, em duns vias, o conhccimcnto-
Jiuia com o qual effectuará o paga-
mento ao Banco de Credito fieal de 
Minas Geracs da importnncia refe-
rida , do que será passado o recibo 
no proprio conhecimento-guia." 

Fica subslituido o § 3. • pelo se-
guinte: 

"Preenchidas estas formalidades 
voltarão ambas as vias do conheci~ 
mento li lnspcctoria, que, em tro-
ca, farà entrega da segunda nota de 
despacho, a que se refere o § 1, ", 
com a prova de quitação do impos-
to constnntc do conhecimento-
guia", 

Accrcsccnte-se o seguinte paru-
grapho: 

"A nota de despacho, entregue no 
port.ndoi', será npre~entnda á lnspe-
ctcll'la, quando se twer de effcctunr 
o emba-rque do n\inerio pa1·n o ex-
terior. 

Accrescente-se mais o seguinte 
pnragi·npho: 

"O exportador que não cffectunr 
o pagamento do imposto dentro de 
lí dins, depois de recebe;. n guia n 
~Il~e se refere este artigo, fica su~ 
JCJto á m~lln de 10 % que, será co-
brada conJuntamente com o impoa-
to devido," 



A··t..' 9.° Fit:n su!M itilldJ o§ 2. 0 

pelo sl,\gúiHt~: 
1 1 E~lrl ' pnühl sél'{( prllposta tl'i -

me ·tralltié,lt C á Secretaria das Fi-
mrriÇHs: uté o tli1l 25 do tJllimo mez 
tio trilnesfr nnlerior, tenclo em vis-
th có)nliiUiiici1ção tclegraphica men-
s!Í l llc Nl:l\•n Yorl< , sobre u cotnção 
drl minc/lJo rcccb iil n pnr in lerme-
dio do !\< liils teri o lias Hl! laçõcs E::-
tet:iorcs." 

Art . 10. Fica st.,Jsli tuido pelo se-
gb inle: 

" Cla sse espec ial , minerins de 
mnis de 50 % 1le Mn . 

Classe ]iJ·i meir·n : 
A - 49,01 - óO lfo. 
n - 44,01 - 45,0 c- 47,0\-48 
D- 46,01 - 47 . 
Classe segunda: 

A - 45,01 - 46 o/o 
B - 44,01 - 44,0 
C- 43,01 - 44,v 
D - 42,01 - 43,0. 
Classe terceira: 
A - 41 ,01 - ~2 ,0 % . 
n - 40,ot - 41,0 
c - iÍ9,01 - 40,0 
D- il8,0 l - 39,0 
Clri .sd inferior: 
Minérios co ntendo até 38 % de 

Mri . 
"Art. B . No pagrapho terceiro 

fica sbbst it uida a importancia de 
dois ecllilhs de reis pela de um eon-
toilcréis. " 

A H.. 2." Os cx plorndn •·cs de ma n-
l(ancz, que in stall:ll·em, em tcJ'I'itnrio 
11iincirb, dentro do prazo de ci nco 
annos, fahricaç:in de ligns de manl(n -

il t·:i, .~b :,arão de üma rethlc ~:<i o de Hll' 'o 
!lo lrhtlb~ to de ex portação, c addit'ill-
1131, desde tjue hen el' icieln, em li ga , 
Jlclh rticllbs 10 % do n~ n n g:ull'7. extru-
hii:Jn. 

Ml. !1 . burahlc os Ires pr illl C ÍI'O~ 
nniléJs, co ntailos a · partir el o inici e• 
<la fabricação , a li ga fi cará isc nt n do 
imposto dé exportação. 

Art. 4.• A "rcscnt c lei rn tJ':l i'Íl em 
vigor depoi s de rcgulnillentatla. 

. . Sala das sessiH.!S dn Senado Mi nei-
ro, 8' de setembro de l!l2i . - Alfre-
do Dactn ." 

A clnho•·aç:in deste •·cgulamcnto, 
sr . Presidente, l.e1·e em vista har-
nwniznr tnnt o qu:iutn possivc l os 
int eresses dc ss:1 irn pol'la nt e intlu s-
t rin com os do Estud o. A h i se pro-
cura melhora•· de. al gum modo a 
situnçiio premente em qu e se vinha 
dchntendo a lmhlstria do manga nez 
na I' ÍI(encia elo s ult imns ••t•gu ln- · 
mc·n.tus, 1\•il os ou orgn nizndos 1111111 

período em qu e essa, ind~s~rin,,Íu1• 
viu pa ssado por um vcrdndcu·o Sl!l''1 
tu, sendo a cotação dos , mercud,os 
extra ngci •·os perfeit amente compcn-, 
~il ivn JHII'a fazcl-a i·esistir nos: pej 
sados encnt·gos que sobre clla, recu-
hi am na occasião dn grnndc gue!'ra, 
Alleradns, entretanto, essas condi, 
c;õcs, modifil:adn 11 face do merendo, 
abertos os portos cxporlndores • dq 
manga ncz, que, se nchavum irnJ,>Ç-
didos de exportar o miucrio, o. mer-
cado brn silciro natu•·almcn tc se .rc-
senti u c u diminu ição dn procurll 
do nosso mincri o se fez sentit' em 
grau qu nsi desanimador pnrn os que 
se occupavam dessa indllsti-in. I 

O gove rno de Minas procurou en-
tão substitui•· as classificações anti· 
~a s po1· classificações· mai s •·azoaveis. 
Procurou eliminar mesmo algumas 
taxas qu e pcsaYalll mais fortcrttcnte 
sobre essn industria c que trnzium 
embaraços ao seu desenvolvi mento. 
l'rocuJ·ou deduzir para os fins do 
pagament o do importo certas des-
pesas rclntivns não só ao transporle 
marilimo, como ao transporte fer· 
ro-vin rio ele . Mas, apesar de todll 
a boa vo ntade c do cscla i·ccido es-
tii rito do illustrc sr. Secrclario das 
Fi nanças, do actual governo, que sé 
esmerou em apresentar uma ob~a 
tanto quant o possível boa, 'rcsenÍc-
se a inda o aelual regulamento de 
falha s qu e, ent retanto, podem &er 
fac i I mente removi das, falhas essas 
que se pudc1·nm vcrificnr no pcctuei 
no tempo de execução desse t;c!:ula-
mcnlo . 

Ás t•mendas aprese ntadas virãd, 
tJorém, attcndcr a esses pontos c es-
lahcleccr out•·ns medidas cnpazes de 
facilitar o desenvolvimento dessa 
importante industria do nosso Es-
tado . 

O nrl. 2. o do Regulmncnto i•esa: 
"O ilnposlo ad-valorem sobre h 

export ação dos mineri os de mangn-
ncz será de 8, 10 c 12 %, conforme 
o va lor offi ci al do mincri'o fô•·, r ds-
pcct h·nme nle, inferi or a 40$000, de 
<J08 a 50$000 OU SllJlCI'iOJ' IL 50$000 
por tonelada de mnngn ncz .lrnnspor-
tndo para fó•·a do Estad o, segundo 
dr tc1'minn 11 lei 74!í rl c 20 de sctcm-
hrll de l!liO" . ' 

Se nd 11 o imposto ad-ualortlm so-
bre a exportu çiio do mang11 ncz es-
lahelac ido, rnincrios com teor rnctnl-
li co diversos pagam o mesmo im-
posto, uma vez que o valo•· offi cinl 
é fixado p: 1·à as diffch!nt cs elassçs, 
em ruela uma el as qü nes se co!!s idc-

, 
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rnJ'n leOI'('M divei'~OS 1 dentro de CC I'-
t!'lS limites. 

é6m n emendn obvin-sc tnl incon-
veniente, nttribuindo a cnda tem· 
un\ valor J>roprio . 

Demais, sr . Presidente, a taxação 
torna-se assim mais cqnilalivn, fa-
zendo O' Imposto vnrinr com o lucro 
aUferido pelo exportador. 

E esta nvnlinção .iil se tem feito 
sentir entre limites bem afastados. 

Por oecnsiiio da grande gucrrn, 
qtlnrrdo o llrasil se tornou qunsi 
que o exclusivo fol'll ccednr do mi-
uerio de nutngancz, en tã o mai s nc-
ccsS"ntio do (JUC nuncn, 11 unid ade 
rtretnlli ca t' ra cotada n 70 ccntaros, 
parn ns qu nlid ndcs com um teor nu 
niÍ'nÍitJO él e 47, c hoje a cotnção é 
apenas de 3!i centavos . 

Vê-se, pois, qu e a lnxnçiio vor 
unidade metnllicn, tendo em vist a 
n cotação dos mercados cx trangc i-
ros, é uma ta xação raznnvcl, por-
que como di sse, ell a var iará com r; 
lúcro do industrial, não sendo o Es-
tudo o unico n 11 ufcrir lucro com 
cssn industrin. 

No nrt. 3. •, sr . Presidente, es ta-
belecia-se uma so ht·c-tnxn, êm fran-
cos, vnriandll ainda com o mesmo 
critcrio com que se ca lculuram os 
impostos ad-valore'!Jl dos minerios, 

. de nêcordo com o artigo 2 . 0 do f\e -
gula~nento. 

Essa sobre-taxa, prla emenda 
netual é :;nhstituida l)OJ' um impos-
to addicinnal , qu e se•·á rcs pccti va-
III Cnte de 1 O r7, t>:H'a a cln ssc supe-
•'ill l', de 1ií % paril a i!. n classe, de 
20 % plll'a a 2. n cla sse; el e 2ií % pa-
rn n 1. " clnssc c de :10 % para as 
clnsscs csp'cciacs, variação essa que 
se ínz tam'l:Jcm de maneira bcncfi-
cn, uma vez que (!lia é uma consc-
quencin da maior ou menor quotn-
~iío do mi nc1·io nos mercados ex-
trnngeiros. 

Além di sso, sr. Presidente, ha via 
nesse Hcgulnmcnt o a an omali n úe 
mnndnr cobrar em franco o impos-
to sobre o mincrio de mangancz, 
quando todo o commcrcio de man-
guncz é ·renlizndo em dollnrs c libras 
esterlinas. 

A emenda vem, pois, tnmbem ncs-
su parto, remediar tul inconvenien-
te . 

O nrt igo 6 . o níio se nchnva bem 
claro, quanto no pngamento do im-
posto, que niio se faz com a uprescn-
tação no Bnnco dn simples nota do 
despacho, mais de uma outrn gnin: 
conbccimcnto-!luia, nn qunl é lnn-
çudo o n•ciho do Rnnco. 

A suhst it uiçíío dos pnragrnphos 2.0 

c il ." do url. li ." do Hcgulnmcrtt.o 
vi sn t•sc lu•·cce t· us formnlidndes nc-
co~snl'ins do pngumcnlo, não dc.i-
xando duvidus sobre o seu nridll-
menlo, co llimando o mesmo ohjccti-
\'O o aec•·csci mo do parngrnpho que 
se segue. 

O 2. • paragra p)to accresc ido .é 
Jlerfcitamcnt c ,iu slificuvcl, lendo SI-
do snppl'imida a ca ução que immo-
hilizava t:io gra ndes capitacs sem 
du vi da em prejuízo do dese nvolvi-
mento da indu strin, c•·n nnturnl que 
o governo se al'!nassc de outros 
meios <JIIe impedissem cxaggeradas 
dl'longas, infelizmente já vcl'i ficn -
das, no pagamento elos impostos 
ec m evidente prejuízo do fi sco. 

O paragrapho 2." do art. !) . 0 do 
Hcgulamen lo estahclecc que a puü-
t :1 será proposta lodos os mezes á 
Secretaria das Finanças, nté o dia 
25 pelo in spcctor, qne a organ izu-
r ú: tend o em vi sta da eomrnunica-
ção tclcgraphica mcn.sal de Nova 
Yorl<, sobre a cotação elo m i ncrio, 
recebida por i ntermcdio elo Minbtro 
das Hei ações Exteri ores. 

Esta co! ação, porém, como se tem 
vcdf'icndo, pouca oscil nção cxperi-
mcnt.u no co rrer de urn mcz, ficando 
onerndo o Estado em de'spesas inu-
tcls co lll telegrum mas . 

Isto justifica a alternçiio de pau-
ta s apenas trimestralmente. 

Class ificando o minci'Ío, di spõe o 
ai'! . 10 do Hcgulamcnlo: 

" A class i fi ca(;ãO dos minerios, de 
accol'(lo co m o seu tco•· em manga-
ncz mc•lalli co, scrú a seguinte : 

Classe especia l: minerios da pl'i· 
meira classe com mais de 80 o/o de 
Mn02 e menos de 3 % de Fc. 

Classe pri nw irn: minerio com 
30, 1 n BS % de 1\'ln. 

Classe segunda: mincrios com 
41!, 1 n 50 % de Mn. 

Classe tercei •·a: minerios com 
eom 4-l, n 48 % de Mn. 

Classe quarta: minol'ios com 
38,1 n 44 % de Mn . 

Classe quinta: mincr•ios com 
30,1 a 38 % de Mn. 

Classe infcr·ior: mincrio cpm, 
menos de 30 % de Mn. 

Pnrngrnpho unico. Os têorcs men-
cionados nessa clnssificnçíio, r efe-
rem-se ás nmostrns reduzidas n tc-
nuc pó c dcseccadns a cento c dez 
grúos centígrados, durante duns ho-
rn s." 

Estiio, uhi , minel'ios 
tl'OJ'CS comprehcndidos 

de diversos 
nn. 1ne sm~ 
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c'lassc ~oh\ o mesmo valor offlcinl. 
A emenda respectiva estabelece um 
systemn de classificação mais cqui -
tativo,' razonvcl para os diversos ty-
pos de minerios, que expc1·imcntnm 
apenas a pequena variação de 0,1 
no seu teor, de um grupo pura ou-
tro. E' o que se consegue pela sub-
divisão das diversas classes em 
sub-classes. 
, Assim um mincr io que, por exem-

plo, foi declarado na classe 2. • A, 
do que resulta o pagamento immc-
diato de imposto cOJTcspondcnte, 
pouco mais teria de pagar se a ana-
lysc posterior pot· parte da lnspe-
cloria verificasse que o minerio 
se acha na classe 1.• - D. 

Ora, na execução de uma nnalyse 
pode sem duvida haver pequenas 
diffcrenças, que influem sobre a 
classificação de um minerio, sem 
que isto se possa attribuir a má ,é 
do exportador ou exaggero do fi sco. 
Basta atlcnder que se opera muitas 
vezes sobre quantidades mínimas 
de minerio, 1 grm., geralmente, 
quanto se tral(\ a}leiHlS de detenni-
nação de teor metallico, empregan-
do-se balanças de extraon .. naria 
sensibilidade sobre que influem as 
proprias condições almosphericas 
para se comprehender a possibili-
dade de pequenos enganos, capazes 
de, entretanto, t1·azcr grandes dif-
ficuldades no resultado final sem 
que da parte do industrial tenha ha-
vido má fé. 

Além disto, eleva-se de 8 unida-
des o limite pam os minel'ios de 
classe inferior, cuja acccitação nos 
mcrcàdos consumidores se faz com 
gran.des rcducções J;lll cotaÇão res-
pectiva . 

A emenda ao art. 13, pnrngrupho 
3. 0 , manda diminuir o deposito que 
se exige no caso de reclamações por 
clifferençns de analyse na classifica-
ção do mincrio, que se transformam 
em multa no caso de reclamação in-
fundada que só pode trazer pertUI'-
bação ao se1·viço publico. E' uma di-
minuição de pena. 

0!\ artigos que se seguem, tratam 
de nssuJllptos que não haviam sido 
éon~ldct·udos no Regulament o. 

''Ar!. Os exportadores de ma n-
ganez, que lnslallllrem, em territo-
J'io mineiro, dentro do prazo de cin-
co annos, fnbl'ieaç!ío de ligas de 
manganez, gosnrão de uma rcdu-
cçiío de 80 % no Imposto de expor-
1 ação, c nddicional desde que bene-
ficiem, em liga, pelo menos 1 O 10 

do pHingoncz cxtrahldo. 

Art. Durante os tres primeiros 
onnns contados, a partit• do inicio 
da l'abricação, a liga ficará l ~enta 
do imposto de exportação. 

Art. A presente lei cntt·ará em 
vigor depois de regul11mentada." 

São assumptos de que já cogitou 
o Congresso Mineiro e que agora 
tornam-se de uclualidadc, em vist11 
du ol'ienlação que está seguindo o 
bcnemerito governo do Estado, em 
relação á industriu extraetivã. São 
medidas semelhantes ús adoptadas 
no recente conlraclo sobre a lndus-
t ria Siderurgic11. 

Esse artigo do Hegulamento con-
tem uma innovação, mas uma in-
nova~:ão feliz, que tem por ohjecti-
vo nnimar a implantação de uma 
industria nova, qual 11 das ligas de 
manganez . 

Essas ligas de manganez são' em-
pregadas especialmente na ljuri'fi-
ca~iio do ferr o, no fabrico do aço de 
melh or qualidade, para as mais va-
riadas applicações na industriu. 
Toda liga que se emprega uo Brasil, 
embora resultante da transforma-
ção do nosso mierio, nos vem do ex-
trangeiro. Jú tivemos, .entretanto, 
um período excepcional, com o da 
!lrandc guerra, em que se tornou 
impossível a importação desse pro-
duelo. Foi então que a Estrada de 
Ferro Central do Brasil teve de se 
valer dos fomo s eleclricos da Esco-
la dl! Minas, pura a producção· des-
sas ligas, que foram conseguidas 
em boas condições economicas. Foi 
graças aos inventos do eminente 
professo1· A ugu slo Barbosa,. que tem 
consumido a sua existencia no es-
tudo do problema electro-siderurgi-
co entre nós, que se poude remediar 
a falta dessas ligas nas officinas da 
Ccnlnd. 

E', pois, repito, uma innovnção 
feliz , que se introduz no Regula-
mento c que virá incrementar em 
muito a imlustrin do manganez 
com grande reducção no preço do 
ll·ansporlc, uma vez que deixa de 
transportar materia eslci·ll e inutil. 

E' verdade que a porcentagem exi-
!!ida JHII'a a rcducção do minerio ex-
trahido ainda é um pouco forte. 
Exige-se uma reducção de 10 %, 
quando é sabido que a proporção 
das ligas manganezifct·us emprega-
das na metnllurg.ia do ferro é em 
geral pequena c que o consumo des-
sas ligas se faz em grande vulto só 
nos palzes em que essas industrias 
jll têm um desenvolvimento consi-
deravel . Entretanto, esse artigo dll 
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lei, que já é uma modificuc;ão de 
uma lei existente, modiíica a por-
centagem ou reduz de modo sensí-
vel o imposto de exportação, pois 
chega 11 uma rcducção até 80 'to, 
quando na lei votada pelo Congres-
so Mineiro estabelecia-se umn me-
dia de reducção apenas de 50% 
nesses casos : 

Penso, SI'. Presidente, tet• assim 
ligeiramente justificado as emendas 
que tenho a hom·a de offe1·eccr ao 
}lrojecto em discu ssão, emendas es-
sas que foram redigida s de acconio 
com o illustrc sr. Secretario da s 
Finanças. 

(Muito bem! Muito bem! ) 

Vão á Mesa, são lidas, apoiadas c 
entram conjunctamentc em discus-
são as seguintes: 

Emendas 

N. 1 (•) 
Art. .. Fica approvado o 1\cgula-

mento que baixou com o dcc. 7.64 7, 
de 23 de maio de 1!!27, com as se-
guintes modificações: 
· O art. 2. o fica assim redigido: 

"Para o calcnlo do imposto de 
exportação oo mr\llgnnez prol~eder
se-á da seguinte fórma: do valor 
official da tonelada do minerio, to-
mar-se-á a milles ima , millcsima e 
meia,, duas millesimas, duas mille-
simas e meia, tres millcsimas par-
tes, respectivamente, para minerio~ 
contendo até 38 % de man ~ta nez m ~
tallico, de 38. 01 a 42, de 42, 01 a 4(i, 
de 46, 01 a 50 o/o . c, f'inalm cnle. para 
u1inerios contendo inr.is de 50 % de 
manganez m etallico;' o resultado 
dessa operação se multiplicar:'! pelo 
teõr do· minerio em mangancz me-
tallico c o producto l'Cprcsen!ará o 
imnorto ad-ualorem." 

Art. 3. o A sobre-taxa fica substi-
tuída por um imposto nddicional 
que será. res!lCclivamente, de 10 % 
uara a classe inferio1·, 15 % para a 
il. • classe, 2tl % na r a a 2. •· classe, 
25 % para a 1. • classe, c 30 % para 
u classe especial. 

Art. 6.. ~ Fica subsliluido o ~ 2. 0 , 

J.'t'lo scgumte: . 
"Uma vez apresentada a nota de 

despacho, a que · se rrferc o parn-
grapho anterior, o exportador rece-

( •) Pela classificação da Secreta-
ria, receberam as en1e.ndas do sr . 
senador Bneta apcnr.s o n. 1. 

.. (No la da . ~acbygrnphi{!) . . . 

) herà, em duns vias, o eonhccl-
m ento-guin, com o qual effcctua-
rá o pagamento ao l.lanco de Cre-
dito Hca l de Minas Gcrnes da im-
portancia referida, do CJ";C será pa~~ 
sado o recibo no propl'lo conhect· 
menlo-guia. " 

Fica substituído o § 3. o pelo se-
guinte: 

"Preenchidas estas formalidades, 
voltarão ambas as vias do conheci-
mento {L Jn stJecloria, qu e, em troca, 
fará cnt1·cga da segunda nota de 
de~;pachu, a que se r efere o § 1. 0 , 

com a prova de quita~ão do Íllll?os,; 
to constante do conhccunento-guta. 

Accrescenlc-se o seguinte paragra-
pho: 

"A nota de despacho, entregue no 
pccloria, quando se tiver de effc-
ctuar o embarque do minerio para 
o exterior. " 

Aecrescente-sc mais o seguinte 
parngrapho: 

"O exportador que não cffectuar 
o pagamento do imposto dentro de 
5 dias, depoi s de receber a guia a 
que se refere este artigo, fica su-
jeito á multa de 10 lf'o que será co-
iJrada con,iunclamente com o im-
posto devido. " 

Art. !J . o Fica substituído o § 2.• 
pelo seguinte: 

"Esta pauta será proposta tri-
mestralmente á Secretaria das I Fi-
nanças, até o dia 25 do ultimo 1nez 
do trim estre anterior, tendo em vis-
In communicação tclcgraphica men-
~ al de Nova York, sobre a colação 
<lo mineriu, r ecebido por interme-
dio do Ministerio das Hel~ções Ex-
teriores." · 

Art. 10 . Fica substituído pelo se-
guinte: 

"Classe especial, minerios com 
mais de 50 % de Mn 

Classe primeira: 
A - 49,01 - 50 % 
B- 48,01- 4!J 
c - -17,01 - 48 n - 46,01 - 47 
Classe segunda: 
A - 45.01 - 46.0 % 
B - 4-t.O I - 45,"11 c -- 43,01 - 44,0 
J) - 41,01 - •13,0 
Classe terceira: 
A - 41.01 - 42% 
B - 40.01 - 41,0 c - 39,01 - 40.0 
D- 38. 01 - 39,0 
Classe inferior: 
MineriQ~ contendo !lt~ 38 o/ç de 

Mn. 
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"Art. 13 . No paragrapho tercei-
ra fica suhutituida a importancia de 
dois contos de réis pela de um co u-
to de réis . " 

Art. 2 . • Os exportadores de man-
gnncz, que installarem, em territo-
tio mineiro, dentro do prazo de cin-
co annos, fabric ação de li gas de 
ma<J.Jgauez, gosarão de uma rcducção 
de 8~, % 119 imposto de exportaçã o 
e addicionnl, desde que hen efi cinm, 
em \iga, pelo menos, 10 % do mnn-
guncz exlrahido. 

At'l . 3. 0 Durante os Ires primei-
ros nnnos, contados, n partir do iui -
cio da fabri cação, a l i ~a fí c:u·ú ise n-
ta do ímpo r.to de cxportnção . 

Art. 4 .• A pt·C' senlc lei enll'al'lÍ 
em vigor depois de re,.:ulamenta .:a . 

Snla da s sessões do Senado Mi -
neiro, 8 de setembro de 1027. -
Alfredo Bacia . 

E' o que faz, cuvlLp.do ~ ~.P ·a a 
s~guinlC'. : 

Suh-cmendn IÍ emenda u. 1 
·Arl. . . O lcôr do mangaul)z me-

lallico para os fin s do pagamento 
du imposto será culculado sobre .Q 
mi ncri o em estado natqral. 

Sala da s sessões, 8 de sç~eJnbro 
de 1927. -João ]Jio . - llibeiro de 
Olivcirn. - Luiz Lisboa ....... P11~S05. 
Maia. - Simão da Cpn)la . 

Lida c npoiadu, entre conJuncta-
mcnle em di scussão. 

Encct'J'ada esta, é appi'Ov.J~o o 
proj ccto co m as c•mcnda s, scml.o re-
mctlid os ú commi ss:io de Finanças. 

Enll'll em 2 ." discussii o, pot· arti-
gos, o ~ l' guintc : 

!'IIOJEC:TO N. 55, DA GAM AHA, DE 
1027 

O SR. JOÃO PIO: (.\'cio devolveu Caixa Beneficente da Guarda Civil 
o seu discurso). 

Diz que as emendas apresentadas 
pelo nobre senado1· residente em 
Ouro Preto vem desa fogar um pou-
co a industria do maul(n nel': . Dá o 
seu voto a essas medicl us, tant o 
ma is qunnt o. segund o declarou o 
orador precedente, foram ell as Ol'-
l(anizadas com a co ll ahoração do 
iltustrc sr . Sccretnri o das Finan-
ças, muito conh eccdot· do assumpto, 
razão bnstanlc para que mereçam n 
approvaçio do Sennd o. 

Acha1 entretant o, qu e' se deve fa-
7.cr alguma cou sa nimla cnt benefi -
cio dessa indu si ria , ctne nlra,·cssa 
neste momento gr a neles cl iffi culda-
des, pois eslú cll a adstri ctn ain{i a u' 
t axação do le111110 da I( UCtTa, qu an- 1 
do os onus oue t·ccahiam sobre o 
m ru1ganez subiam a qu ns i 250$000 ' 
'JlOr tonelada do mineri o exporta-
do, o que hoje não se ju s! ifi cn, prin-
cipalment e tend o-se em vista a con-
corrcncia, nos merend as europeu s, 
do mangancz vitldo da Ru ssin, da 
A f rica e de outros pontos. 

Nã o vem, cntrel:ml.o, o oradot· 
propor nenhuma reducção de taxa 
ou imposto . 

Apenas, lendo em co nsidera ção 
que o mangancz é levado ú balança 
de mi sturn com varias suhstanci its 
que lhe prejudicam o peso tributa-
vcl, como sejam a salica, o oxydo 
dr ferro ele. , c, sohrct,udo, grande 
quantidade de hum idade, ·numa pro-
porção. talvez, de 10, 15 c 20 %, ani-
ma-se a propor uma ]lcquenn emen-
da vi sando 410 mcnms corrigii· ess ·1 

. par~e rcllüiva Í\ a ~ua. ' . 

O Congresso Legislati vo do Esta-
do de 1\li na s Gcraes decreta : 

Art. 1 . ° Fica insliluidn, SC)\1 ~JtUS 
tHora o Estad o, n Cuixa Bcncficentl) 
da Guarda Civil c da Inspe,ctoria de 
Vc hicul os de Bcli f/ Horizonte, tcn· 
do por t'im prover a subsistcnciu 
da s f:nnilia s dos guardas ci-vis e 
fi scaes de vchiculos, que . faUece-
rcm. 

Arl. 2. " O fundo da Caixa será 
formado pelo descon to mensat Qbri• 
gutorio de um dia de von.cimeu.tos 
de cada guarda ou fi scal, multas 
disciplimtrcs, pe1·das de vencimen-
tos. co ntribuições ·em atr az0, joi11s, 
donativos pa rticulures , ~ egad0s e 
juros do capituJ assim con~ ti ~uidp. 

Art. 3. o A joia porresp.oJJdcr.4 .a 
12 di as de vcucimentos c ,serA ,paga 
no decurso do primeiw anno de 
co ntribuição. 

Art. 4 . • Tct:ão direH o a Um!l ,P.en-
~ão egual á metade dos vc,ucilllllll· 
tos do guarda ou fi scal que fallej:er. 
depois de dois annos de contribui-
ção : 

a) a viuvu, si viver honestamen-
te e não estiver divorciuda ; · 

h) os filhos menores de ·21 annos, 
ou os intcrdiclos c ns filhas so'llei-
ras, lcgitim0s ou •ÍC!l'itimados. · 

§ 1. o Si o contt'ibuint e .dehmr V·lu-
vn c filhos, a ,pensão será dividida 
em duas partes cguues, sendo uma 
des linadn á viuvu e a outra ,di&.tri-
huida egualmenle entre os filhos. 

§ 2. o A quota referente no mho 
fa'llecido ou ernuncipaclo reverterá 
em fuvol' du vi uva . 

~ 3. 0 Nilo cxib'tl•ndo os Pll'rentes 
acip1a dcslGna4os, a ·pc:nsi\o' ~er4 

41}1 

al)o'nndul' 'n mãe,' viU Vlt e' dusva lidn, 
e nu fu,lla desta, dividida em par-~ 
tcs eguues pelus it·mãs sollcims cl u 
cúntJ' iÍluintc, si· uma c oulms Yi- l 
vinm ús cxponsas des te uo l.umpu 1 
do fullccit\1Cnlo. ' 

Art. li 0 Por mortc do guarda uu 
fiscal quite, a Caixa co nco tTct·á. 
pm'a us dcs/Jcsas elo seu st•tntltamcn-
to e do luto dos paroutcs que tive-
rem direito à pcnsii o, com a qu an-
tia. que for aJ·hilrada pelo Conse-
lho. 

•A: r L (i. i> Percl cr:io a respecti va 
q•\JOtn n favor da Ca ixu as filhas ot·-
phãs ou irmãs que se casa rem, os 
filhos orphãos qu e altin lid rcm a 
mniol'idadc, ou qu e, antes dclla, se 
emanciparem, c a viu va ou miic, si 
contmhh· se~;undu·s nupcius. 
· Pm·ngrajJho 1 un icll. O mcsm() se 

dnrít com d t'ullcci mento de éJttal-
qucl' hel'deiro pensioni sta, sal vo 
qunnd o se l rut ar da viwvit com fi -
lhos do contribuinte, caso em que 
a 9uola qu,e .lhe cn bia scrÍl cli stri -
hmda com I eguuldadl:' pelos fi lhos 
men ores c f iUtns c• só se exti nguirá 
nos casos J])'cvi stos nn primeira 
parte deste ar ti go. 

Art. 7 .. " O gunrda ou fi scal que 
for .cxt!tud~ da Caixa, snlvo n casb 
d ~ · tncapuculad e phys ica, perderá 
todas n·s :ciJiltrihn ições c o dit·cito ;, 
qualquer! benefi cio. 

A t·t,. 8 . • Aos que forem exclui dos 
por mcapa~idade phys ica ad!Jniri-
da . em servtço elo seu cargo e CJ UC 
cstJ.veJ',ClllJ _imposs ibilitados de pro-
;ver ,01:1 mews de subsistencia, serão 
r e&tltuidus as c!ilntdbuiçõcs que hou-
:v.erem fe ito. 

At:t ., 9. 0 Sor!t pcrmittido nos pres-
~a~ustas pagarem a impnrtnncin dn 
J~la de ,uma só vez, ou em prcsta-
çoes a,tc o numero de doze· tam-
bem será perinitt ido co nlrih;1ir cir 
uma,, :ver. com a qu otn rela tiva aos 
dois Íl}Jnos de rtue traln o art . 4. 0 , 

JJara lerem desde logo dit·ci{o 'nos 
bcnc f:ip i p~ da C\lÍXII, pela fo nn;t •CS-
tabejecida nesta lei. · 

4,r~. 1.0 . A pen~~io ·co nsistirá na 
)t~e~ar;!.c dos 11ronoimcn to~ cot'l'espon-
dent;cs p elt,Jssc do s COJllrJbuintcs. 
na ÇJlOCit ~o f.all.ccimonto. · 

A1·l. 11 . A Cnixa SCI'á cliril{ida 
por um ·.Conscl.ho Adm ini strati vo 
cmilpos lo elo Sccl'cta ri o1 dit• Segul·n n-
ç~t. c A ssli s ~e n c! a Pu h licn, co mo pre-
Sid ente, do dm!clot· da Secretit ri n 
dn I·Soguvançn e Ass istenci n •Publi-
ca, r do Superintendente ~oi1In spector 
dn f G.un·rdat. @:v.il c do InsJiectol' Ge-
ral • de VeJ1iculos . I J f 

· M rl'. 02: · Todo 'o • movimr tito ·l!l it 
Ca'lx!i' Setia Jié!f.is ttado nos .livros es-
pe'lfiaes •.t1ue se '.{oma·tem• \H'coisus, u 

.JU IZO do Conselho Adlninistnttlvo', 
ent1·c os quucs i)nverá pm P,JIJ'O lan, 
çamcnlo de cntmdas c ~~~ htdu ~ djl 
cii nheiuos e va lores, pm ptJ I'!I ma~r.l· 
cul u do lodos os co ntribuintes (\ rcr 
gistros da s nlteraçõcs que ocCftllTHJ!l 
com ell cs e com sun s fap1ili t)&, um 
para lnn ça mento dns nelas dQ Cq l~
sclho, um ele registro d~ l jluios g~ 
pe n s~ o c, fina lmente, lJill de llJ ino 
de recibos de join, mensnlida,de ~ 
quacsqu cr uutrus quantias dcsli~ l!-.
das á Caixa. 

Para gra pho unlco . Os livros s~r 
rão rubt'icudos pelo Sup,crinl~ I}QC,IJ· 
te da Guarda Ci.v il . 

A1·t. 13. A escriplurnção c o oex-
pcdi cnle da Ca ixa fi ca rão a ,curg.o 
da secção ou dos fuu ocional'ios da 
Guanja Civil ou ela hl spcc~ori a ftp 
Vchiculos que forem dcsigpa~ o · , \~ ~;
lo Sec rctat'i o da Sogut·unça c 4ss)s· 
lpncia l'nblica c scrvh:ão ,osh q di-
recç:~o .cio lnspcctor d~ G).larç!,IJ. Ç~
vil (1 IIISPClCÇ'LO c;l.o ,CO\lSCII,Jo Âd· 
IJ1 i11i slrali vo, .qu_c podc~á ' di ~pe rJ,· 
su1-ps lodos ou algun s, quatJdR · j)ll-
g~ r l;Oll V\l/ticnlc. 

Art. 14 . O Superiutcndcnlp Q!l 
Guarda Civ il e da InsP.eclor jl). de 
Vehiculos upt'Otic ntai•á men~a lmentç 
á Secrctarhu ela Segurunça c Assis.-
tencia Publica c se rvirão sob a di-
Mnvimcnl o da Caixp, ,cop1 111CJ)ÇaO 
elas pensões cunccdidus, suu utw 
reza c importancia e das que CIJ)} I-
rem em omissão. 

Art. 15. Nenhuma eles pesa pqde-
i·á ser feita sem previa quctqrü;a-
ção do Conse lho. 

Art. 16 . Os contribuintes ,dev,elJl 
ap resentar ao Conscl!JO uma qc,çll),-
ração escripla ·em ~ ·n1a ' J'C~gul~r, 
sem emcndu, nem r~zunfs, as · i ,gm~
rla por ell es em !l,l' f!SC tWiL dp , Üpjt~ · 
tcstemunl]as, co nt~pdq 9 1\0fl?e dn 
es,Po~n, c~n primc)ms ou s,e.s; yn~,~~ 
t)upc1as, cpoca e lognr dfl ceJcjlJ a-
çã,o ~lo cusamcnto, nome ,elos ~· j}OS 
com a chtlu do nasci1ncnto ou regi s-
t ro cj.vil de cada u.m. cspe,ci 'i C,~1,1 do 
os lcgitimos e os lcg.ithilq. gos1 ê, f -
naltnculc. qs no.mes dos Jl~c · e Yilt~ 
iro~i : solleka.s, ,tilmJJ PW em~ i-Yi.t i· 
cac:uo do n~sc 1~n ~n ln pu rRI(,t ·tro ,PI· 
vi l de cada uma, tudo pnn1 (lS ,.f~,n s 
rll\ nJ•t. .f. o e seu.s P\f l'agt;p pi\Q~. 

'§ J . '' Ao ,co,n~ri ~ui ljl lC ~.~VUPf!-! 
lutll ~Je.)\1 CO )1 ,111Un ~Cnl' , pelo 1\)eSll\0 
modo indicado, as 'n p rn,~õ.~.~ 9pc .~ 
c\~rqm C\J,f;\1 os mp~ )1~.qs q,c sq~ fa -
ul)J hu, c que pop~hw )nfltl · sRJ?r,c o 
Hbon'q cl ' pensao. '''r 1' 'Ir " 

I r-'1 1 I J \ { ')lT J' ~l r' 'J '1 ' 
§ .2." \f mias u.~ ,à ~!C lU;II ' gões, l~ej:l(,J,Í ii 

ele rulmicadas ,nelo ~ J)lte~itleJ.ÜC.l ,~o 
O:on,.'le lho ou · .pol' que01 csl<: J.c\'esi-
glllnr; stll'ão .u umemda~; ' Jl.egjs t.J.\1\4\(16 
e· cu!dud0~am~nt~ W't\bhlll~IIS; '· ' 
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! 3. • As declarações que, por in- nus, excepto quando o pensiunist11 
capacidade physica ou mental do fot· menor ou inlerdicto . 
contribuinte, não puderem ser fci · Art. 28. A renda da Caixa sera 
tas por eUe, scl-o-ão pela mulher, recolhida mensalmente ao Thesou-
ou, na falta desta, pelo filho mais ro do Estado, mediante guias ex• 
velho . pedidas pelo lnspector da Guardn, 

Art. 17. O Conselho Adminislrn- Civil c visadas pelo Superintendente 
tivo tem competcncia para inspe- desta. 
ceio na r as declarações dos contribu- Art. 29. A · inscripção dos contri .. 
intes mencionados no artigo ante- buintcs no livro competente serã 
'cedente, corrigindo ns fraudes •Ju feita quando assumirem os respc-
omissões que contiverem. ctivos cargos nu corporação a que 

Art. 18 . E' da attribuiçiío do pertencerem, 
Conselho Administrativo a exclu- Art. 30. Os contribuintes que, 
são dos pensionistas c contt'ihuintcs não entt'ltndo nus folhas de venci-
que, por qualquer dos motivos prc- mcnlos, deixarem de rel!lizar, po·n· 
-vistos nesta lei, perderem os seus tunlmente as suas mensalidades., 
direitos, incorrerão em uma multa de 5 •i• 1\ 

Art. 19. Das dec isões do Consc- 20 •i• até o segundo trimestre e no 
lho Administrativo caberá recurso JH'im eiro dia do terceiro, serão ex-
parn o Secretario da Sc:wrançu e cluidos e perderão o direito As con-

· As~istencia Publica. lribuições que tiverem feito, si não 
Art. 20. Os descontos, bem como tiverem attendldo aos avisos pre-

quaesquer quantia s de out.ras nri- vios que lhes forem feitos. 
gens. serão depositados nos cofres Art. 31. As contribuições que, 
da Secretaria das Finanças, até que )lot' escassez de vencimentos, não 
possam ser applicados, nu compra puderem ser descontadas em um 
de apolices da diviclu publica (lo mcz, sel-o-ão nos seguintes. Os 
Estudo on dn União. descontos não poderão, porém, ex-

Art. 21. No mesmo cofre ficarA ceder lt importuncia de duas men-
depositada a quantia que o Consc- salidades, salvo pedido do contri-
lho julgar ner.essaria pura occorrer lmintc , 
ds despesas mensaes. Art. 32. Não será restituída n 

Art. :l:l . O thcsoureiro da Secrc- diffcrença de vencimento nu · joia 
tarin das Finanças·, dcvidamcn.le com que houverem contribuído os 
nuctorizado pelo Conselho, rcpre- guardas ou fiscaes que forem 're-
scntarú a Caixa na compra de apo- baixados, definitivamente, para a 

·)ices e recebimento dos juros res- classe iuferior . • 
·pectivos. Art. 33. Todos os pensionistas 

Art. 23. Ao pensionista entre- são obrigados a apresentar certidão 
·gar-se-á um titulo, pelo qual se de vida, resiclencin, e hoa conducta, 
'cohrará em favm· ela Cnixa, a quan- passada peln auctoridndc competen· 
tia de cinco mil réis, que scrà des- te, dl' seis em seis mezes, si não re-

. ·contada da pensão no primcit·o mcz ~ehcr1\lll J>C ~snalmente as respecll-
em que for esta ahunada . vns pensões . 

Paragrapho uni co. Os lilltlus de- At-l. 34. Nenhum titulo pcrten-
vidamenle r egistrados c numerados cc ntc á Caixa poderà ser alienado, 
~crão assignndos pelo Sccrctal'lo da sinão em caso de manifesta vanta-
Scgurança e Assistencin Publica·. ~em e com previa auctorização do 

Art. 24 . A imporlnncin das men- Cumclho. 
salidades, perda dc vencimentos e Art. 35. ()s membros do Conse-
cla pensão, .ioins em' atrazo, do con- lho Admini.slrath·o pode rão fazer 
trihuinte que fallécct·, será descon- pnrt.e da Caixa, mediante a contri-
tnda em prestações mensncs, tan- bui~':\u e joia correspondentes no cnl:· 
ta s quantas forem arbitradas pelo !(o de inspeclot• geral, não podendo, 
Conselho. por(\111, a pensão exceder o limite 

Art. :!5, A CaiXa não durá pcn- determinado no url. 25. 
são maior do que a que cort·espon- o\rl. :'16. As despesas, mesmo com 
der ~ metade dos vencimentos du ns heneficiados, emquanto o capit.nl 
inspector geral. tia C:aixH não altingir a trezentos 

Art. :!6. As pensões não poderão c•mtos de réis (300:000$000) não 
soffrer penhoras, embargos ou dcs- ch:vcrão exceder aos rendimentos 
contos para pagamento de dividas, rlo capital de que dispuze'r e ·mais 
salvo ns que provierem das joias um quar.to das contribuições, po-
ou contribuições em ntrnzo. ,. •lr.ndo o Conselho reduzir proporcio-

. Art. 27. Prescreverá em fuvqr dn nahnente as pensões, sempre que 
C:aixa a pensão que não for recla· as despesas forem superiores aos 
muda .. <leutro do pra~'O de. tres an- rcç11r~o~ . fixlls!Q~, . Desde qu.e, .: po1 

... 
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rém,' se eleve áquellu sommu, po-
derão ser applicados em heneficen-
~ias aN dois terços das contribui-
ções. 

Art. 37. Hevogum-sc as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Camut·u dos 
Deputados do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, nos 4 de 
setembro de 1927. - O presidente, 
Pedro Marques de Almeida. - O 
1. • secretario, .roão Heraldo. - O 
:1. • secretario, Martins· Pt·atcs. 

4. • discussão do de n. 33, .da Ca-' 
mal'lt, consideran<W de utilidade pu-
bli ca o Automovel Club de Minas 
Get·ncs (com emenda) . 

3.• di scussão do de n. 7, da Ca-
mara, instituindo o voto secreto c 
cumulativo. · ' 

2 , • di scussão do de n. :JB, da' Cu-
mura, isentando de impostos a Em-

. presas ele A rmazcns Gerues. 
1 2. • discussão do de n . fiO, allc~p
, riznndo a revisão do imposto terri-
torial. 

•3.1 . " SESSÃO OHDINAHIA, AOS 91 

DE SETEMBHO DE 19:.!7 

Entra em 1. • discussão o seguinte: Prcsidet\cla do sr. Olegario Maciel. 

I 
e Ribeiro de Olh•elra - Secrcta-

Encerrada, sem dehutc, a discus-
~ão de cuda artigo, fica u votação 
adiada por falta de numero . 

PHOJECTO N. 59. DA CAMABA, DE rios, os srs. Olymplo 1\fourão e 
1927 , Gabriel Santos 

J.lcençn a nm tabellião 
O Congresso Legislativo do Esta- ' 

do rlc Minas Geraes decreta: 
Art. 1. • Fica o governo auctori-

zado a concedeJ' um anno de licen-
ça, para tratar de negocios, sem ven-
cimentos, ao tabellião do 1. • offi-
cio do· judicial e notas do termo de 

1 

São João Evangelista, Antonio Bor-
ges do Amaral .Junior. 

Art. 2. • Revogam-se as disposi-
ções e.m contrario. 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados do Estado de Minas Ge-
raes. l'm Be11o Horizonte, 4 de se-
tembro de 1927 . - O presidente, 
Pedro Marques de Almeida. - O 1 

SUMMARIO: - A c la. Expedien-
te . - Pareceres de commissões 
sobre diversos requerimentos e so-
bre os projectos ns . 3, 36. 22 e 
28, da Cumara. - Hedacções fi- ' 
naes dos projectos ns . 31 c 48, 
da Cnmara. - Ot·dcm do dia . -
Votações. - 4.• discussão da 
P.mcndu do Senado ao projecto n . 
33, da Camura. - Projccto n. ,7 •. 
da Camaru. - Discurso c emendas 

·dos srs. Alfredo Sá c· ·l\Iodestino 
Gonçalves. - Discurso do sr. Val-· 
!adurcs Hibciro . - Declarações de 
votos. - Pro.iectos 11s. 38 e 60, 
da Cnmarn. - Officio da Camara, 
remcllcndo os projectos ns . 25, 
43, 52, 56, 62. - ,Ordem do din ., 

' ' 
1. •· secretario, .João Heraldo. - O 
2. • secretario, Martins Pratcs. 

Encerrada a discussão, fica a vo-
tação adiada por falta de numero. 

A' hora regimental, feita a ehumu-
·•la, acham-se presentes os srs. Oi c-
: ~a rio Maciel, Ribeiro de Oliveirtt, 
Oly,mpio Mow·ão, Gabl'iel Santos, 

. T. 1\lontandon, Pericles de Mendo1wa, 
•Xavier Holim, Alfredo Sà, Simão da 
·Cunha, Euéas Camera, Alfredo Bae-
lta, Alfredo Catão, Moreira · da ·n.o-
.cha, Alves de Lemos, Valladares Ri-. 
· heiro, Passos Maia, Luiz Lisboa,• Le-
I vindo Coelho, Camillo Chaves e 1\lo-
, dest ino Gonçalves, faltau'do com cau- , 
sa1 participada o sr. Miguel Lnnnn, 

Na~a mais havendo a tratar-se, é 
levantada ·a sessão, sendo ' rlcsignn-
da para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

· Primeira parte 
. · Até as 14 horas: 

Leitura da nela, expediente, ápre-
sentação de pareceres, projectos, in-
dicações, moções e requerimentos. 

· Segunda parte 

e sefn c lia, o sr . João Pio . · 
Abre-se a sessão . 
E' lida e approvnda a acta da pri-

•neiru cxt ruordinarin. 

Até as 17 horas: O SH . 1." SECRETARIO procede 
Votação em 2. • discussão do pro- â leitura do seguinte 

jecto n. 55, da Camara, creando a 
Caixa Beneficente da · Guarda Civil. EXPEDIENTE 

Votação em 1. • discus.são do de Repres11ntação , .· 
n. 59, da Cnmara, auctorizando o 
governo a conceder um anno de li- nos,. funccionarios do fõro de Boriír 
cença ao tabellião Antonio Borges · Successo, pedindo melhoria de 'emor 
elo .. Ãmarlll· Junior; ·.: .. . : " · .. .. · luriwntos, no .projecto, ~m andattien· 
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to hesta Cas!l, sulu;c Regimento de ~ei'YHn4o-sl: puJ•a 110 cur,rpr da lll~~
Gustas. - A' commin:io de Jus- ma se Jli'()IWIICiur sobre as allllolr 
tiça e Lcgislução. das emendas. , 

Passa-se à 

Apresentaçfio de pureccr,mJ, t•r.ojc-
ctos, Indicações, moções c rel(ucri-
mentos 

l'arcccres 

O sn. JllllEIRO DE OLIVEU\A, 
pela commissão de Finanças, offcrc-
cc o seguinte: 

I - Sobre dois rel(·ucrimcntos de 
lentes do Gymnasio 

A commjssão de Finunça s, a qua 
for1tm presentes us peças protocol-
ladas S\)b OS IIIIIIIOI'OS ~ . IJ86 C iJ .1!87, 
requerentes os JcntC's dos Gyn111asios 
de B;trbaccna c BeiJo Horizonte, pe-
dindo uugmcnto de vencimentos, é 
de pareccJ' c requer que seja ouvido 
o governo a rcspci~o. 

Sala das commissõcs, 9 de sctem-
ht·o de 1927. - Jlibeiro· de Oliveira. 
-Alfredo Sá. - Lcvindo Coelho.-
Alves de Lemos. - Luiz··Lisbon. 

Terminando esse lHtrcc,et· em rc-
qllerimento, entra immcdiatan1cJltc 
em dispussão c é appt·ovado sem de-
bate. , 

0 SR. 4LFREDO SA ', peja com-
missão de Finanças, offcrccc os se-
g·ui,ntes: 

U - Sobre o ·projecto n: 3, da 
Camara 

A commissão llc Finanç;ts do Se-
nado, a que foi presente o projectu 
de lei n. 3, da Cnmnra dos srs . De·-
putados, contendo o orçamento da 
receita e da despesa do Estado, · pa-
ra o exercício de 1928, .iá apJ)I'O\;a~!o 
em primeira cliscussão, é de parecer 
que seja dado c approvado ·em se-
gunda. A .eommissão tem cn)endas 
a apresentar e fnl-o-it no correr dá 
segunda discussão. 

Sal!! das commissõ.cs, Senado, em 
!J de s.ct~l)}lJro de 1927. - Alfred') 
Sá. - AJyes de ,Lemos. - Ribeiro 
de Oliveira. - Levindo Coelho 
Luiz Lisboa. ' 

lii Sobre o Jlrojccto n . 36, da 
C!tmnra 

A commissiío de Finanças do Sena-
d~, a qu~ foi presl~ntc o projecto de 
let n. 36, da Camara dos srs. De-
putados, dispondo sobre o imposto 
de industrins e profissões, já ap-
pr.ÇJyndo !Jm ·SC.gundn, WSCUSSão, ,Cplll 
ef\Wl,\das~ !- ,(\ç parc,Cf.\r. cmc .seja ·Clle 
d11dp ~il.l'll ,4JJ'CC.il'll !l npprovago, Í'e-

' • 

Sala das commissõcs, Scnudo, Clll 
9 de scl.cmhro de 1!127. - A\fl~çlo 
Sá . - Alves de Lemos . - R1bc•rv 
de ·Oliveira. - Levindo Coelho. -
Luiz Lisboa . 

O SH. VALLADAJU~S niBEIH.O, 
pela cnmm issiío de .luspça c Le~Is
la,çiío, offerccc o scgumte: : 

IV - Sobre o projccto n. 22; .da •· 
Cu mura 

A l~ontmiss:!o. de .Justiça c L.~~i~
laçiio, a que I 01 presente o Jll'OJCCld 
n. :.!:.!, da Camu•·n dos s1·s. Dcp\(ta-
dos, s••h •·c classificação de comarcas, 
já approvado em 1. ', .~ de parpJ1CI 
seja o mesmo suhm!)ltHio á 2.• dls-
cussiío c approvado. 

Sala dus commissõcs, 9 de sctcm· 
bro de 1927. - Valladarcs Rih!;!if . 
- Cnmillo Chaves . -Alfredo Sá. 

O SH. LEVINDO COELHO, Pl!la 
,commissão de InslrJ.Icção ' Publicn1 
offercce o seguinte : ' ' 

V - Sobre o projecto n .11 28, da ' . 
· CAmara 1 ' • ' 

!-6 " 1 I 1 

A commissão de Instrucção P11.!bii-
ca, a que foi distri)11,1ido o Jll'-9.iect~ 
•L 28, da Camara dos srs. 1 Dcpu,~ados, sobr,c o ensino de Phar(naci~ 

,c, OdOJllolo~tia no ~sta~lo de~ 'Mi?!~st 
ja ajJprovado em 1. • ,c;l.i cussao, . d; 
parecer que o mesmo projccto ' se• 
Ja submettido it 2. • discussão e . ~.P; 
provado. 

Sala das sessões, 9 de sctem}lro 
de 1927.- Levin,do Coelho. - ''Pas-
·sos Maia. , 

Todos esses pro.iectos ficílm 1~pb}'-!! 
a Mesa pura íl ordem dos lrabaJ)los, 
di spensado o interslicio regimental, 

·a rcquerimet;J.t,o dos .J.:elfl,lores. 

Reduc~ões finjles 

O SR. XAVIEH HOLIM1 ·pefu 1!!o!n-
mtssao de Hedacção, offer.cce as • se-

:guintcs : · 

I - Sobre uma emenda ao projecto 
n. 31, da Camara 

A commiss:io de Jledacção .e de · 
parecer que se subnwtta á C~11ra 
dos srs. DcJmlados, com, 11 r~dljc,çji,Q 
que se segue, a .enwndn 1ap1Jp.sta. P!:!· 
lo Senncto up pro,icc~o n. 3). 1 . I;rp,cnda ;to ,projecto n. 3J : n 

Aà.di~c-se onde con~içr: , 
i~l't.,. 0 ~over,IW fjça U.RCtqr':j:a: 

elo a adquirir a ~-p;e.sa J3i\l.~~~r~R 

Thcrmopolis, com ns re~pectivas 
bemfeitorias e terr,eJlO,S udJaCe)lles, 
no mu)1içjpio de Jacuhy e bem as-
sim n desapropriar a área PJ'ccisa 
nos serviços da estuucia, abrindo 
purn isso os crcditos necessarios. 

Saiu das commissõcs, 2 de setem-
bro de 1927. Xavier Rolim. -
Luiíl Lisboa. - Valladares Ribei-
ro. 

11 - Sobre o projecto n . 48, da 
Camara 

A commissão de 1\edacção, tendo 
recebicio o projccto n. 48, da Cu-
mura do~ srs. Deputados, depois de 
llJlJII'QVapo Jlelo Senado, na fot·mn 
de seu i'egimeuto, 4.\ de parecer que 
o JUj!,Stn(.l seJa !;IJbJH~tlido no cxmo. 
sr. Presidente do Es tado, cum a se-
guinte rcdacçãu: 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Ger:tcs decreta: 

,~rt. 1. ° Fica o Poder Executivo 
auclorizado a reorganiza~·, na Sc-
l'l'ctaria du Segurança e Assistcncia 
l'I!)Jiica, o Gal~i nct.e de Investigações 
c Capturas, creu do peia lei n . 770, 
de 14 ,de setembro de 1!120, c que 
passarit ·a ' dcnom)nm·~se Serviço de 
lnyçsl iiHtções. 

Ad. 2. 0 Este ser.viço será dirigi-
do PQI' um profissional competente 
c.om a de.rt(.lmi1Jução de chefe, que 
será conservado cmquanto bem ser-
vir. 

Parugrapl.lo uni co . Ao chefe des-
se serviço poderá o Secretario da 
Segurança e Assistencia Publica nl-
ll'ibui.r o exrrciclo do cargo de de· 
legado lll,lxiljur sem prejuízo das 
funcçõ.es que lhe competirem · c sem 
accres!=-Ílll<il ,de vencünen~os. 

Art. 3. 0 O Serviço de Investiga-
ções con)por-~e-á ,do gabi11ete do 
chefe, de quatro secções e de uma 
(IOd!lrijl. 

1\r,t. 4. o A primeira secção terá a 
seu cargo o serviço de investigações 
c cap.tura,s em gJ!rul c compor-se-á 
de .qua!J:o .dc~ega!)ias ,1\spec.ializad :~ s. 
~ se~.und1,1. te.rcejra e q·ljnrta. se-
cçó,es fic(lrJio enJ;pr.e,g(l.das dos set:-
~ .lços pe jpdeQtiftcação, cs.lntistica, 
~~cdienlt I! .arci,livo gc)'nl. 

Art. 5. o O governo do Estado po-
dct:á s,t,IJlprjm)r duns delegacias . au-
·xiliarcs, designando os respectivos 
delegados para dirigir serviços crea·· 
dos por esta lei. 

Art. 6. • Haverá na secção de iden-
tificação um r,egisJJIO es)lecial, deno-
minado de legitimação, de caracter 
preventivo, ao qual ~icnm sujci·tos 
1116 ~ ·~~NWUos desconhcc)Q.os rV.~ S\IS· 
~~~~ ~ .l,I.(JUelle,;j ~WJ\l.S 1\ll$G-C~P~I,ltC& 

I\ 

'd c v~)n ser avcrigu11dps, a j,t,IiZ\l Ql!. 
policia. 

Art. 7. o Ficam instituídos, 1,10 
~e•·viço de ideu.llficaçãq clvl.J, o.s re-
gistros especiae.s de locado~·~.~ ,dl,l 
:;erviços domesltcos c .tlc pt:?,ÍIIill,lO· 
nars, com ~uractcr obr1gator10 pam 
us primeiros. 

Pnra graJjho uni cu. Os loca~ ore~ 
de serviços domesticas que se rcCJI· 
sarem à identificução no reg.Jst<l'o 
1·especli·vo, ficarão sujeitos á multa 
ele :.!!1$000, c ao dobro, nas reinei~ 
cl~ncias, após as intimaçõ,es dn nu· 
ctoridade . 

Arl. 8. o A's pessoas lnscrip,ta~ no,s 
registros civis serão fornec~dos os 
st•guilllcs docume11tos: 

r - Atl.llstado com valor ele folha 
corl'idu. 

li - A!.lcstado úe bons llnteee· 
dcnles. 

Ili - Carteira ,de identidade .ci~ 
Til. 

I:V - Carteim de habilitação d.e 
.couduclores ele v,ehiculos. 

V - Carteira de serviços d.li;nesU-
cos .. 

§ 1 . n As pessoas que reqUC!l<:rcm 
carleil·;ts de identidade .de.verão in-
struir o seu requerimento com um 
attestado de identidade pcsso.al pas .. 
s.ado P,e lo delegaclo dn circmnseri-
pção onde resid)r.em e COm cdOCU• 
mentos que cumpro,·rm a fHinção, 
quando não desconhecidos, o lldia, 
mcz c anno do nnsc!mentu, a. na• 
turalidade, a nacionalidade, a iu-
st rucçã•o, a profissão e o eSilado ci-
vil. 

§ ~ , • As pessoa•s qu.c pedir.etn al-
tes'Ja.do com vnlor de folh·a corrida 
ou de hous antccc![)cnlcs s~o o,pri-
gardas u declarar o fin} p~ra que o 
requerem . 

§ 3 ' o o menor c a mulher cas.ad,a 
devc.,·ão juntar nos seus reqiJert· 
mentos pi'Ova de auctorização do 
pae ou tutor, mal'ido ou auotorida-
de judiciuria competente. 

§ 4,0 Os documentos a que se t•efe-
re o § 1.0 de.ste artigo ser,iio arclü· 
vados nu reparli~ão. 

~ 5.0 Haverá up1 ~odeio,, d.e 91J.,C 
não constem as qpahdndes .ctvts, )I!~· 
ra as pessQns que não poss.am e~hJ1 
bit· os documentos referidos nos p11· 
rag1·aphos antcl'iorcs. 

§ 6.• A c~\rtcit;a para loq~~w:~~ . cJe 
serviços do.jllc.~.ticps pro~' n,r.* $1 P,t!J,l'jH~e 
o s.cu b01n c.omporhtmcnJo .e o.ll~d~· 
cerá ao respectivo regulnm~J.o . 

~ 7.0 Terão fé publ,iça as d,ec}.~r~
c~e~ co,~Jstanlfil.l! .da cJI,IJteiJ'!l ,d~ ffiC'· 
ttdarle, substituindo qu!i~~~Jl,l!l' ou· 
lros doC\llncUlOS Cl~C ~~~ a.~~W~ li 



provai' ·as qualidndcs civis da s llCS· 
soas. 
' § 8.• Os nllcs tados de bons antece-

dentes e de folha corrida va lerão por 
trcs mezcs', a part.ir da sua outorga, 
podendo ser r evalidados. 

§ 9.• As ca1·leiras de identidade 
u:io terão va lor de folha corrida, nem 
de atlcstndo de bons antecedentes. 

§' 10. As carlci r as de h a bit i laçiio 
aos conductores de vehiculos, quo 
forem npprovados em exame, serão 
fol'llccictus aos interessados por in-
termcdio da rcpart i~~iio competente. 

Art. 9.• Os documentos falsos, ou 
viciados, podem ser apprchend ido 'i 
por qualquer funccional'io puhlicn, 
rtuc os remcllcrá no chefe ,do Servi· 
ço de Investigações c devem por cstr. 
ser cassados logo que dos mesmos lo-
me conheci mento. 

Art. 10 . As pessoas que requere-
rem documentos de identidade civil 
c hajam feito anteriormente fal sas 
decl r raçõcs de identidade, só podcriio 
r.btc l-os por despacHo do Secrctnl'io 
ria Segurançn c Assistcncia Publica, 
dt:pois de npnt·nclo não ha ve rem pro. 
cedido de mit fé c de comprovadas, 
com ,rlocumentr,s ;tutltcn! ·: w, •;t.as 
qualidades civis verrlndcirus. 

Pnragrapho unieo. Os documcntr. s 
que set·virem de base ás rccti ficnções 
do rcgistr·o scr:io sempre archivado~ 
na repartição. 

·Art. 11. Authcnticidadc de imtll'C:l-
sõcs digitaes, quand o n•'~os ta s em 
documentos, poderá se r rcconhccidn, 
a pedido, on a requerimento do inte-
ressado, na s nw~mas condiçõt·s c crJn 
o:; mesmos effcilos de rcconh cc imc11 
to de firmas · pelos nota rios. 

Art. 12 . o· Serviço de Inves tigações 
lerá o seguinte pessoal, Cot'(l os ven .. 
eimenlos constanl(•s rla tabclla an .. 
nexa: 
1 chefe; 
1 auxiliar de gabi nete 1 
4 delegados especializados; 
4 escrivães das delegacias especial!· 

zadas; 
1 inspcclot· do corpo de segurança; 
4 sub-inspcclores; 

:w invcstil:ndores ·de t.• classe; 
25 investigadores de 2.• das se ; 
:Jv investigadores de 11." clnssc; 

;{ chefes de secção: . 
a pl'imeiros escripturarios; 
5 segundos csçripturarios; 
5 terceiros cscripturarios; 

11 auxiliares de eseripta-dactylogra-
phos; 

1 prolocollista; · 
·1 inspector elas. filiacs de 'identifi-

... cação; · 
'4 1l1entitkadores-~ 

2 arehivudores: 
1 Ilhotogrupho-chcfe; 
1 pholographo de 1.• classe; 
1 photogrupho de 2.• classe; 
1 aJudante de photogrupho; 
1 portei ro; 
4 contiuuos; 
4 servente~. 
Art. 13. Os i nvesligndores c fun-

ccional'ios do S~t·viço de lnvcstiga-
~<ic~, quando viajarem cn.1 serviço, te-
t•ão dia·eilo n uma diann, que scr:i 
orb itrada pelo S2ct·clario da Scgunm-
ça c Assistcncin Publica. 

Art. H. Serão cobradas por este 
dnpartmncnlo du scn ·iço policial as 
taxas constantes da tabella annexa, 
que consti tuirão renda do Estado. 

Art. 15. Anncxos it Escola de Poli-
cia, fi cam creados a Bibliothccu 
Policial c o Museu de Technica Po-
licial c de Historia do Crime. 

Art.. 16 . Ficam elevadas a Ires as 
delcgncins de policia da Capital, que 
será dividida em correspondente nu-

. mero de districtos policiucs. 
Pnragrupho unico. Os delegados 

•' 

, clisti·ictncs terão os vencimento~ de 
tloze contos nnnuucs, sendo-lhes ve- . 
dado o exerci cio da advocacia. . 

Art. 17. Fica supprimida a aclunl 
<l elel(acia de inves tigações c cuptur:.t :;, 
cujos funccionarios pa~sa rão a servil· 
na delegacia do :J.• di stricto da Ca- ' 
nilnl. · 

Art. 18 . Os dcl egndos auxiliares · 
terão os vencimentos constantes ria . 
\ahclla anncxa . · 

Art. IH . O gove rn o expedirá n~gu.~ . 
I:unc nto para di scriminar funcçÕc3 c 
clistrihuir os scl'\·iços crcarlos peJa , 
fil'cscnle lei, aproveitando as disp(li' ' 
~içõcs .iú existentes c estabelecendo 
as co ndições de admissão, deveres, li-. 
l'Cnçns, fnltns, suhst.ilui~~ões, vanta-
(~ens, prem i os. pcn:t s disciplinares, · 
\'e rifica~·i\o de in cn.pacidaclc physicn c· 
aposentadoria dos re spectivos empl·o· 
gados. 

Art. 20 . Fica o governü nuctorjin·. 
dct n n h rir os creditas ncccssurios 
para acqui siç:io de material, mobilia: 
rio ·c instnllação do Sct•viço de In -
Ycs t.i .c.:ações e •Jara a execuciio dcstn ' 
lei, que entr,u·ú em vigor depois de 
rr qulamentadn . . . • 

A rl. 21 . Tlc ~ 1·ogam-se us thSPl'Siçoc·; 
l'lll contrario . 

TAllELLA A 

Vencimentos 

Chr.fe do Serviço de In-
vestigações. . . . . , 24:000$000 

t.• ·delegado auxiliar ; · ; · ·21 :ii00$ÔOO: 

2.• delegado auxiliai'. 
3." ' delegado .auxiliar . 
4.• delegado auxiliai'. 
5.• delegado auxiliai'. 
6.• delegado auxiliar. 
~elc~n~o especializado 
Esçr1vao ...... . . 
Inspector do corpo de se-

gurança .... . . . 
Sub-inspector. . . . . 
Investigado!' de 1.• classe 
Investigador de 2.• classe 
Investigador de i!.• cl:tsse 
Chefe de secção . . . 
Primeiro cscriplut'ai'i o. 
Segundo escriplurario. 
Tercei ro cscriplurnrio . 
Auxilitlr de gabinete. 
Protocollista . . . . . . 
Inspcctor ·das fili acs de 

idtm ti fi cação . . . . . 
Auxilinr de escripla-dn-

ctylugrapho. . . 
Jdcntil'icndor . . . . . . 
Archivador. , . . . . 
Photographo-chefe. . . . 
Photogra pho de I." c l as~c 
Photogrnpho de 2.• classe 
;\judanlc de photogl·upho 
Porteli'O. 
r.ontinuo . . . . . . 
Servent e . . .... . 

TABELLA ll 
Taxas 

1!1 :200$000 
13 :000$01)(1 
13:000$000 
18:000~ 0011 
13:000$000 
1!1:000$000 
il:780$000 

5:034 ~000 
4:680$000 
4:212$000 
3 :03!i$0Ull 
i! : 060~0Llll 
!!:840 '000 
!! :l!JOSIIOO 
6:870$1lf10 
5:1!10$000 
li :il!l0$00tl 
4 :500$0il0 

5:190SOOO 

4:GOOS!IOO 
3 :liOOSOOO 
3:000$0Uil 
7:2008000 
!i : 'IOO~UIIIl 
3:600~000 
il: 
3:492$001) 
2:68!í 'llíJO 
2 :2 ;!flf~ODO 

Carteira de identidade civil 10$000 
Ca1·teira de identidade civil, 

distincta. . . . . . · . • • 15$000 
Carteira para os empregados 

Passa-se A 
. . I 

2. ' PARTE DA ORDEM DO DIA. , 
Votações 

Stio succcssivamcnte submcttidas a 
votaçtio c approvados, em 2.• e 1.• 
d iscussau, respectivamente, o~ pro· 
jcclos us. 55 c 58, da Cnmura, que 
estavam dependendo dessa formnli· 
da de. 

O primeiro flcn sobre a mesa para 
11 ordem dos trabalhos c o 2.• vae ú 
commissiío 'de Justiça c Legislação. 

Entra em 4.• discussão c é uppront· 
dn, se m debate, a seguinte 

Emenda n. 4, offerecidn e approvada 
pelo Senado, em 3. • discussão, ao 
projccto n. 33 ,da Camnrn 

N. 4 
Accrcscenle-sc: · 
Artigo. Fica o governo uuctorizudo 

a auxiliar com vinte contos de réis 
o Collegio Santa Clura,dc' Itambacu-
ry, para construcçiio de um pavilhi'í0 
desti nado ás educanda, indigenas, re· 
colhidas no mesmo cu!lcgio c que 
recebem no mesmo instrucçiio pri.:. 
maria c secundaria. 

Sal:i das sessões, 8 de setembro de 
1!!27. - Alfredo Sá. - Enéus Cume· 
r a. - Simão da Cunha. 

Vae it commissão de Redacção.l 
Entra em :J.• discussão, com emcn,· 

das, o seguinte: I 
em serviço domestico •.. 

Carteira de habilitação para· 
os conductores :!c vehi-
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culos. . . . • . . . . 10$000 
Carteira de habjlitaçiío para 

os conductorcs de veht-
culos, distlncta . . • . . . 158000 

Allestado com va·tor de fo-
lha cOI·l'ida. . . . . . 

Hr.validaçiio de ai tes tados . . 
Passaporte. . . . . . . . 
"Visto" em carteira de ser-

viços congeneres do paiz 
ou do cxtrangciro, ou em 
CiUalqucr documento. • . 

Rectil'icuçocs . . . . . . . 
lndcmnizaçii0 de ma!el'ia l. 
l'rovn~ ele retratos . .... 
.l'l'ovns de photographias ju-

2$000 
1$00U 

:!0$001! 

I 

il$000 
5$000 
:i$001.' 
5S$00C• 

rlicinrins, fi$000 a. . . . . . 20$00l! 
t\ulhcnticaçiio de documentos :J$00ü 

Sala da~ comrrdssõcs, 9 de setem-
bro de 1927 . - Xavier Rolim -
Luiz Lisboa - Vnllndnres Ribeiro. 

A requerimento do relator, entram 
desde logo em discussão essas reda-
·cçõcs e são approvndas sem debate. 

Voto secr~to c voto cumulativo 
O Congresso Legislativo do Estado 

de Minas Gcracs decreta: 1 

Art. 1." As eleições de Presidente c 
Vice-Presidente do · Estado, deputa· 
dos c ~cnndorcs, vct·carlnrcs ás Cama-
! as Municipacs, membros do Conse· 
lho Delibera tivo c juizes de paz 11e 
effecluarão segundo a legislação vi, 
gente, com as modifiCI\ÇÕcs contidas 
na prescnle lei . 

Art. 2.• Fica insliluido o voto se· 
ereto c cumulativo. 

Art. i!.• Para o voto secreto, se OI!· 
sci'Wtrão as prescripçõcs seguintes: 

§ 1.• O eleitor, ao ser lido, em vo1: 
!1 lla, o seu nome pelo membro da 
mesa a quem incumbi r a chama.rla, 
cxmhirit o seu titulo eleitoral, afim 
de nclfc $Cr apposlo o visto do pre· 
sidcnlc, com a data da eleição, em 
breve, c a rubrica do mesmo. Nos lo· 
garos onde houver organizado o. ser~ 



viço de ldentlficaçiío, o eleitor ex h i. 
hirlt tamhem sua curtcirn de Hl t'll · 
ti(fatlé. 

§ 2." Recebendo o Ululo nss JUl re-
visto, o cleilor lunça1·á no livro llfll·· 
prlO o sliu llOlnC1 por ox•cnso. 

§ a.• Dei>ois dos neto~ a que se n;· 
ferC'In os paragruphos anteriorc~, " 
eleitor rccebl!rá das mãos do prcsJ· 
d'cnte d11 mesa um involnc•·o em pa·· 
pcl branco, que, como signnc~ cxLt: · 
• · lor~·sl npenas tCJ·á a decl11raçtio de 
serviço publico ~lciloJ·nl. Esse invo· 
lucro serft em tudo cgual aos dema1s 
110 m11Smo fim usndos na secçau, 

§ 4.n l.le posse do invoiUCJ'n o clci· 
tnr entrará na sa ln ~ eereta, fcl'IJa1Ht u 
atmz de si a porta c ncll:t não pe>Uc . 
•·A couscrvat·-sc por 11spnço maior nt' 
doi s minutos, durante o qual inclui · 
r·à no involucro :: sua ccdu la de can-
didatos c o fechará, voltando á sala 
da mef.a eleitoral, onde se cncolllrar:·, 
a u1·na c nesta dcpo.;itarn o in vnl u· 
(:ro fechado. O presidente cxt inctoJ 
os d?is minutos, hatcrt'l, o~ f:u·á bu· 
ler, a porta dn sala secreta, si ainda 
ahi se conservar o votante, como avi· 
~o a este pura que se rct1rc. 

Art. 4.• O votante, que antes de 
entrai' na sala ~ccrcta, ou ao sahil· 
desta, deixar ver nos circumsta11tes " 
sua cedula, ficnrú impedido de lan· 
çnl•a na urna e o inciden te consta rú 
lia neta da eleição. 
. Art. lí." O eleitor, a quem molc~

t 1a o~ defeit o physico notori \lS n:i, 
pernut tirem que entre só na sala ~e
ereta, fa•·-sc-it acompanhar pol' J> C5· 
~na de ~ua co nfiança. 

Arl. G.n Ounndo o presidente da 
h1esn. el~il!rml livrr de volttJ', se1·:'1 
s?bs!J!UJdo pelo respectivo secre ta -
no, c si com a sua falla a mesa fi . 
car sem numero legal, convidnrú um 
eleitor pnrn preencher esse nurnc·· 
l'O, emquanto elle vote . 

Art. 7 .. 0 §empre que coincidir qunl· 
quer e)CJçno estadual com a munici-
pai, o eleito•· votará em cedulas se-
IHII'lld~s, mas com um só involucro. 

Art. 8." Scr:io contndos em scp:ml-
do os votos consi:mtes de ccdulns em 
descouformidade com ns prescl'ipçôL•;, 
da presente lei . 

Art. !J.•A sala scc1·eta não poderá 
ter nenhuma por ta, jnnclla ou com. 
municação qualquer n não ser a cn·· 
trnda jlt referida. Todas as d,l)mai s 
cominmiicações ser:io fechadas c In· 
erndn~ . !iiltcs de ter inicio a votnç:io 
sob ns vistas do pres idente c dos can : 
tlltlatos, ou representante s Llcslc.>. 
que desc.inrcm assi ~: lir a eslc neto. · 

Art. 10. Nas secções onde não cxls· 
tii· sala sr.c•·etn apropriada, se fnr!l 
lllttta, formada JiOJ' uma dns puredcs 
luternns il tl snla da mesa rleitornl ~~ 

1!11\0 sq>nrnçilo ele mn.deh•n, com Utnll 
pnl'ta uuica para el\ttl\cln e snhida. 

Al'l. 11 . Nns eleições de ilcputlldos 
11 senadores. vereadores ás Cnmarns 
l\lunicipnes, membros dos Conselho~ 
Dclihcralivos c juizes de paz, éadll 
tdeit.n'r só pnde'rá votar em dois ter· 
ços dos cnndidalos, ou en'l um só no-
me. cumulalivamcntc, na mesma pro-
porção. 

Pa•·ngruphn unico. A fracção de 
wais ilc meio será considerada um 
mt eil·" 

A1·t. 12. O presidente c vkc-presi-
denlc dt1 Camnra II•Innicipnl serãr1 
eleitos por quatro nnnos. 

Arl. 111. Havendo emput.e tle votn·· 
ciio r.n lrc dois ou mais candidatos, 
SCi 'Ú w nsiderado eleito o mais velho, 

Pnl'll~t·upho unico. Quando os cnn· 
clidatos com cgual votação livc•·em u 
mcsmn edad c, sc•·ú co nsidel'ado cleíto 
n dc:si.lpllldo pela sol'lc . 

Art. 14. Cada secç:io eleitoral te· 
rú. no mnximo, 250 l!leiloJ'es. 

Art. 15 . O cnndidatri só poderá lr.r 
um .fiscal em cada scccão, indicudo 
no juiz de dil·eilo. nas comarcas, no 
juiz da primeira vara, onde houver 
mais de 11111 , c ao juiz municipal, nos 
lermos judicia l'i os anncxos, com nn· 
tccedcncia de 15 dins da eleiç:io, ou 
no presidente da mesa eleitoral, d:l· 
rantc os tmbalhos desta. 

i'arngrapho 1micü. Qualquer tabcl· 
Jilio ou esc ri vão da comarca, ou dê 
fóra da comarca, poderá reconhecer 
us firmas dn instrumento de nomca· 
ç:io de fiscal. 

Art. 16 . Servirão de secrclaJ•ios da 
mesa eleitoral os escrivtics, tabclliiics 
c officiacs do regi stro de hypoU1ecas, 
un OJ'(Iem des ignada pelo juiz de di· 
reito, juiz municipal, nos termos an· 
nexos, ou juiz da primeira· vnl'a, on-
de houver mais de um. 

Parngrapho unico. Quando o nume. 
ro de secções clcitorncs exceder o 
OlllllCl'O de eSCI'iViies, tnbelliães, e Of· 
fi<:iacs de registro de hypothecns, pa-
ra s<'CI'etnrins, nas demais secções 
Cunccion:min os secretarias designa· 
dos pelos juizes a que se refere o 
artigo dentre os clcito•·cs do dlstJ'i. 
c to . 

Art. 17. Sempre que n:io se instnl· 
lurem as mesas cleitornes, ou qunl · 
que•· dcllns, pelo não colnj>arecimento 
de mcsnrios em numero legal, ou por 
nuh·o motivo, ou forem hiterrompi• 
dos os seus trabalhos, e n ,sccctio 
mais nroxima se achar em outro dis· 
11·icto, os eleitores dn secção ou RC• 
r~ções elegcriío nova mesa, pcranft.l 
qualquer csc1·iv:io da comarca, tel'IUO 
Judicinrio ou dislt·icto de paz, ou pe·· 
J'nntc qu~lqucr· tnhclliiio ou officinl 

<I~ I{Ísp·o hy\fotll cnrl~. d<mt1·o · i ~ 
4R hords : ' 

§ 1." A eleição !crú inicio ou pro· 
~cguirú no logur' j'á designado ante· 
rhJI'In •nt e, c{•m n unvn mesa, ((tlc ~c . 
rú presidida peld escrivão, labell hio 
pn1, C)fficial dn, regb ll'll hypolhecnri o~, 
))e~tl n fc q~~m foi org'auizada, si o 
prc~i~c!tlc 111 to n ãd estiver presente, 
c pnq hoiívct· concorrillo pilra a não 
llis l:iiJaç~Çl ou inl.ct·~·upçiio antcriur . 

§ 2.0 Na falta de liVI'o proprio, 1i 

n4a sói·lt' lahada no livro de notas 
r.,, csct·ivâo· secretario ou presidente 
dti e ~a. 

.i\ 1 ': 18. O reprcscnlnntc do minis· 
' .~ rlo pu,l.'lico é e>hl'igndo a promove•· 
nc~ao çr·•minal conu·a os infmctorc::; 
das I is cl r. iloracs, no praz•l de lU 
dias ·d,, cunhcdHJelilo que tin:r cl ns 
infrnr.çõ ~ s. L', ~ Jã o o i' .. I?.CJHin, cincn 
l' lcit o re~ dn nmnrcipio t• ~ Hil~l :i o offc· 
l o:li rn denunda c qun tquc•r· dclies 
;wdç J'ÍI rcpr.!sentur o:; t!l'JJillis nw 
t:-t-'s l• • t'·l•cs ll·l'lnos c nctt > da acç:i•.1 
cl'imiu:il . 

Art. 19. As infrncçõc3 verificadas 
durante os trabalhos elcilorncs da 
n:tesn, ,poderão ser aut.undas "iu con· 
tine[\ti" pelo presidente, serv indo d,! 
secretario o escrivão c, na sua falta 
qualquer eleitor. ' 

Art. 20 . O pres idente da mesa elci· 
tora l fill'li remctlct· ao representante 
do mil1istorio publico uma copia da 
notn dos' , sdus ·trabalhos, sempre que 
constar ilclia qualquer infracção das 
fl.'is eloitoracs. 

Art. 21 . As infrncções dns leis clci· 
ttn·nt•s,, que ;tão 1 i verem penas cspc-
cine~ !;enio Jlll nidas cqm a m•1lta J~ 
novecentos mil réis a un1 conto de 
réis, slllvo si consllluirem crimes 
.previstos no Codigo Penal. 

1A11t. 22. As penas de multn1 csln· 
helecidas na presente lei, serão con-
vottidas ~m j>risão simples, á razão 
de dez mil réis por dia, sem-
pre que não forem pagas no J1rnzo de 
cle:o: dias de sua imposição definitiva, 

Art. 23. O representante do mini s-
teria publico será suspcnsLl r.ln Cl!l'l.(O 
put r sei R mczcs a um anho, pcln ii1· 
obsen·a hei a do n rt. 18. 
• AIJ't. 24 ' O escrivão, lnhellião 011 

(·fflcli\1 do regish'o ele hypotheons 
qúe itfi\o compnr<:ccr nos l.J·nbnlhos da 
itO \ 'a mesa clt•itoml orgnniz.ada em 
chnsoitn tmcin 'da niío· instnllaçiió, ou 
tH\ •itHorrupçlíc dos trrlblhos da liJtJ!;;\ 
tlhfellti•·, s.l'l'll smpcm o das funcçúcs 
cl('1 sclt dff1cio pelo prnzo de seis me· ' 
1\J ~ ~ rum anfto, hh!m das peilas em 
r/nc"l\oúv.el· lilc\}l'rido em vlrllidc •()a 
legislnçiín vi !fcnt c . · 

lAr! ~ 25. Estfio sujeitos t'ts níbslms 
•j ! hns ilo llrUgo nntcrlm' os csl!J'i. 

viies e tubdlliãcs pela ln'fmc'qfio dd 
1:1'ligo 15 c seu paragrapho unico. 

Art. :!6 .. O cidadão que pccupar n 
prcsidencin da Camarn MunlciJ.llll, 
durante dois quntriclmlo. cbnsoculi· 
Yos, niio podc•·ú ser cl:!it.o presl'dcn!e 
da mesma Camnrtl, no· qualriennio 
~.e guintc, nillltn que lenha deixnd,o o 
cargo :lllt<'S ::te exgo tta<lo o segundo 
qunlricnnio. 

,ht. 27. O numero de vc.rendorcs 
gcrtics clit cada tnunicipld sc:rll cgua\ 
ao dos vercallores distl'ictilcs, rés 
l1~itndos o~ rtcrmos do art. 74, n. 3, 
cln Constilliiç':it1 do Estndd. 

Art. 28. As Camaru~ Municlpné~ 
permrtnecerãd nn p'I'e~cnle legislntu• 
rn com o numero de vêrcndo~·cs conJ · 
que foram constituídas. 

Art. 29. As mesmás Cnmltrás pro• 
viclcnciariio para que as scparnçôes 
ele mr.cleil'll a qne se refere o artigo 
10 estejam eonfeccionndas dentro 
em sessenta dias, npós n publica· 
ção do regulamento e da ptesento 
lei. 

Art. BO. O governo ficà aúctorl· 
zado a consolidàr a legislação e1ei· 
tora! vigcnté, r evendo o seu regula~ 
mento e alt'eri111do·o de conformida· 
de com as disposições dá presedhl 
lei. 

Art. 31. Esta lei entrará em vi· 
gor na da la de seu regulamento. 
,Art. 32. Revogam-se as disposi· 

ÇÕCM em contrario, ' 
Sula dus sessões da Camarn dos 

Deputados do Estado de Minas Ge• 
rn cs, em Dello Horizonte, uo's1 29 de 
11ltosto de 1!127. - O )iresitlebte, Pe-
dro :Marques de Alnieidn. __:. O 1.0 

::ccretnt·io, João Bcraldo, - O\l!.o se· 
erctnrio, Francisco Lessn , 

Emen'das ' ! 

N. 1 
• Áccrescente-se ao § 4. o, do àrt. 
;J. •, o seguinte: 

~ 5. • E' vedado ao presidente, 
secretario, membros dn mC'sa eleito-
ral c fiscaes !ercm comsil!o ou jun-
to (Jc si cedulns outrns que não se-
jlllh as f(Ue vfio senclo retiradas aa 
Ul'lln, para serem apuradas. . 

§ 6. • As urnas cleitorhes serão ele 
vidro transpal1Cnte, com as dimen-
sões: all\lt'a 1!5 em, lantut·n 30 'c!m 
c co mprimento 40 cjm. 

N.!! 
Acc•Jescelllh- c, 'á pots do 'pkr~~JU· 

Jiho unico .do 11t. i5, 'o scgll'intg.• ' 
Ar(i'ifó' . Todo o ·eleitor dlt ·sécç'fih 

em q'ne \fdltt r é '' Jllre.s et Jur'~", 



fiscal da eleição que nella se procc- imposta . pela auctorldade cnmp~· 
der. tente c com os recursos. leg"c~. · 

' Sala uns Séssõcs, Scnndo Mineiro, 
5 de setembro de 1927 . Vnllndn-
•·cs Ribcil·o . 

N. 3 
Substitua-se on•·t. 18, pelo se-

guinte: 
Artigo. O representante do mi-

nisterio publico é obrigado a pro-
inovcr acçiío contra os infraetorcs 
dns leis clcitol'acs, no prazo de 10 
dias do conhecimento que tiver das 
h•st.rucç,ics c, não o fazc.ndo, dncu 
eleitores do município poderão nf-
ferecel' a denuncia e qualquer delles 
poderá proscguir nos !.ermos c netos 
da mesma acção.- Valladures !li-
beiro. 

N. 4 
Substituam-se os artigos 21, 22 c 

"~. pelos seguintes: 
Artigo 21. As iufrncçõcs das lei' 

eleiloraes serão llUnidas com n 
multa de novecentos mil réis a um 
conto de réis, salvo si constituírem 
crimes previstos no Codigo Penal, 
em que lhes serão applicadas as IJC· 
nas nelle estatuídas. 

N. 5 
Art. 22. As penas de multa esta-

belecidas na presente lei serão con-
vertidas em prisão simples, á razão 
de cincoenta mil réis por dia, sem-
pre que não forem pagas no 11rnzo 
de dez dias de sua imposição defi-
nitiva, podendo em qualquer tem· 
po ser feito o pagamento pelo in-
fractor, pnrn se livrar de prisão. 

§ 1. o Do despacho de imposição 
definitiva da multa cabe recurso 
volunlario pal'a o Presidente do 
Tribuna!' da Relação, dependendo 
~eu seguimento de deposito prévio 
da respectiva importancia, na collc-

• ctoria estadual. 
§ 2. o Do despacho de prisão cabe 

•·ecurso volnntario Jlara a Camaru 
Crimihal do Tribunal da Relação, 
1·om effcito suspensivo. 

§ 3. o O procc~s~o desses recurso~ 
será cstn!Jclecido no rcgulnmei1lo 
desta lei. 

N. 6 
Artigo. 23. O representante do 

ministerio publico ficará sujeito it 
pena de suspensão do cargo por seis 
mezes a um tumQ, por inobservan· 

. ci{l do artigo 18, n qual lhe será 

11 

N. 7 
Substitua-se o nrt. 27, pelo se· 

guinte: 
Artigo 27 Os vereadores gcracs 

em cada municiJJio serão tantos 
quantos forem os · districtaes, salvo 
nn hypothcsc de, por essa fórma, 
exceder a quantidade prescripta no 
m·tigo 74, n. 3, da Constituição rlo 
Estudo, caso em que o numero da· 
quellcs será apcnns o sufficlentc 
pnrn completar o mnximo cstabelc· 
c ido no citado nrtigo . 

Parag•·apho uni co . Cu da distrlcto 
não podei' á lcl' muI~ ele um ret•rc-
sl'ntnnte na Cnmnra Municipal. 

N. 8 (udditiva) 
Accrescentem-se ao artigo 30 os 

seguintes: 
Artigo Os eleitores transferidos 

de um districlo pura outro do mes-
mo município, só poderão votar 
nns eleições parn \'crr.ador distrlctal 
ou juizes de paz, depois de decor· 
rido o prazo de sessenta dias dessa 
transferencia . 

N. 9 
Artigo. Quando o vereador ou 

juiz de pnz mais votado não fôr re-
conhecido, por ser inelegi vel, sel-o-á 
o immcdiato em votação, si houver, 
alcançado, pelo menos, um terço da 
vot.nção do inelegivel. 

Snln das sessões, Senado, 5 de 
setembro de 1927. - Alfredo SA . 

O SR . ALFREDO SA' - Sr. Pre-
sidente, ao pro.iecto em discussão 
venho apresentar nlgumns emendas, 
duas dns quncs completam o pensa-
mento do mesmo, explicando melhor 
as medidas condensadas nos artigos 
27 e 31. 

A primeira emenda manda nccres-
ccntur, depois do paragrapho unico 
do ·artigo 27, o seguinte: 

"Art ... Nos municípios em que o 
numc1·o de di strictos for de um a 
Ires. serão eleitos vereadores geraes 
em quantidade sufficientc para per-
fazel', pelo menos, o mínimo le-
gal." 

Sr. Presidente, o artigo 27 do 
pro,j ecto estabelece que "o numero de 
Y'Creadores gcraes em cada muniei-
pio será cgunl ao dos vereadores dis-
trictacs, respeitados os termos do 
artigo 74, n . 3, da Constituição do 
Estado." 

O n. III do nrt. 74, dispõe que 
"o numero de vereadores, de villas 
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e cidndes não ' será in fcl'i o1· n 7 uem 
suf;crior u 1 ú. " 

1 revi u-se, para logo, a di fficuld tt-
dc !ta execu;·fto dt1 citado arli go <1 
Pl'O.Jecto nos casos em que a ~0 111 _ 
ma do lllllllCI'O de l'm·eadores db tri -
clncs com o de verc1do J' t•s ~c raes r;; . 
<'~ t~~s se : ~ o nw~ i .m ~ fef(a l,· como ~I! 
d.ll .IH I'I OS. lll~lll l t' I Jl !OS I' Ol ll)lOS f OS cf c 
lll lll! OS dJ Sfl 'IC[Os, e !l OS e:JSOS em 
lflll! .acp1clla sOJ llii Hl niJu Jl l'<·cnchcsse 
O llll_Il!n: o fegn J, t'Oil! O II OS j)Cqll t' nOS 
llllln iCJfll OS . 
. Para :1 fll 'iineil'!l hypolhcsr , b to 
"•, dt ll llll lCI'O. de l't' rcadllrL'S l' XI!C-
f~ ~ II~ C •• ao ma:\ 11110 .lcgul, jú se pro-
~ ul cnci nu fl"!' •.llclo da emenda n . 
1, qu e su.hsl tllllll o ci tado art. '2 '1 
pcJ r, SCf.: lllll !C: ' 

" q s. ~·erca d ~ rcs gemes em cada 
•.t:unJCJfliO .scr:w tantos quant os f'o-
1 eu! os , d1 slr1c los, s:! lvo na hypo-
lhc .• e d?, por essa forma , exceder 
11 qunnfl()~de pre.s c_ript a no arl. 74. 
•.1. 3, da Co nslll lllçao do Eslntlo, ca-
so em qu e o n11mrro d:J quclles s ~ 1 .. ·1 
11p~n ~s o .su ff'ic irnlc para compl c'-
1·11 ° !11 n:wno cslnbc lccido 11 0 cit a-
do ar tigo . " 
~ eme.n dn 9uc ncaho de nprcsen-

lnl fli'OVtdencw parn 0 caso do 1111_ 
nt ~ ro de vercadorC:'s gcrncs c d · _ 
lr! c l n~s uão nllingi•· o mi nimo co\~
s!J tucw nal, ou sejn sele. 

Visa a emenda OJ'Il npresenlndn 
~ st~ h~ l ccer .o modo como se fnr{t a 
mu~ lrre ncJn , o qu e niío eslava bem 

:xpl c !lo 11a r mcnda nnl'er ior . 
O ut.r~ c·tn enrln que nprescn lo diz 

cspc1Lo no fli '<'CIIchimcnl o ele vagns 
le St'Hador 

!?·l:'t r: ss i1n •·cdi !: itla : 
IJcprns el o art. :1:.1, acncscc nl r-

· c : AI'!:· · Qw~ ndo a clt•iç:in pam 
t.ct· l ~d i l nl l' til o de vagas 110 Scuado 
u f ii ~I ' I I ' O Sl ' rcf'c I' i I' a III!IIHfuf. OS COill 
:>c l'ludos de lt·1npo tl il' fcJ•enl cs pa ra 
t,cr.utl llil l:, . . <''•.11 si 11 ~ r:~ l "-sc-~o t·l r i los 
'' 11 1.' 1 '' 111 .1 101 Jl l'l'l odn os ca ndid a t o~ 
llli iiS I'Olii d<Js, tltocidiudo a so rt e l'l ll 
:nso de l' lll)t:Ilcs ." 

Ilavia llqu i no Senado duas ma-
IICI I':Is de sn lver 0 caso. 

A primeira consis tia em dcc ln -
l'ii i'-S<' ua ceclu la a vaga a prcc;1_ 
~ h t· J ' pel? candidato, ou cspecificar-
?c o fl~ ! 'HJtl o de I cmpo para que se 
.he sullraga\·a o nou1c. 

Na ccd11la dt•claral'a-sc, por cx-
e}nplo: pam a vaga do senado r A _ 
l·. ele tal; pam a vaga do senador 
13 - -S. de tal. 

Aa depois, em eleições rm que fo-
ru~l CO III pclidorcs os srs . J o:io Pio 
Jo:JO ,Jacqucs MontaH don c outros' 
so lv~u-s c n qu es tão rl c oulJ'O mod o' 
co nsiderando-se eleit o Jl:tra o pe •· i o~ 
do de tempo mai s longo o mnis vo-
ta do. · 

' N~o havin, portanto, um criterio 
.e.g:J , ou uma n n •·m:~ pos iti va para 
I cso h e r os ca sos OCCOITent es o que 
dom.vantc se vac conseguir 'cr ' 
•:.1 ~9H.ln .co nsiguada. na c'mruda . mFl~ 
c,n,~ . .I SS I!ll pre~ •; c l11!l a a omissao da 
; loss.l . lei ~ dll'lmid_n uma qu as tiio 
l~ I e ~~ m lido so luçocs cnnlrovcrli-

<l,ts . 

? es.te mod?, transform ada a 
emcud,J em let, uo muuicipio em 
Cf ~.e h.o uv.,: •·, por exemplo, apenas 
t1cs d1 slr1 ctos, c n:io pudentlo se-
gundo 0 PH!'agrnpho unica da c:nen-
tl:~ !1 . 7 (s ubs lilu~i nt do nrL. '27, do 
fliO.)eclo) cada dJ stricl o ler mais 
que um represe ntan te, elegem-se 
quatro ve•·endorcs gera cs. No em 
que houve•· apenas dois di slriclo.e. 
e)egem-sc cinco vercndorcs gcrars .' 
N? em que h ouver apenas um tli s-
trJC~o, elegem-se se is. 

FJCn, pois, por essa forma com-

... São essas ~s emendas que aprc-
~~u to ao PI'O,ICCI.o om em di scussão 
c que (ln sso ás Illlios de v exc ' 

( :\J u i~o bem! Muito bem(.) · · 
Va o a i\·fcsa, siio lidas, apo iadas e 

c ~tra m .con.iu nclamcntc em di scussão 
as szgumtcs 

pl eto o minimo lega l. '' 
;~ scgt.mdn emenda é a segu int e : 
~epots ti o n•·t. 31, accrcseentc-

~c: '1?arag1·apho un i co . Essa ll'all s-
~ e ~·~ n cla 5? fnrú mediante petiçiio no 
J UI Z do a lt stam~ n lo, csc•·ipto c assi-
gnado pelo r le:tor c instruido com 
doc.umci~t os compJ•obatorios de sun 
I'Cõ ldencut. " 

Essa em enda vem completar o pen-
sn m.c_n to co nsta nte de outra cmen-
tl l ~ J1.1 app:·ovntla pelo Senado c qu e 
Jll ~v Jd cnc l a sohre a transl'crcncia de 
el.cit ol·cs de um di stricto pam ou-
ti 0 ', dentro ti o mesmo muni ci pio, es-
taiJcle!!end o que esses eleitores só 
l~ ?.d erao .vot~ l' nns eleições para ve-
1 e,! dor c!Jslnctal ou juiz ele paz de-
pois de deco rrido 0 pmzo de 60 di 
dessn transferencia, ns 

A. s.-32 

Emcnclas 

N. 10 

[Depois do pm·ngmpho unico do 
ar I {i o '27, accresccnlc-sc : 
_ A•·t . · · Nos muuicipios em uc 
num ero de rli stJ·iclos f . 1 q ' 0 
trcs · . - l - OI c c um a . , se rn? c e• tos vercnd oJ·cs !(el·nes 
f.m ~~uanl l dadc suffi cien lc pnrn per-
nz~ J , pelo menos, o mínimo lega l. 

N. 11 
D . . . 

se : CPOIS do artigo 31, llCCJ'eSCe ntc-

pa.rngmpho. unico,. Essn transfc-
rencJn se fn ra mecha.nte petiçilo ilo 
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·juiz do alistamento, cscri pta c as-
ti ignadu pelo eleitor, c instru ída com 
documento comprohalivo de sua no-
va rcsidenciu , 

N. 12 
Depois do artitto 3:l, accrescc!t tc-

sc: 
Arl. .. Qunnd o n eleição para pre-

enchimento de vagas, no Senad o J\li -
nciro se rcl'crÍI' n mandatos com pe-
ríod o~~ de tempo diffcrcntcs para 
[CI'IIlÍIHII', considcrar-sc-:io el eitos 
pa ra o mai or pcl'indo os cand idatos 
mais vo tados, decidind o a su rte c1 n 
caso de empate. 

Sa la das sessões, Srnadn, em 9 
de setembro de 1!!27. - Alfredo Sú. 

O sn. l\IODESTINO GONÇALVES: 
Sr. Pres idente, natura lnJCnlc arre-
dio da tl'ibuna , as po ucas vezes que 
tenho a honra de occupar a att en-
~ão esclarecida e benevolente do Se-
nado, cu o faço com man ifesto 
acanhamen to, bem a contragosto c 
~óm c nlc no exercício do honroso 
mandato qu e me foi confiado pr la 
generosidade cnpt ivanle do povo mi-
neiro . 

Hoje, porcm, s1·. I' re sidente, sobe 
de ponto a minha contrariedade 
\'indo occupar a tribuna do Senado 
para apresentar algumas ohj ccçõcs 
n dil'ersos dispos iti vo s do projccto 
n. 7, da Camara dos srs. Depu! a-
dos, porquanto cllc j{t foi ampla-
me nte di sculielo na outra casa do 
parlamento mineiro, onde têm as-
sento in te !I igcncin s !Jd lhantes, ta-
lentos de escol c jurista~ de inclis-
cutivcl compclencia . 

Nesta casa , jú se fizeram ouv ir 
l ambem trcs distinclis simos collc-
l:{as nossos, cada um delles apresen-
tando c justif icando emendas a va-
rias dé seus dispositivos . 

Não obstnnte, entre tanto, essa 
longa di scnss:io na Ca mara e no Se-
nado Mi neiro, si'. Presidente, o pro-
jccto ainda contém nres t:w, aindn 
SL' encontra cheio de vi cios c defei-
tos, que preci sam c deve m sct• re-
movidos, para f!U C na pratica não 
venha trazer diffi culd ades, duvi -
rlas c incertezas na sua npp l icaçiío . 

V. cxc. sabe, Sl'. Pres idente, des-
de que tire a honra ele tomar as-
sen to na Camara d o~; D~puiado~, 
lenh o pautado os meus aclos pelas 
normns slriclas do devei' . Polí ti co 
c:dremudo, nus questões eJue se re-
ferem ús leis de meios c áqucll as 
lllCdid as el e que a administraç:io pu-
blica !l,CCC~Si te lHII'a bem SCI'Íl' OS 

negocios publicos, o meu voto 6 
sinceram ente pnrtidnrio. 

!\'las, como estamos tratando de 
uma questão puramente doutrina-
ria, em que cada um de nós te~n a 
obrigação indec linavcl de dctxar 
bem acccntuado o seu modq de pro-
ceder e de agi r, para que justas cen-
suras não ve nh nm peS\11' sobre o 
nosso procedimento nesta Casa co-
mo representante do povo, entendo 
que n:io pratico um neto de indis-
ciplina polilica expendendo o meu 
modo de pensar. 

l\cpublicano de princípios, demo-
crata sincero c convencido, cu tenho, 
sr. Pres idente, YCI'cladciro fetichis-
mo pela autonomia municipal, por-
qu e cll a é a base em que se assenta 
o edifício da nossa democracia. 

No proJccto, ora em discussão, 
cu vejo, sr. Pres idente, que a auto-
nomia municipal vac ser profunda-
mente golpcnda nnquillo que ella 
tem de ma is nobre c de mais pecu-
li ar aos interesses dos municípios. 

O legislador constituinte, sab ia. e 
rcl'!cctido, vnsou a lei n . 2, esse pa-
drão de liberd ades publicas, de nc-
cordo com o di spositi vo claro, ex-
presso c taxa! ivo do nrtigo 68 da 
Con stitui ção Federal, qu e esta bele-
ceu se organizassem os Estados de 
modo que fica sse as scgurr.da a au-
t.onomi:t dos municípios em tudo 
qu e rcspcit nssc ao seu peculiar in-
teresse . 

O sr. Alfredo Sá: - Autonomia 
ndministrnliva . 

O sr, Moclestin.o Gon&alves: -
Chega rei Já, c vou mostrar a v. exc. 
que não estou incohcrcntc . com o 
meu modo de ver. 

Ent reta nto, sr. Presidente, com o 
cnr rcr dos tempos, a autonomia mu-
nicipal tem sido profundamente co-
::rclnda, de modo que a aurca lei que 
nos foi lcgnda pelos constituintes 
de 91 qunsi nnda mais contém da-
quclla hcll czn de princípios <!UC el-
lcs pregaram c proclamarnm. 

O sr. Alfredo Sá: - Ahi é que 
vem muito a JH'oposito a cornparn-
çiío do padre Pio - "gravata de 
seda em pescoço de caboclo." 

O sr. Modesti no Gonçnlves: -
Níio i.· tan to assi m c tenho certeza 
el e que v. ex c. cst.ará de acconlo 
commi go na doutri na que .dt•fcndo. 

O sr. AI fredo Sá: - Co nforme; 
nii o com essa amplitude. 

O sr. Modestino Gonçalves: - Te-
nh o certeza ahsolutn. 

Sr. Presidente, estudei com mul-
to cuidndo c carinho os diversos dis-

• 
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l)os itivos el o projccto. Deixei pnssa1· 
o primeiro turno, e:emservando-nH' 
em silencio; esperei que ao voll nt· 
no tapete da di seu ssão no scttu tHl o 
turno fosse clle emend ado con t·r.n i-
cnlcmcntc, parn que pudcssemos do-
lar o Estado de umn lei eleitoral na 
allul'll de sun civi liznçi1o c dos seus 
pr incip ios. Entretanto, o nobre se .. 
nador, meu prezado c grande amiJ;o, 
sr. Alfredo Sá, com o seu cspirit n 
eminentemente libcml, rcflecti clo c 
ponderado ... 

O sr. Alfredo S:í: - 111u ito obrl -
gnclo a v. ex c. 

O sr. Mod!'s ti no Gonçalves: . .. c·s-
tudou o projeclo c ap1·esc nto u-llw 
emendas ubsulutarncntc ncccssn ria s, 
é certo, mas deixou ncllc, nind a, 
pont os, que mcrecinm ser lambem 
emendad os c esclarecidos. 

E' que pelo c~pirito lucido c pc1·s· 
picaz de s. ex c . passaram as mes-
mas duvidas que ora assoberbam o 
meu espírito, ao ler os dircrsos ar-
tigos do projecto . Mas, infelizmen-
te, mes mo depo is de emendado, não 
ficou o proj cclo isen to de víc ios, cl c-
rcito ~. (\ Ín cO nl:ruencias . 

O s r. Alf redo SlÍ : - V. exc. sa-
be que muitos Estados el o Brasil jú 
têm prefeitos nomeados pelo execu-
tivo, cn1 seus municíp ios. 

O sr. Modcstino Gonçalves: - Mas 
v. cxc . snbc lambem que o Supre-
mo Tribuua l, em arestos unanimcs, 
tem fulminado de inco nstiluci onali-
dacle a institui ção dessas Prcfeilu -
ras. 

O sr. Alfredo Sá : - A jurispru-
clcncia tem variado, tnnto ãssim qu e 
ns Prefciturns continuam em Esta-
dos como o Cearú, Amazonas, Parú 
e outros. 

O sr. 1\'lodcslino Go nçalves : -
Continuam, mas sabe o meu honra' 
do collettn - po r abuse. da s admi-
nistrações desses Estados . V. ex c. 
sabe muito bem que a crcaçiío de 
l'rcfcit.ura s no Estado do Hio de 
,JancÍI'o foi condemnadn, por inci•'l-
stiluciona l, em brilhante c recen'.c 
accorclnm du Supremo Tribunal Fe-
dera l c o goYCI'no daquell c Estado 
teve de recuar. 

O sr. Alfredo S:í: - O que cstú 
vuriando c o conceito sobre autono-
Jni a municipa l, entendida agora de 
m(Jdo mais restdcto . 

S1·. Presidente, como diz in, 11elo 
estudo que fiz do p1·ojcclo em eli s-
cussiío, notei ncllc nlguns di sposi-
tivos que me parecem ·intr.irnmente 
inconvenientes c inacccita v eis. 

Um dell cs c o do artigo 4. • que 
disp6c o seguinte : 

"O vot.autc, que, antes c](l cnt1·at' 
nu snla secreta ou no sah ir destn, 
deixnr ver aos circumstantcs. ·a sua 
crclula, ficurá impedido de lançai-a 
u:1 urn n c o iuci d<!Jllc constará da 
ncl.a da eleição." 

Ora, sr. l't·esidentc, em mun ici-
pius onde houver duas correntes di-
vr rJ::t' lltc s, duas facções que se dr.-
t-: 1 ad ic111, uão fnltnr:i quem ven ha 
affirmal' perante a mesa que os elei-
tores tacs c tn cs da parcia lidade ad-
I' CI' S:l , nnl rs el e entrarem na sal;t 
secr\\ln, cou no sahircm da mesma, 
lwv iam (~x hibirlo ~ua ceclula a ou-
trns ch1itores. ou úq nr. ll cs a quem n 
se u vo l.o interessava. 

O sr. . V a !ladres Ribeiro: - A 
mesa farú inqncrito . 

O sr. 1\'locl cstino Go nçalves : -
Não se cslnhelcccndo o modo 011 
c processo de ap nrur-se a fa lta in-
corr ida pelo eleitor, c impeditiva 
do exercício do seu direito polilico, 
fi ca a lei ohscnr:o, c hast.ará uma 
denuncia it mróa para qu e el!r. fi-
que impossih il it.arl o de votar, o qu.c 
rrputo ÍII IWill i iiU Vel nb~ tli'( [ O . 

O sr. Alfredo S:i: - Isso presu-
me-se . 

O sr. 1\'loclesti no Gonçalves: -Mas 
n lei uão deve rhlixar nada á prr.-
snmpçiío: deve ser clnra c positiva, 
pri ncipa lmente em mulcrin eleito-
ral. 1 O sr. Alfredo Sá·: - Suppüe-sc 
qu e a mesa tenha o c ·iterio ncccssa-
l'io . 

O sr. Moclestino ,Go nçalves : -
SupJlÕc-sc, c! i7. v. exc ., mas o nobre! 
coll el(a qu e é, comtJ cu, político no 
seu município, sabe de quanto é ca-
paz a oppos içiío. 

Um senhor senador: - Em ques-
tões elcitoracs a lei é sempre Ul'TJHI 
de clois gumes. 

O sr. 1\'lodcstino Gonçalves: -
N iio, senhor; não devemos deixar 
nu lei essa arma de dois gumes ; ~c
I'Ín deixar a porta aber ta á frnuelc, 
qu e nem cu nem o nobre sen :cc!C'r 
devemos dcscj n1'. O aparte de v. 
ex c. é, pol'l anto, muili ssimo, infc-
li:r.. 

Sr. Presi cl elll(>, outro disposill-
vo do proj cctn tJUc me perece não 
dever fazer part e da lei cjuo esta-
mos estudando, ó o urligo 17, em 
que se rliz: 

"Sempre que não se instullnrcm 
os mesas cleitorues, ou qualqur.r 
dellas, pelo não compnreci mcnto de 
n1esnrios ctn numero Icgal1 ou pc>r 
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outro motlvo, on forem iut c t ' t 'll lllt ~i .. 
dos os seus _truhnlh os, c a sccç~o 
muis pi-oxim a se ac ha r· rm _oulto 
cli stl'icl.o, os elcito t·cs da scc~ao ou 
secções clcgcriiO nova ttt cs:t tlernn-

' j qu·ll<•uci' cscri viío da coma1·~a, 
t ~ r nJO .jt~dici al'io ou di str icto .~c pnz 

u perant e qualq uer tnhcliJ:IO ?u 
~ffi cial de regi stro hypot hccarJO, 
tkntro de 48 hora s. 

§ 1. • A eleição ~~rú i1~icio ou pr~
scj!uirá no Joga r JU dcs tguado ante-
riorment e, co m a n ov:~ l~lC S a que _s_c-
r :'i presidida pe lo cscrt\'11 0, I ahcll t:l(' 
!>U offi cia l do registro h~ pll lil cc :~no , 
p ~ rnntc qu em foi organ.tzuda, SI t• 
JH'csidcn lc na to não csl_l,'.'cr p t:c ~.c u: 
Ir c não houver COil COI II dO ~.1 1 .1 .1 
n:'io iustalla çiio ou in tcl'l'UP\'110 :l n-
IPt'iOt'. 

§ 2. " l\a fallfl de lh:ro Jl ropril) 
11 ar1.a serú la vra tla liU 1_11'1'0 de ~~~ 
tas do escr ivão, sccrctano un presi-
dente da mesa." , 

Temos lei em vi~or, no Estado, 
qu e estabelece com segurança 0 m~
do de se org:ll tizai'Cill a s mesas elct· 
ton1cs quand o se verificar a hypo-
liiC sC 'do 11 ão compareci mento do~. 
me sfl rio ~;. E 

O sr. Vallada~es Ri bei ro: - ·s· 
tnmos allerando. 

O sr. l\1odestino Gonçalves : -
Alterando não ; mudando radtcal-
mentc . _ 

O sr. Alfredo Sít: - Na o lemos 
lei que regule o caso. do ah~ndono 
da mesa pelos mesa l'l os, dm anle o 
pl eito . 

O sr. Modcstíno Gonçalves : -Te-
mos di spositivo cxpres~o; ch c~a
rci l:í, Comparecendo do1s mesa no~ 
·eleit os pela .Junta de Paz, havcrH 
1tumcro pflrn funccionamcnto da 
mesa elcit.ora l: 

Si co mparecer ape nas _um rios mç-
sarios, es te se rá l p!· estd c r~_l J ~ 1;~ , 
grupo de eleitores da sccçao , , lll~l
cará tantos nom es, qua ntos !orem 
11 ecessario s para se co mpletar a 
mesa, A lei em vi gor aí 11da esta-
belece que na hypo th csc dr. falta-
rem lodos' os mesarios, o m_esma 
grupo de eleitores tem a fn cu.td nlr. 
de indi cfl r pc ranl ·~ o se(:rctm'hl da 
secção trcs ~~ l d ~ nr t;:; J> ~ l'fl form1u·e.m 
n mesa, cnm n !lld JCnçao de u.n dd -
lcs para preside IH • . 

O rs. Alfredo Sá: - E si o sc-
eJ•etario não co mpat·ceer tnmbem, 
quem irá formnr 11 mesa~ 

O sr. Modestino Gonçalves : -
Ell e tem de comparecer, porque, do 
conlrnrio soffrcró pun ição gravi~sl-

~ 

111 ". 1 ~ . aliús, os eleitores podl~rn J 
,·ul nt· na ~ 1 ! cçiio mais proxlma · . 

o sr. Al fredo Sit: - Scrft pumdo, 
mas n cll! içito não se tcal 1za. 

o H r. iihH.I ~s li no Gonçalves _: -
Di sl:UI jll(]o, como es tou, o prOJCCto 
em dchntt', st'. P reshlcntc, sem n~l
uhlllll brilhanti smo, é yerdadc (nao 
apoiado~ ocracs) , sem a comp·•l.cn-
~ ia ueccssal'i a . . -

O ~ r. 1 íbl' iro de Oliv ira: - E' 
muito competente c o está rtwclan-
do . (Apuiatlus oeraes ) . 

O st . Mod ti u'o Gonçalv~r; ... 
m:1 s rnlll a sinccri tl:ldc da . n~111hn 
eo 11viçii.o c wm a r cs pon s~1 hll~dadc 
qu ~ me d:', o meu l'cpuhllcanlslll 'l, 
man ifes tado d1·sdc d•l 18 a nHO~ de 
cdadc . . , 

O sr. AlfrNlo r.:í: - Todo~; rc-
con hrccm isso . (A poiados). 

O sr. Mod<:>s tinn Gonçalves . . . 
pro r.tll'll demonst r:t t' ao Se nado que 
estou nf{i nd o com a segurança nh-
solu la e plena eon vicç:1u, lendo ~11CS 
mo a Yeleidadc de suppor qu e tn•n-
gucm pu1' mais ta lent o qu e_ pos_s na, 
me poderú exceder em dcd1caçao c 
zelo pelo cu mprimento do dcvet:-

0 sr. Al frcdo Sá : - Em serv1ços 
i1 cflu sa publica ; t odo ~ nós damos 
testem unho disso . (Apoiados o e• 
I'CICS) . 

O sr. Alfredo Catüo: - O Sena-
do int eiro fnz essa ju~ li ça a v. exc . 
( Apoiados). 

O sr. Mod estino Gonçalres : -
Tenh o, pois, inteira convicção ::la-
quill o que estou afl'irmando no cn· 
so rm apreço. , 

O ti r. Alfredo Sá: - Eu C(l!CI'ta · 
que 1·. ex c. me explicasse o seguin-
te : s i, depois de formada a mcs :~ e 
ap urnd n a eleição, mas a n~e s de ser 
lfi Vrflda fi ac l a, os mcsar1os aba n· 
donarem a mesa - fJUCrn uliimará 

' a eleição? 
O sr. Modcslino Gonçalves : - S1·. 

se-á ajlplicação do d ispositivo lega l 
cxi~.t e nl e c pl·ncess ll m-sc cri minal-
menir esses mesal'i os t·clapsos. 

O nr. Alt r('(lo Sá : - ~ l ns isso has-
ta pn 1'::\ que a eleição se apure c se 
comp lete? 

O r,r. l\lodestinn Gon~a l vcs : - Mcs · 
mo pelo di spositi vo do projrcto, rP-
t it•u tHlo-sc todos os 111<·s:lri n:;, incln -
sh ·c o SCC! 'CI'III'i o, niio , - ~jn s o lu ~·ii o 
pn ra esse cn so, si n:io a cadeia ; é o 
unico cnl'l'ec ti vo. 

O sr. Vallmlnres Rib eiro: -- O Se-
nat\o em peso cs tú co ntm v. exc . 

Q sr. Modcstino Gon çalves : - (' 
Se nado, não. V. cxc. ffl 111 J' or si ; não 
tem -procm nção do Senado, 
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O sr. Valladnres Rihciro: - O Sl!-
naél o .iá se m:tnil'colou contra a opi-
ni ão ele v. cxc . HCssa parte. 

O sr. Modcstlno Gonçalvt's : - E' 
rngano c prc sump~iío de r . cxc. O 
Senn~lo lcm rt rcsp011 sa hi li la de de 
seu,s netos e bem sabe como deve 
t•gi r . (Ha outros apartes) 

S~;. Presidente, o arti go 1 i es labe-
lece que, organizada a Mesa, nu fa l-
ta do ~ompn 1 · ccimrnto dos mesarios 
nomeados, o escrivão assunlir:·, n Jl i'•J-
!<id !iJ ncia c os tmha lh os Pl'rJseguin'í ll , 
dcn t'ro de tl8 horas . Ora, eu pcrgun-
1 o : si o escrivão designado prlo ju iz 
de dit·eilo cc·m fi at tribu içiio npcnns 
de cscrCI'<'I' a acía da clciçãu, c lrn n-
scrcvel-a, pôde ter Cl'ent ualmenlc 11 
fun cçii o de prrs idit· <Í ~ l esa cleitu-
ral? 

O s r. Alfredo Sá: - Pa n; CGITi g- ir 
uma siluaçiío fln ormn l ; só nesse cas1 . 

O sr. Mcdestino Gonçalves : - E 
ainda com n co ndição de se real iza r 
a eleição 48 horas depois cl aquclln 
que Li ve t· sido designada pnm ns 
eleições nos outros pontos elo Es tado ! 

Os noht·es senado res que, como cu, 
morflm no ínterim·, sabem das diffi -
rulclades com que Juctamos para ob-
ter o co mparecime nto do eleito1·, q11 c 
res ide 6, 7 e 8 leguas rln s,:cle, em que 
se vac realiza r· o plei to eleilot·al, e, 
da hi , qu:1 si n impossibilic!:ldc de mau-
lei-o 48 horas cspemndo o momen to 
para exercei' o rlirçitc rio Yoto, ou 
a té que a i\lesfl se reuna, para que 
elle possa volar . 

E', portanto, mais um entrare que 
se vae cren r ao exercício do voto. 

O sr. Alfre do Sá: - 1\ las, isso é 
uma PI'•Jvidencia para uma circum-
stancia ex tmordinar ia; é um meio de 
se corri gir uma fal ha scnsh ·el da lei 
nctnal, 

O ar. lllodPstin o Gon ça lves: - E; --
tamns em pon tos diarn t: tr~lm e nle np. 
postos no modo de ve1· en t rc l.1ção ao 
rli S'l0SIIJ nn ar ti go 17. Pnuco impor-
la, sr. Presid ente, que as minhas 
idéas sejnm e. ma)(adn ~ .. . 

O sr. Alfredo Sá: - Cada um 
ri <' nôs vnln r nm o J lL' n~Ja. O Senado 
pôde J> rrfe il amenlc se mn.nirestar de 
aceo;·cln com v. ~xc. 

O sr. llfoc!l .. stino Gonçalvl's: -· Si 
forrm esrnagnrl a~ , en neat~ 1 re i , t·cspei-
luS '• como srm prc, 11 de(~ i s fío do Se-
nado, porque estou ccrtn ele qn c o 
m io qu e for clach1 cont :·a o mr.u mo-
rio_ de pen:.n1· re)'\J'es rnlará dn pnr t ~J 
de cnd~ um dos nobres senaclo r·es nm 
gesto de honestitbdc, de intl cpcn-
rlcnci:t c de .iustiça, pllrque tenho nn 
mai ~ a.ll a ('fln ta c:1 da um elos meus J1-
Juslra<l vs i: ~ ll cgas,. , 

o ~ ·. ,\ Jfr{'(lo Sá: ·- Como toths . 
n0s ll' l:J ns tamhc1u a v. cxc . (Apoht-
d o~ ). 

(l sr. Mudt•stino GonQalvc~ :-., .. c 
gua rdo pelo Senado uma r encmçau 
~: c rn lim ites, porqu e r('j o uquJ scn.tl! -
dos os e.xpnrntes maxlmo~ t.l:t polllt-
ra do 1:1c u E,: I a do . 

Ao art. 17, po is, sr. Presidente, vou 
ler :: homn de offe t·eceJ•, pol' intcl'-' 
medil! de r. cxc., uma emenda sup-
pressiva . n:io só do contexto dess . ...: 
nrt igo, I' Dtil O do seu p:t t•agrapho, dct-
X:l nd o que p1·cva lcça nessa pat·Le os 
diSDor. itivos c! n lei eleitoral vigen te 

O' sr. Alhcdo Sá : -A ler de cmcn .. 
da r u arti go, 3c l'la mclhot· aprese n· 
lar-lhe unia cmeurla substi luli vn, 
suggcl'i ndo outrn providencia qual· 
<•n c1·, porq ue é indispcnsavel. 
· O sr. Modclltino Gonçalves : - ~:i 

t'sto u em de~acco rdo com o dis)Jositi-
vo c!o :u'ligo 17 c acho preferí vel que 
co nt inue em vigor o que preceitua 11 
lei actual r..obre o assum(llu, claro ó 
qu e nií o elevo apresentar emenda 
subst.iln t.i vn, c sim suppressivn . 

Acho que n5o ha necess idade de J'L' · 
f'ot·mn t·-sc aquil lo que es t~ sendo ob--
servado, seguid o e accei.to, ha muit.o 
tempo, sem nenhuma reclamação. 

O sr. Alfredo Sá: - As ultimas 
el cirões municipacs mostraram a nc-
cess id:ul \! dcss<t a ltet·a•;Üo; os mesa-
! ius ahan rlonaram as nicsas em mui-
to:; di strictos e n iíll pourlc haver elci-
ç:in . 

O s r. lllorei !'a d~ Rocha~ - No Jr.U• 
nicipio de 131Jmfim deu-se u fac:, · 
em Ires secções eleitoracs, que fi ca· 
ram nullns, pelo aband ono de l odn~ 
os mesarios, inclsuive o escrivão. 

O sr. !\fodestino Goucalves : -- Em 
toda parte onde ha duas po líticas 
que se rl c(( lndimn, isso se d:í: s:io as 
nwHnhrng t·lclloracs, 'o' t ll "faca d...: 
doi s r~um es' ' . ,, que ai nrla hn pouco 
~c re feri u aqt! i 11111 li"l• t·e scnad ut•. 

O ~ r. AlfredP Sá : - Vamo~ t~ nl ií d 
dar o rrm erlin . 

O ~ r. Tnd n ~; f inn Grmçalves : -- St·. 
Prrsidcn le, si em l.urno do arti go 17 
lcvnnt.ou-se l11 nta celeuma no seio dn 
Sc·nnrlo 1\l inriro, :t rHmt o dos npartes 
mws i não me dcixflrem fa lar, cu 
conto com maior tempestade co nt1·a 
n t•tm•ndn sunnress l.va que vou aprr.-
~" n i:tl ' "o :·rtigo 26 elo projccto em 
di s;·msão. 

O R;-, R.ihciro de Oliveira : - V. cxc·. 
nssim csb\. antecipando o jui zo do 
Srr•nclo. 

O sr. ModeRtino GoncRlves: -
Oncm rstú nntccipnllll o o .!nl l!~ n'ifonln 
cln Srnndo é o st·. scnarlor Vallndarcs 
Hihr.i m . c11,io nome der.lin n r.nm lir.rn -
~a eb Cns[l, quando, hfl pouco, disse 
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que o Senado todo votaria com ellc,. 
O sr. Vnllaclares Rihr.iro: - Expli-

carei o meu JlC)1SIIITICI1lO. ~ 
O sr. Mode~tino Gonçalve~: -.:>r . 

Presidente, pnssrmo s no nrt1go 26 .. 
"0 cidadão que oecupar a prc:>~

dr. ncin da Camarn durant e_ dois qua; 
lricnnios consccut i vos. na o pode.ra 
ser eleito ])residente da mesma C[,-
mnra no quatricnnio se!luintc, ain-
da que tenha deixado o cnr~:o al~
tcs de cxgollndo o segu ndo quatrl-
cnnio." 

O sr . Alfredo Sá - Sim, porque 
n prcs idcncia dns Camnrns não (·. 
car!(o vitalicio. Si o P res itlcJ~tc <1 ~ 
Hcpublien nflo pod e ~c r reclc11 o, _~ i 
o Presidente do Estado l:11nhem nnn 
o pode, porque permiUir q.u ~ os pr~
sid enl cs de Cnmnras l\luniCipncs te-
nham esse privil eg io? 

Niio deixa de ser um abu so. 
O sr. Modcstino Gonçalves - Eu 

jú di sse que co nt ava com a rcvid r. 
· O sr. Alfredo Sá -E' uma medi-
da de Jnomliwçfio. 

O sr. Modcstino Gonçalves - Eu 
j:'t contava com loclos esses argu-
mentos c objccçõcs . 

O sr . Alfredo Sá - 11 ós tod os sn-
Jnos políticos munici pncs c !criamos . 
pol'lanto, int crrssr em que co nl i·· 
nua ssc a pr rm iss:in; lll!lS d evemo~ 
olhar, ncima ele I url n, o ladn moral. 

O sr . 1\T:J dcsti n<~ Gonçalvea- S:·. 
Presid ente, n auto no111ia mu nieipa! 
- co nvc n ~amo-n os tod os des ta ver· 
tia de - nflo é uma mera t'i cçiio . 

Eu dizia, sr. Presidente, que a 
Cc:nstituiçiio Federal est.a~e\cceu ta· 
x:)tivam cnt c n niío rcele1çno do Pre· 
sidentc c do Vice-Presidente dn Rc· 
puhlic!\ ; que n Constituição do Es-
tado prescreveu ta_!l1bcm d~ _modo 
i nsophismnvel a n:w ree~e1çao do 
l'n!sidcnlc c do VJcc-Prcsldel~le do 
r:stado. Entretanto, sr. Presldcnlt:, 
não cstnbelcccu, em nenhum. dm~ 
s eu~ dispositivos, que os Pr~s1dcn· 
tcs de Cnmurns Municipncs nao fo_s-
scm reeleitos I o texto é claro c nan 
permille interpretação de ordem al-
gum a. Tanto rnnis quanto, .sr. Pre-
sidente, jÚ li vemos , postC!'I?I'ITienl~ 
nada menos de 11 le1s nddiCI?naes 1 
em ~~ ·~ nh umn cl ell ns se alvlll'OU .o 
principio dn nii o reeleição dos presl-
dr nt cs de Cnmuras. 

O s r. Alfredo Sá - Porque o lc-
gblnd m· cn.lendc~ qu.c era ISSO ma-
tcl'ia de lc1s ord mnl'las. 

O sr Modcstino Gonçalves - E' 
wrdndl: que n medida foi depo is 
~· , :g!(c l·i d:l pelo Cong1·c~:so das 1\lu-
nieipn!idndcs, pMén~, n:io logrnn 
CI'Ystallizar-sc em lc1 do E!;lnclo, tcn-
d,; 1 ido n repu lsa cncrgica do no-
ll' r. senador Vnl laclarcs, quando da 
di ~cus s i't o do p1·ojrc ln aqui apre-
~ cntado prlo SI' . Vieira Marques, 
,,rn.iccln que o prop rio .a uctor aca-
bou cmcndnndo no scnt1do de per· 
millir um n só reeleição c que ncu-
l,nu niio tendo nncl umcnto na on-
l.l':t Cn sa do Congresso, cujos mem-
l> rus não comnnmgnvnm com as 
i til-as ucll c contidas. 

O s r . Alfredo Sá - Aut onomia acl-
Jnini s traliYa, niio poli! icn. 

O s r. Modcsti nu Gon<:alves - On 
ell a existe ele f:; elo, ou deixa en · 
tiio de exis ti r; niin h a meio I ermo. 
Nilo podemos, em mn t c r in con !;l i I u-
cional, di scutir por nn:tlo!lin . Vota -
da a Ma gna Cnrtn de 2·1 de fcY(!-
reil·o, Jú se cnconlra taxa tivam ente 
vedada a reeleiçiio do Presidente da 
Hepuhlica c 1lo Vi ce-P1·csid cnte . Vo-
tada a Conslilui~üu Estadual , 1:'1 se 
encontra posilivnmcnle vedada are-
cle içiío do President e do Estado .! 
do Vice-Prcsi(tcntc. Entretanto, sr. 
Presidente ... 

S. cxc. , o sr. se nad or Vallada1"cs, 
ctnn a sua p:1lana l'acil, a i' I'Cbatnd•l-
ra c i tnt!P: inosa ... 

O Br. \'al!ad<!rcs Ribeiro - E' 
ntuita honcl:itl c de v . exc. 

O sr. Moclcstino Gonçalves ... 
prc ndt•u n nl! cnçiío do Senado pot' 
lttUito tempo c demonstrou com ar-
r; tuncntos irrcspu ndivcis que o p~·u
,iccto npre~c nl:nl o yclo SI'. VJCil''l 
~!arq ues não m,• recw o consenso do 
Senado, porqu e \'inha ferir de l'l'el.1-
tc, o principio basi co da auton01ma 
IIIUnicipal. 

O sr. Alfredo Gatão - 1\!as a idéu 
foi vencedora no Senado, permillin-
C. o a rcclciçií o uma vez. O sr. Alfredo Sá - Ahi mesmo 

v. cxc. csi:\ venclo a victorin do prin-
cipio da não reel eição. 

O sr. Modesti no Gon~ulvcs -- V. 
cxc. tem muito t.alculu, mnne.ia a 
palavra com muita facilidade , c con~ 
seus apartes vem cortar o fio do meu 
di scurso, mas, advogado, acos tnmn-
do desde muito á tribuna judiciaria, 
com al pumn facilidade lambem não 
me deixnrei (,!csv i!\1' do ponto colli-
1\lado, 

O sr. Modcstino Gonçalves -Per· 
gunt o ao nobre senador si estú de 
:ice01·do com tal principio, o da uãn 
l'<'elciçfio, pcrqu e s. exc. me p:li'CC(! 
que l'ni dnqucll cs que se oplnlzcranJ 
ú passa!(cm do pro.iccto. 

O s r. Alfredo Catão - Niío npoin-
tlo. Sustentei o pro.iccto c com mui-
ta convicçito, pe1·miltindo n l'eclc; .. 
çiío uma só vez. Fiz parte até da 
connnissão que o estudou . 

/ 
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O sr. Modestino Gonçalves - Pen-
so que niío . 

Um senador - O nobre Sl'IIIHior 
creio que nessa occasi:io \'oi uu con-
tra a pruhih içf10. 

O sr. Alfredo Catá o - N:i o \'O-
lei. Cons ta el os t. nnacs. 

O sr . Luiz Lí sboa - E' o cns:~ 
de uma co nsulto aos ,\ nnncs . 

O sr . 1\lodestino Gon çalv s - Sr 
P~·es idcnt e, o art. ü8 da f.:n1s! i l u i ~ 
çao Federa l que vou ler pr:1 re ~; 
pondcr melhor a um np:trte do hon-
rm!n, _scnad m·, sr . All'rcdo S:'l , cu.h 
op1n1ao cu ncalo c rc!; pci to, porq ue 
encontro em s. cxc. um espi l'i !o hl'i-
lhuntc, altamente cquilihmd o, servi-
do por um tal!'nto aclamantino . .. 

O sr. Alfredo Sá- Muit o obriga-
elo; é muita bondade de v. cxc . 
. . O sr. Ribeiro de Olivei ra - Prc-
lllcados que nós todos recon hecemos . 
(Apoiados gcrues). 

O sr. Mo tl cs ino Gonçalves ... tli z 
O ~C!( UilltC : 

"Os Estadns ol't;anizar-se .. :io de 
I'ÚI'Illa qu e fic)u c asseg urada a au-
tonomia d os muni cipius, em lu <lo 
quanto r e~ peH c au seu p::ctll ia r in-
teresse. " 

O sr. Alfredo Sá: - E~sc "pc-
culim· interesse" é a Dc l ~ ncla Cu r-
lhngo . 

o. sr. Modcstino Gonçalves : - Si 
é hvn.! c indc.pendcnlc o muni cípio 
Jlela C:1rla el e 2-l de feve reiro em 
I ~do .qua nl o res peite ao seu ,;cc u-
ll:u· 111\ C I'CSS ·~ , itHO j}ll ''5 0 l'Cinl j)I 'C-
J:cl!d er, sr . P l·cs id cnlc, tal vc1. JlOI' 
defei.to de in lc lli ge ncia ( fl(io ajloia-
c/us) , como se 11ossa por uma lei 
oPdin:ll·ia ir tocar, para r cs tl'in gil·, 
l:xaclamenl l' n11q uiilo que é :le m:dor 
mtercssc do s muni cipios - a e~co
lha dos seus dirigenl cs. 

O sr. Alfi ccl_o Sá : - O m:~ u g~s 
tor do.s ncgoc:os do mun ic ipio per-
petu ado no cargo - isso é qu e é de 
interesse cvHar. 

O sr. Modcstino Gonça\yes: - V. 
exc. snhc que quem :l{lmini sl'l'a o 
mun•icipio é a sua C:mnra ?.luni ci-
pal, clei•ta pdo povo c fl\1 \! na suo 
Jl.l·imcira rcuni:i o escolh e o se u pre-
.slclenle. Logo, nada ha de maior 
1n lerc ssc, de ma is pecu liar in te resse, 
d,o quc n csco lh!\ elo pres id ente da 
C:unn ra .. 

O Gr. Alfredo Sá : - Quem :Hlmi-
ni ~ l ra 111\0 é a Camnra ~!'unicipnl ; é 
O CX eC UIIVO. 

O ~ r. Modcstino Gonçalves: -
Pendao; o agente executivo cumpre 
c cxecut ~ .a.s deliberações ela Cama. 
ra Mun1 c1,pal, de que lambem é 
membro. 

O H r. A !f rodo S1í: - V. ex e. nchn 
qu e C! Con{ll'c:; so ad mini stra? 

O sr. Modcstlno Gonçalves : -
~I a s, nqui se truta de poderes di.s-
lindus c aulo nomus . O poder lcl(i s-
la!ii'O rol a ns l e is c o ex ~ culivo 
as ex culn. 

O sr. Alfredo Sá: - Este é o ac\-
lll in is l r::dor. 

O s r. Modcs ti no Gonçalves : -
O simil c nilo é pe r fe ito. A Cnmara 
. Juni ci pnl é UJllll CC!I'tJOI'liÇiiO JIIC-
rnlll cnlt• admi ni st rativa, qu er ,,_ 
mnud o-a co ajuncla.menlc na pessoa 
de todos 11s ~e u s m embros, quer isu-
lada JIH' IIIe na pcs3oa elo seu lH'e.si-
den'lt•, qu e é I'CI'eador como os de-
mais, elei to pelo povo, c que é es-
co lhido na sua pl'im t~ il'fi rcuu ';io 
como o ma is di gno de cxc 1·c ~ r esse 
cargo. 

Sr. Pres id ente, não fôrn, como 
t ive occa si:io de di7.Cl' no começo 
cl c.;te meu dcsa li nhavado di scurso, 
dd'enc! cr 11 111 pri11cipin de doutrina 
qu e ve nho prega11do dc:; tl c os mais 
vcrcl cs :J nnos de minha vida publi-
ca, t' CL' I'I amcnl e v. cxc . c os m eus 
di gnos coll egas nii o tel'inm o dcs-
pral r r de 111e ou1·ir ncs l.c momento. 

O sr. Alfredo Sá : - Eslnmos ou-
vindo com o 111U l> imo prazer. 
(Apoia c/os acracs). 

O sr. Alfrc i o Catão : - Eslú nos 
dando immcn so pra ze r . (Apoia· 
dos ). 

O sr. Alfredo Sá : -V. cxc. cs-
lú fa :~.c ndn l' ibra 1· u Senado, cousa 
qu e hoje é rara . ( Apoiados ). 

O sr. Mudcstinu Gonçalves : -
;\-lu H o g1·ato a vv . rxcs . 

Sr. l'rcsi denlc, cu me considero 
.um Janto suspe it o para Yir dcfc ll -
der. des ta tribuna a rccl ciçiio dos 
prcs1d ent.es da s Ca rn:ll'n s Municipncs, 
pontu e poderá pn recc1· n espíritos 
1u cno s ,justos e refl cclitl os qu e cu 
defe ndo aqni inl er rsscs proprios c 
~~lb :li [ C I'II OS , 11 11111 VC7. que SO II ]11'C-
Si dCili C tla Camara do munici'pio em 
que l' ~s id o .. . 

O sr. Alfredo Sá : - Nin l(ucm 
!'a r :'I essa i nj usli~a n v. ex c . 
(Ai>oiaclos) . 

O s r. Mod cstino Gonçalves: -
En!rclanln, posso tdcclnl'lll' n v. 
exc. y no Sc n1~tlo Mil~~ iro, de cnhe~a 
crp: ~ d<.l, de fr.o nlc lc\'an!ada, que 
nlt! ll o,1 e, me1·cc de Deu s, nun ca me 
locup !clei Íl cus tn do~ dinh eiro> 
pui>li cos, c qu e os melhoramen tos 
qu e SC' eUCO IIII'DIH no I\1 CU lllllllÍCipio 
:- ahas~ecimento cl'agua potavcl, 
Jnstallaçno ele luz clcctr icn, c~lrn
dns cl c rodag c.m, tponles, diffu sfio da 
in stn ;cçiio puhlicn, tud o is so s:1o 
servi~os a C]l'~ ~H\ ligndo o w~ll 
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nome (apoiados), pot·quc foram 
executados un s directamcnle pela 
Camam ou em vil•lud c do meu es-
forço e solicitação de minha por te 
perante o govnr no do E:; tado . 

O ar. Alfredo Sá: - Tem feilo 
um a ndmini slrnç:io c f f i ca~ c verda -
deiramente paterna l, co mo eu posso 
nHestn r . 

O r s.l\'lodestino Gonçalves : -
E, mai s - posso la mbem aff irma r 
H v . cxc . e ao Senado, sem rece io 
de contcstnção, qu e cheguei qua si 
no fim de minh a cxi slcncia, mili-
tnnd o em polilica, d esde os primei-
ros tempos de minh a moei dad c, e, 
graças H Deus, so u Ulil hom em in i.c-
!(ralmcnlc pobre! Posso, portan to, 
Joga r a meus filh os um nome hu-
milde, porém honrado c 1l ig nu. 

O sr. AI fredo Sá : - Isso é a 
maior honra para v. ex" . ( Apoia-
dos) . 

O sr. 1\todestino Gonçah'es : -
Não venho, pois, sr. l'rcsi dr nte c 
sr s. senadores, advoga r :1q ui inte-
r esse prupl'iu c pessoa l. O :.:·do r 
co m que com ha:o o t sposilir > c[ ,) 
projecto ê filh o da conri tç :i t' qu ~ cn 
nutro de qu e es~c cli spo>i t h o n:i o 
se coaduna co m o meu modo d ~ 
pensar c el e a rJi r; niio se conl'orm.1 
oo m a doutl'ina qu e cu prc[(u ei na 
minha mocidad e; niio :;c concil ia 
co m os pr.incip ios el emocralieos CJU e 
tanta vez eu t.iY c a honra de tl c-
l'cnd ct· no Indu do s apo slolos da 
idéa nol'a. 

O sr. Alfredo Sá : - No pel'i odo 
ti o romanti smo politico. 

O sr. Mo dcstino Gon çalves : -
Pod e ser, mas hcmdi to romanti s-
mo esse, sr. Prcs irl cntc, que impl:lll-
tou no ·5o lo qu ~ l'ido el a l:'atria o rc-
gime n el e liberdad e em que viYe-
m os . E' poss ivcl qu e os prop ugna-
dores da n ~ publi cn ro ~s~m vi ~ i o-
11 J l'io s c so nh :1d ore:; ; mas fora m 
!' ll es qu e fizeraJH a Hepui Ji ica l' a 
t• ivi li za~iio do no:so pa iz, legand o 
:'i Patri n em que ,.i,'r llJn s esse l'C-
gi.men de liherdn dc·s puhl ica.s . 1\i n-
!(uem, SI'. Pr t• s icl e nt ~ . poder:'! 1Wg:1 r 
que, a pnrtir de 1 í d :· non·mbt·o de 
S!l, abriu - ~c pnrn n nnssa terra e·.,~ 
la rgo surt o de prngn!ssn c dé• dcs-
l'nvolvim cnl o em todos os dcparta-
In r ntos da acti vidn.de hum a na. 

Voltan1lo tí tli scuss:in, H. P resi-
dente, veJo ai·nda que o projeclo é 
i ncohcrent c co m sigo me.smo. In co-
hcrente, porque veda no artigo 2G a 
ree leição dos pres ident es de Camn-
ra s, c, cnt1·etanlo, pel'm ill c qu e ellcs 
sc.iam rce l ~Ros ainda dua s vezes ~~ e
pois da Jli'omnlgação da lei qu e ~s
t:unos votando. Si isso é jnconve-

ni cnt e, u;i o posso CO lllJlrch end cr co-
mo se possa nd mitti r n reeleição 
ainda dut':I IIlc dois qualriC'llu·ios. 

O sr. AI fre ei o Sú : - E' apenas ll'l\ 
c·ns•l de co nvcni cncin ou de inconvc-
ni,ncia ; o h n; ;nlmi ni st' rador será 
l'C'l' tcilo . 

O s r. 1\'lodcstino Gon:;alves: -
Prcs id cnlc, o nobre se nad or, não oh .. 
~·ta nte o seu helio talento, premido 
pela d1 .. ..... u:11 1C em dest.ruh· os 
li!.ÇII S ni·gnmcntos, lança miio dessa 
ta ngent e - da co nvenicneia ou nfto. 
Penso que nc ima de qualquer co nve-
ni c i~ c ia de momento cs lá o bem es-
tar do municipil), nns termos que ,1 
art. 68 da Constitui ção Fedcml pro-
l' ti i'OU es tabelecer c garantir. Si ê in-
conve ni cnle a rcc lciç<io dos presi .. 
den tes de Cam nrns, c si nós podemos 
lcf( is lai' a r espe ito, denlro elos prin-
cipias cons titu cion:Ies citados, cntãn, 
que se ved e de uma \'CZ por t.otlns a 
reelei ç:ío, lll as 11ào se ven ha com essa 
co nlt• mporizaçii r,. in.iu stifi cavcl . 

O sr. Passos 1\laia: - l'crfeitan1cn-
lc. 

O sr. l\Iodesti no Gon ~al ves : - A 
cxccpc;fto é q l!C' n:io comprr hc·ndo. 

O s r. Al fredo S{L: - A materia :llli 
n:ío é cons ti tucio nal. A Const itniçi'ín 
n:io \'C da a rrc il'i~iio. E' uma que:;-
ti:~ > npl'n :J s c!e con\'cni cncia "da mlm i-
ni s t rnç:io, c 1li s to a lei ord innria po-
de in te rvi t·. 

O sr. Modesti no Gonçalves : -- 1\'ãn 
l' r.io onde cst :'t c ·sn di stincçií o. Si e 
incon \·eni ent c a reeleição, por pl'i n-
dp io, deve ser vctb dn pcln mesn>:t 
razflo, em nhso lut.o, c niio com essa 
exce P!'<in, ele poderem os prcsidentt!S 
;c r rcc lc·i lns ainda duas \ ' C'Ze~L 

O ~ r. Ali e1lo Stí : - E' que s i o pc-
I iodo dos :1ctuMs preside ntes (· cur-
to, a rr clciçr10 é longa de mni s. Dah i, 
n pl'O\' id!' ll Ci:l. 

O sr. J\Jod cstino Gonça lv('s : - Em 
desnccor:ID n li sD iul o co m <> nohl'l! su-
n:.clor, mn•nlo no nrti go 26 tarnbeiu 
uma emenda ~up p res siva, para que 
C'O iltinu c n vir.~omr nesse sentid o 1> 
pri it cip io sa lutnr dn lei n. 2, va saela 
na Cn nstit u i<;:io Fcdcrnl c na prop ri:t 
Co n s l il u i ~iio el o Es tado . 

l'ussarl'i n[.(n rn, s1·. Pres idente, a 
l"' tt lro nr ti l(o, que vae leva ntar tnm-
hc·ln .pnr certo, no\'n tempes tade. 
~l as .iú li nl;.:urC' s qu e ns apai'te s si-
r, nific am :1 nt tençiío c o cnl'i nho que 
o orador mcrC'cC. (Apoiados) . 

O sr. Alfredo Sá : - E ns tempes-
tad es sa neinm o nlllhicnte . 

O sr. Mod€stino Gonçalves : - - .')i 
i ~so é verdade, devo me sentir cnvni · 
decido c satis feito com os apal'l cs . 
(ApoiadoB) . Com os apnrlcs, ou sem 
c· ll es, levarei a mi nha crur. ao Ca lva-
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ri o, c hei de dwg;u·, lcnhu eu n,· ieç :'tt~ 
di sso, alé no ponlo que cu collimo e 
que ê o de dcmonslra i' ou de defen-
der a minha opinião coalm c~ses di s-
positi vos do pmjcclo. 

O s r. Alfredo Catüo : - V. ex c. cslil 
dando vida ao Senado. (Apoiados ) . 

O ~ ~·. Modf.'s tino Gonçalves : - ~r 
Preside.nle, o arti go 2!! do projcct1; 
detet·mmr. que "as Ca mams ~luni c i 
pnes providcnci:mio para qu e as sc-
IJI\l'ações de mncleirn, rlestill t' l nn '' 
supprir a _fnltn de sa la sec re ta JII\ l-
PI'Ja, esteJam promplns dentro de no dias, após 11 puhl icn~ :io do rcgul:t-
mento e da prese nte lei ." 

Ora, sr. Preside nte, cu leio nu 
art. 79 da Con stilu içiio do Estado 
rJuc: " O Congresso ou o govC'l' l<O. rm 
s ~n s leis ou regulamentos, niio pude-
ra onerai' ns C:nn~ms ~fn n icip;H!S 

com despesas de qu n ]quer ord em sem 
decretar fund os, ou ahr ·r, dc::dc ' lo:.j<l, 
l'erba para c:;se fim." 

O s r. Alfredo S:.í: - ~o cnso d, 
pro.iecto, truta-se dC' um:1 simples 
dclcgaç:i o; não !::1 llell:l, nem impos i-
çiío. 

O sr. l\1odrstino Gonr:a lves : -- En-
lii o, é um di sposi tivo incolor, sen1 
\'ida, sem raziio de ~; e r . 

O sr . . A!frP do Sá : - E' umn su ,: .. 
gcs t:io ,!lll ra as C:tmn ras provid c;J-· 
ciarcm. 

O sr. M:ocl est ino G;>nçalvcs: - 1\~o 
entendo. Acabei 1le ler o arti go 79 dn 
Conslituiçiio, tJUC Ycda ao Co ng1·csso 
ou no go1·crno nn rr:1 1' ns Cnmnr:1 s 
com qualqu er dcs lesa. 

O sr. Alfn•do Sá: - 1\ l:i s qnem di ;;-
sc. n v. cxc. que as Cn marns Yii•l 
pa !(ar? 

O sr. 1\:Io!lcstino Gonçalves : - E' 
o que cs tú H o projec tn . 

O sr. Alfredo S:i: - :\ s Camai':\s 
pn f!n rn c mandam n I'Oll l:l p:1ra u gn .. 
\'Cl'f! ú . 
. O ~ r. Modes tino Goü<;u l v~r; : - 1\.1:1 ~ 

si nós niio .o hl'i t:n nvJ~. em rmli 'C> nrl·-
go do PI'o.i t•c tn. •J go ventn n pn f!n r 
c;ssn despesa, cll c pode mui I" le1: i t.i-
mnment e J•ccusar n png:nncu to. 

Além disso, sr. Prrs icl cn lC' , •J rrrt i<:o 
2!1 rlctermi na qne ns sc pnrnçôcs de 
mad eira eslc.in m promptns 60 di as 
depois dn publka çii o do rrt:ulamcn-
tn e dn prrse nl.c lr i. 

E' dcpoi:; da puh lic:Jçiio ela lei •;u 
elo rcsulan:cnl:l ? 

O s r. Alfre !lo Sá: -E' que a ki 
cnt rnrft em ri gor depoi s de rcgula-
mcntacln . 

O sr. Mocl~stino Gonçalv~s:- Bcn >. 
Em todo o caso, m:mdo n M~sn um n 
c·mcndn .supp1·essiva d e~ artigo 2!l, pc-
los motn·os. que acnbc1 de expô r . 

O pru.icd o es tabelece lambem. si', 
Prcs iu cnlc, que as Ca maras Muni ci-
pacs se co mporão de tnntos vcreado-
I'CS gemes quantos furem us distri-
clacs. · 

Desde Jugo se Jeranlaram duvida s 
n rcspl'ito desse dispos ith·o, que pa-
recia pot· dema is absurdo, pot•quunto, 
:nudc ipi os qu e têm 1:.1 distl'ictos, .:o-
mn o do st·. se nador Mourão, .. . 

O s r. Olympio Mourão: - 16. 
O sr. Modc~tino Gonçalves: -

lc rinrn 26 vereadores. 
O sr. Alfredo Sá: - Jà reconhe-

~cmos esse defeilo do pro.iecto e o 
~mcu rl rrm o : : . 

Q s r. 1\lodeslino Gonçalres: - ~la :; 
não se eo rl'i gi u por completo o c[c .. 
J'eit u. 

O il lusl rc f, en :l(lor, sr. Alfredo Sú 
deant.e ~J c ob.iCl·ções levantadas po1: 
lodr•s nus. e qu e, a p l~ sa r ele não quc-
l'er sel -o, L' o no~so Jcndr.r . .. 

O sr. Alfredo Sá: - 1\:io sou, ab-
•:ol nlamcnlc lea der ; tmbalho eOJ.'l 
egun I nucto ri dadc. 

O sr. MorJesti no Gonçalves: - - . . . 
procmou cnr l'i gi r o pro.i e<!lu, de mn-
do qu1· na cr;nst itu ic;âi) 'dns Ca maras 
fiquem res pei tados s limi tL·:; tcgm·s 
r! c 7, nn mi nimo, c H\, no muximo. 

Mns, :d i!'.Ía nssim ha inenn \·c1licncia 
7.m qne ns Crunnra s IC•l h:: m p:1 1'a ele-
. i!Jel':ll' VC' readorcs e1b nu meros pa-
r·cs. Como e~ tú no pmjecto, s i 11111 
m~micip i o tiver, po1· exemplo, 6 di:;-
1 nclo:: , tcd i::! \'Cn•adMcs . Ora, fi gu .. 
remos n hypothesc de haver num 
da do município duas corrC' ntcs 'JP-
pos tns, com for·çns equil ib radas, de 
modo que uma eleja (i vereadores c 
11 ou t rn rgua 1 numero : sendo certo 
li' c o p ·cs idente não pntl erú votar 
c•m n rt~ ll c i o pl'!eul i·q· ú sua :.~ctm in is
t radll , o que \'ale dize r, em ques-
l iics que en l r nd am eom a ~ua gc;;-
1 :i o, como, po r exemplo, na app ro-
rm::io de ont11 s, fknr:'i rm minol'i.a , 
t •o rrtll ~ os se is ,·r.rc:Hl • >r c~ contrario ·; 
,·ot:mín conl ra e não hnver:'t coill<l 
!lc•sempa tnr . 

O P. r. Alfredo S:í: - Mns o pres i-
clc ntr t ~ l! l rir i·; ,·ntos : o de n rearlor 
c n de nua lidad e . 

O f:lr . Mo rl rRtin o (ioncalve'l - Pcr-
fci lnmenl C'. l ssll estú cs'tahclecido nr1 
lei :1 7:1, de 1 !!03, mns não reso lve o 
easo fi gu radc> por mim. 

Eu penso, SI'. P 1·esidenlc, que o 
sr. senador A I fr edo Sá, que .i á pro-
CUI'OU melhorar o· projeeto em di.>-
~~ u ~silo, .. 

O Br . Al fredo Sá - Ou vindo ns 
sugges lões de v. cxc. c de todos oq 
s l's . scnnd o rcs. 

O Rr. Modcstino Gonçalves ... 
prcstnrin mai s um grande serviço 
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si dcixnssc ns Cnmnrns se consti-
tuircm como nn vil(cncin da lei H . 
2 c de leis postcl'i orcs, fixnndo clla ,, 
proprias o numero de seus membro:;. 
e n forma de sua rcprcscnlaçãiJ, ck 
modo a n~o haver nun ca numero~ 
pa rcs, 

Di sse, hn pouco, o i Ilu stre se na · 
dor que 'l pres idente da Camara 
tem dois n ,tos : um ordinario, co-
mo vereador, c out ro de rtualidadc, 
pam o caso de desempate . De fa -
cto. 1\lns, em lodos os ncgocios qu ~ 
niio se refiram :1 netos de sua nd· 
mini strnçii o. Emfim , continuo a pcn· 
~n r qu e a melh or sol uçã o ser ia dei-
xar que as Camnras fi xasse m o n<i· 
mero de seus mcmbi·ns, de modo 
n niio haver nunca a hypol h esc cl~ 
cmpntc nas votações. 

O sr. Alfredo Sá - Acho muito 
ncceitavel o a!Yilrc de v. cxc. ll!as 
estamos em começo de qualri cnn iú 
c nté ú formação das novas Camn-
t'as ha muito tempo do poder legi s-
lativo rcfl ecti r c mo di ficar, s i o en-
tender, a lei rru c estamos votando. 

O sr. Modcstino Gonçalves - Fol-
go muito de 'ouvir essa .declaração 
de v. exc., op inião que é ahn li sada 
c que tem ainda a reforçai-a n sua 
rcspon snbilid ndc. c espero que a lei 
scjn refo rmada drnlro em breve. V. 
cxc., com a sua respo nsabilidade 
de Vice-Presidente do Estado c cll' 
membro da Commi ssiin Executiva, 
do P. f\. 111. , verá, no primeiro em-· 
bate 11olilico n que assistir, de elei-
ções municipacs, a inconvc nie nci a 
de nos entregarmos assim de mãus 
a tadns ás opposiçõcs locacs. 

O sr. Alfredo Sá- V. cxc. sabe 
que essas disposições são secu nda -
rins no ]ll'o.icclo. O qu e cll c visa di-
rcct.nm cntc é n in st ilui çãn do voi :J 
secreto e do voto cumul:ll ivo. 

O sr. Modcstino Gonçalves - A 
ma teria é de la nln rc l('va ncia, r[ li ' ! 
entendi ohri!(a l' n ca sa no desprnzc\' 
de me ouvir. (Niio ntJoiados gc-
raes ). 

O sr. Alfredo Sá -Não podia s" r 
maio1· o prazer parn lod os nós 
(Apoiados geraes) . 

O sr. Modestino Gonçalves - Pe·-
ço ngora, sr . Prcsidcnlc, no illus-
lrc senador res id ente nesta Cnpilal, 
SI' . Vnllarlares Hibcii·o, que me per-
dôe si n~o 11ude com prehcníler :1 
razão de sua emenda n . 1, aprescn-
tndn ao pro.icclo em di scussão. 

O sr. Alfredo Sá - A intcrpella-
ção agora é nominal. 

O sr. Modcstino Gonçalves - S. 
exc. determinou nessa cmcndn: 

"As urnas cleiloracs serão de vi-
dro trnnspnrcnle, com as dimen .. 

!iÕCs: ultm·a 35 eJm, largura 30 c!m 
c comprimento, 40 cirn ." 

l'crgunln !'in ao nobre senador: 
porque Ul'IHI S de vidro? 

O sr . A lfredu Sá - E' o pi'OCC3· 
so emprcl(ndo na Norlc-Americn. 

O s r. Modestino Gonçalves -!\las, 
srs., si o projecto eslabclcec ao mes-
mo tempo que as mnns sejam "fc-
ch ndas Íl chave", como é qu e vamos 
fechnr Ul'IIns de vidro á chave? (Ri· 
sadas). Cndendo de vidro, eu nun-
ca vi - é uma invenção origina l diJ 
nobre senador! (Continuam as risa· 
das). E para que urna de vidro 
tran sparen te, si o primeiro movi-
llll' nln dn presidente da mesa elei-
toral, quando dá começo á eleição, 
6 abri r a urna :'t vista de todos, cm-
borcnl-n, balei' no fundo dclla, para 
mos! ra r qu e es tá vazia? Depois dis-
so, cll c fecha n urna a chave, guar-
da esta c ... eome~:a então o rece-
bime nto dos votos. 

Para que então essas urnas de vi-
dro transparente? Só para se ter a 
impressão <lc ve1' as ecdulas desli-
san do nlrnrez dos vidros cnhir no 
fund o dn urna? (!lisos) Só si é pa-
ra isso . 

O s r. Alfredo Sá - Não respondo, 
porque o nuctor da emenda está nhi 
:10 lado de v. cxc. 

O s r . Modcstino Gon ça lves - E 
como mnndar urnas de vidro .pnm o 
i nl et·ioi' de todo o Estado, pn ra mi-
lh ares de secções, com viagens lon-
gas c pe ~s imos caminhos, correndo 
o ri sco de se rem qucbrndas? Ser:'! 
um:1 despesa fnbnlosa. (Ri sos ) De· 
po is , 11ão se i co mo fazer essas Ul'-
nas de vidro fcehadns a ndcado!. .. 
Si aindn n cmcmla di ssesse que essas 
urn as seri nm co m gual'lli ção de ma-
deira, a inda v:'t. Mas diz apenas --
urn ns de vidro trnnS!1rtrenle! ... 
(Risos) 

O s r. Alfrc1lo Sá - Quer dizer - -
a parl c que é de vidro será trnnspa-
rcnl c . i\fns nnlurnlmentc serão de 
vidro guarn eci do. 

O sr. l\1odestino Gonçalves 
N:io é isso o que consta da emenda . 

Sr. P1·esidcnle, são es sas ns con-
si dcra\ÕCs que julguei do meu de· 
ver lrnzcr no conhecimento do Se-
nado, c o fiz, como disse, profun-
damente vcxn do, pontue sou o pri-
mcil·o n reconhecei' c a proclama•· 
dcs la t.ribunn que não poss \!:1 doll·~ 
ornlu1·ios (Não apoiados). 

O s r. Alfredo Catão - Demons-
trou o contrario. (Apoiados). 

O sr. Mudcstino Gonçalves ... que 
npenns Ill'Ocnro dat' o meu recado 
com u sinceridade que me é proprb 
c que constitue um dos predicado~ 

... 
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do meu caracter c do meu eSllir i-
lo. 

Núo tive, s1·. Presidente, em t.oun 
esta di scussão, o men or intuito ele 
ferir susceptibilidades, de mai(Olll' a 
nenhum de meus honl'lldos collogas, 
em cadn um dos qu:1cs lenho a feli-
cidade de contnr um ami go, cu.in 
amizade muito me honra c dc>va nc-
cc c que cu procuro cnrrcspond c~· 
dev idamente. 

Entrego ao ju l ~nmcn l n do ~~c:1 a ~., 
as lrcs emend as supprcssiras de dis· 
positivos do projcclo. Si cll as .fo-
rem ncceilns pela Cn sn, sa hi rei da-
qui contente c s:tli sfci ln p:Jl' lHlVCi' 
prestado um s c rv i ~~o que reputo re-
leva nte ao Estndo que me elegeu . 
Si, porém, cu for cs nHt f~n d o p ~ L1 
votação do Senado, si o Senado em 
sua snhedori n entender ouc as mi-
nhas emcndns não mcrcc.cm o con· 
senso do seu voto, snhirci lambem rle 
cabeça erguida , de fronlc levanta<!:! , 
sem leva r no coi·aç<io nenhum rcsen-
limcnlo, porque do mesmo modo <lS 
Ann:1cs consi gnarão que um se nador, 
o mais humilde de todos (não apoia-
dos geraeB) se iiiSUI'giu contra di s· 
positivos que, estou certo, dentro 
de pouco tempo lerão de ser nw-
difieados. 
, Que me perdoem os nobres sena-

dores, si no calor da di scussão poudc 
resvalar de meus lab ios qu nlqucl' 
palavra menus respeitosa a qua l-
quer dclles. 

E, terminand o, quero nimln uma 
vez decl arar qHc, combatendo o pro-
.icct:o nos ponlos por mim assignn-
lad m;, não fui a isso movido pOI' 
sentimentos pessnacs, mio dcl'cnd i 
interesses individun es ; apenas pro· 
curei, como rcpresc ntn n! e du povo, 
cumprir o meu dever . (l\'íui to bem! 
Muito bem! O orador é muito cum .. 
IJ I'imentado). 

Vão á Mesa, são lidas, apoiadas 
c entram coii.iunctmnentc em di s-
cussão as seguintes 

Emendns 

N. 13 

Ao artigo 17: Supprima-se. 

N. 14 
Ao artigo 26: Supprima-sc. 

N. 15 
Ao artigo 29: Supprimn-sc. 

O Sf\. VALLADAf\ES HirlEIHO 7 
(Pronuncia um discu rso que IJubh· 
curemos depois. ) 

Encer rada a discu ssão, é appi·ovad\1 
o pro.icclo com l?das as emenda s, 
except o ns offcrcc id::s pe~o sr. , ~lo
destin o Gonçalves, que sao rCJC iln-
das . 

Decl arações de votos 

O;'. ;.~ S. :\IODES'I' INO GONÇAL: 
\"~S . /.I. fll\EDO CATÃO E PASSOS 
~'TAl :\ , ob tendo a palnvra pela ordem, 
declara m que vo taram conll'a a 
2." pnrlc dn emenda n . 1, sobre 
lll'!la :> ti l! vidro . 

O Sl1. ALFHEDO SA', obtendo 
r.!.( Iwlmcnlc a pa ln\Tn , pela ordem, 
1 ~ c envia á ~l esa n seguinte 

Declaração de voto 

Declaro lcl' vo•lndo pelo prujeclo 
de lei soh n. 7, instituindo o voto 
.secreto c cumul ativo no Estn clo, ~I n 
homenagem ú sua ori gr m, ~a hidu 
ler sid o inspirado pelo presidente 
Anlon io Carl os, p, ao fim qu ~ presi-
diu sun ela bornç:~o, qua l seJa .O de 
obl c r " ·ma n i f c si hçiío veraz c lllde-
pcndcnlc da soberan ia. popular". 

~-:io creio, cnlrc lan to, na cff!ca-
cia do processo nell c estnbelcctdo, 
po1· pcnn i lti r no eleitor levai' de 
t'óra, j ú cscriptn, sua ced ula , rece-
bendo da mesa apena s o envcl oppc, 
•!.m qu e a aco n<!i cionn. 

f\ cccber da mesa, aulhcn·Licada, 
'11ma cedul a em branco, c nclla , na 
.:um ara secreta, escrever os IWJIH! S 
rios camlidnt os em qu e deseja votar, 
r. u receber da mesma lllCSa um a lis-
ta, cgunlment c nulh cnti cndn, rios 
r.úHlidato s, c ncll a, na su Ja reser-
vada, cscolh () L' e n~nrcm:. os no.m~~ 
em qu e vota- scr1a a lor mn ma1 s 
condu ce nt e á rea li zação de um ob-
jcclivo s in cero d ~ snn cr.r as ur;.ws c 
torn ar o voto hvt·e, verdadeirO c 
co nscie nt e . 

Só n~rcdilo na cffic~tc ia de um 
processo que tenhn a virlu<:lc. de 
evi tar a C(l lll/IJI'CS SÜO C de COI'l'IIJ II' a 
ignorn nci a e n fraud e. Nfl~ bn~ll~ o 
sigino ~ actn de votar; c p1'e 71so 
qu e o voto seja lumbem conscien-
te. E' 0 censo alto, so b u·ma nov a 
I'ÓI'n\:1, !nais dcmocralica - o cen-
~o pch1 inslrucção, afa sln!Hlo da s 
nl'lla s os analphabelos c Jgnonw-

Snla das ~cssõcs do Scnndn, !l de 
sclcmlwo de 1 \J27 . - Modcstino 

tcs . 
Só assim se conseguirá moralizar 

as eleições c obter o apc,rfciçoa-
Gonçalves. 
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mento rnorn·l, dll qu e o PXc rdc io du 
voto é fa c I ur releva nte. 

Fka sf! ilrc n n1 csa paro a ord em 
do :; l ra h a lh o~, vi sto não ter soffri-
do a I I er açõcs , Sala dns sess<'ics, Sena do !l!inr.i-

ro, 9 de se lembro de l n27. - Al-
fredo Sá. 

Enlra em 2.' di sc ussão, por orli -
gos, sc ud o nppro vada sem debate, o 

Entra em 2. • rli scus :; iio, por arti-
gos, send o appi'Ovado se m debate, o 
seg uinl c: 

PRO.JECTO N. tiO, DA CAMARA, 
llE 1!!27 

PROJECTO N. !18, DA CA~!AHA, 
DE 1927 

Jscn~ão de impostos 

Imposto territorial 
O Congresso Legislativo do E~ta

r!o de i\! i nas Gci'aes dccr.eta: 
:\ri.. I ." Fi ca o go verno auotori-

zado u: 
O Cong1·esso Leg islati vo du Esta-
do de l\Iinas Gemes decreta: 

a) fazer a l'·evis:io rlo lançamento 
ri o impos to lerr il.o•rinl, no·s !·erm os 
rl n J c,~ i ~ lac:io l'nt vigor, podendo 
ab ri r para esse fim o credito rlc . . , , 
H00:000$000: 

A ri . 1." Fi ca o gul'cr nu auctol'i-
zadu a co nccdet· ise nção de im[Jos-
lus, a pari ir de 1928, pelo prazo ai c 
fl annos, Íls empresa:; de armazc ns 
ge racs que se fundarem no Estado 
l' se obri ga rem, além das obri tla -
ções impos las pela lcgb lnção fede-
ral , ao seguinte: 

h) ndmitl ir, em a r eoJ·ga ni ~a\ÜO 
da Pre1·idcncia dos Senrido1·cs do 
Estado. os fun ccin nal'i os fcderacs c 
of' fic ines elo Exe t·cito, rom res iden-
cin em 13 llo 1-lorizo nl r, pa.ra os fins 
rl e acqui siçiio ou consLrucçüo dz ca-
sas, r sti puln nd o-sc, em um novo re-
gulame nt o, as cond içc3c s neccssa ri a'S 
no goso desse favor, que se r:'! cxten-
>ÍVIJ lambem aos membros do Po-
der Legi sla l ivo qu e fa ça m parl c da 
mes ma socicrl:Hlc . 

a) a fazer seguro de seus dcposi-
los em duas companhi as de reco-
nhec ida idoneidade; 

h ) a publicar, no orgiío offi cial 
dos poderes do Esta do, os se us hn -
lancc l es tl'im cst racs, scmcs t l'acs c 
nnnua es ; c 

c) a subord inar-se ú fi sca liza ~~il o 
do Estndo. 

Art. :.!. o Fica o go i'CI 'IIU auctori-
zad o a ahrir os crcdiltJS seguint es : 

a) de 1 :0-12832:!, para pagamento 
de grnlifi ca<;ão addiciona l da lei 11 . 
425, de 1 DOG, n part i1· de 2!J de de-
zembro' de 192G a 31 de dezemb ro 
de 1928, a qu e tem di rcilo Eugenio 
Dina rdo, ecunomu cont rac lado du 
Intern:tlu do Gymnas io l\Iineiru; 

b) de ~íG:OOJ$552 e 1 9 : 71:~ , 000, 
como s up_p l ~meu l ar ~:; , [Jura supprir, 
respectivam ent(', a i nsufl' icic ncia 
rla s YCrbn ~ 8 c 12 do ~ 2." do nrt. 
l. o da lei 11. 931, de 27 de setem-
bro de 1026; 

c) de 12:960$000, r:;pccial, pat·a 
pagament o de des pesas com os fu -
ncraes do dr. Diogu Luiz de Alm ei-
da Percim d~ Va sco ncellos ; 

r! ) de 2 :194~;2~!l , eles! iuaclo no pa-
g:unento de grntificaçiio nddicio nal 
11 qu e tem direito o dr. Fntncisco 
Carlos de :\ss is Bocha, prnl'essor do 
In ternato do Gy mnasiu ~Ii n c il·o. 

Arl. B." 1\evog:un-sc a:; di s pos i~·õ es 
em contrari o. 

Sala dns se ssões da Ca.mara dos 
Deputados, Bc llo Ho.ri zon te, 2 de 
se tmn hro de I !l27. - O pres idente, 
Pedro Marques de Almeida. - O 
1.• secretario, J oão He rald o . - O 
2. o SP.cretmi o, Ce lso :r! achado. 

Art. 2. 0 O imposlo de bebidas, em 
relaç:io aos fabri ca nt es de aguar- , 
denl c, .serú pa go em um a sú pr·2sta-
ç:io, no mez de fcverei•ro. 

Arl. il.0 O impos to de exportação 
sob re os seg uint es prodt~dos cera-
micos - lypo Marse lha - telhas 
de ca nal, .tijo los rcf ra tarios, ladr i-
lh os, J;aolim, acres, tubos (mani -
lhas), :wgill a•s refra cl:ll'ias c tij olos 
fu rados, serú de :18000 por tonelada. 

Art. -L 0 Toda vez que a re nda da 
Loteria do Estado tlc .\1 i nas excede·l' 
de I . 000 :OIJO .~ OO(J, o excesso ser :i 
d1slribuido aos es tabelecimentos 
subrcnciu nad u<; pr.•lo Eslado, oiJser-
,·ndo " d i s p o ~.tu nu rc)( ulame nlu 11 . 

6!l!l, de :J de .i unh o de 1 !l27. 
Ar t. 5, • Heyoga.m-se as di.sposi-

çõcs em contrario . . 
Snl:t ri as s c· ~: sõcs da Ca mam dos 

De.pu·lacl os do E~·ln·cl o el e ,\lina s Gc-
rncs, em JJ ell " Ho ri zo nte nos 4 de 
sr.tcmbr<) de I n2'/, - O p.rcside nt e, 
P~dro ;\!arque:; rl c Alm eida. - O 
1.0 ~ccretn r io, .fo:io Heraldo.- O 2." 
scr·.relal'io, ~ l a rtins Pratcs . 

Fi ca suhrc a mes:1 para a ord cn1 
do s lralla lhus, visto niío Ler so l'fri -
do allerH ÇÕ 2s. 

Urgcuciu 

O Sll . 1. 0 SECHETARIO, ob tendo 
t ~rgc n cia, pro cede ft leitura de \·a-
ri os offi cios do sr , 1, o secretario da 

... 
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Camat·a dos Dep utad os, l1 'f17.C itd o os 
seguintes : 

PH.OJECTO N. 2fl , DA CA~IA IIA, DE 
] 927 

Institue o fu ndo esco lar 

O Congresso Leg islativo do Es ta-
do de Minns Geraes dccrc tn : 

Arl, 1. o O fundo cscolnr 11 qu e 
se re fe re o :11'1. 120, n. :l, d:.1 Ço n-
s tilu i~\:ÍO do Eslmlo, serú cnn s!Jtuulo: 

:1) pe lo imposlo ann u;d tle 10$000, 
pa!:(os nos cllfrcs e s t a d~Jill'~ p o ~ · \o-
dos ns individuos varocs, reside n-
tes uo Estndu, nacionn cs ou extmn-
gcit·os, maiores ele Yinlc c um .nnnos, 
cxceplu :t dos r•s sa ln riad os, cuJa ren-
da seja in fer ior a 2:400$000; 

l.J) por 10 "I" (dez po r cent o) ~ o
bre n nrrccndaç:i fJ anDu:l l ela r ecc1ta 
dos municípios, deduzida dcs la, pa-
ra os rl'f'c ilos da porce ntagem, .a 
quota dl'sli nad n ao se rr iço de dt-
vida munic ipal; 

c) por 10 "I" (dez . por cent o) a~
dicionaes sohrc os lll lpostos rclalt-
vos fls hc hid;~ ~; alcuolicas; 

d ) por 50 "1° (c incoent a por cen-
to ), ria s mul tns de jumdos; 

c) por 50 olo (c incoc nta por cen-
to), das ta: us sobre divel·sc3es; 

f) pot· HO "I" (t rinla por ce nto), 
das mult lls que, por qualquer auclo-
rirlade es tadual, !'orem impos tas por 
infracção das leis ou regulamcutos 
do Es tado; 

g) por 25 "I" (vinte c cinco por 
cento), rios emolumentos cobrados 
pela s certidões passadas pel:1 s co l-
lcc toria s; 

h) pelos sc llos de 11$600 c 1 21~>600, 
pagos pelos dipl omas expedidos pc-
las escolas de Pharmacia c Odonto-
logia, reco nhecidas pelo Estado; 

i) pcl:l terça pa1·te dos hens em 
qu e o Estado succcder por falta de 
herdeiros; 

;i ) pelas doações dos pnrti culares 
em favot· da instrucção publica; 

k) pelas subvençc3es fcdern es, ou 
outras, que forem inslituidas. 

Art. 2. o Ficam isentas da con-
tribui ção a qu e se refere o art. 1, 0 , 

Jctm " h " , as Ca rnaras Munieipncs 
que jú ~; uhve n c i o n cn t co m mai s de 
lO "I " dn suu renda annual, mcdian-
le contJ·acto c durante a vigo ncia 
dest e, estabclccimcnl o de ensino 
secundari a ou profissional, existen-
tes, no munici pio. 

Art. 3. o O fund o constituido nos 
te1·mos do ar ti go anterior r. os seus 

rendimentos se des tinnr~o ex,clusi-
vnmcnlc n auxi li os e asststencta es-
colar, nos nlumnos provadu.mcnlc po-
bres dos l(rupos, escolas Jsoladas c 
infan ti s do Estado. 

l'nmgrnpho uni co, Si no fiJ!i de 
(':H in t•xc rci cio, depois de puhhcadn 
0 ha lanccte do segundo semestre, 
se ver ifi ca r a cxi stcncia de qualquer 
sa ld o, podcrú es te ser emprcsa.d?, 
no exercício seguint e, em a~qu lSI
çiics de mnlcriacs c conslrucçocs de 
predios c.:co larcs. 

Art. 4 . o i\ nppli caçií o do fund o 
rcfel'ido nesta lei se l'nrú, em .cada 
mtnt iclp io, tanl o quanto pnss twll; 
n:1 IJ I'(l]JOI'Çlio do que ncll c se arrl'-
c: tda r, de modo qu e {t sua popula-
~:·IIJ csl'o lar revertam . t?dos os. he-
ncl'icius das conlribu1çocs hav1das. 

Ar t . 5. " Fica no exclusivo cnc:ll:-
r:o rio Es l :~ do o ensi no publico Jl l't-
m:ll·io nos municipios, hem como a 
ohri r,nçi:io de construir, á sua cu s ~ a, 
C•S prcdios escolares, urba.n?s, dl s-
tric tacs c l'UJ'aes, sem Jll'CJUIZO, po-
n:·m, da faculdade que cabe aos par-
licnlui 'Cs ús instituições privadas ou 
publ icns' rl c pro m.ovcr, fundat· o.u 
instit uir es tabclccJm cnlos de ensi-
no ele menta r, ohser·vadas as leis c 
l'cgulamen tos estaduacs. 

A r l . (i, o Fica creada, subordina-
da ú Direc tol'ia Geral da lnstrucção, 
a inspcctorin de assistcncia med i-
ca esco lar, podendo o governo, por 
con ta do fund o, conlractar o pessoa l 
neCCSSrl l' i O , 

Art. 7. o Pa m fi el c rigorosa ap-
plicn~ão do fundo escolar, de con-
formidade com as disposições desta 
lri, a Srcretal'ia das Finanças e a 
do Interio r, fat·ão escripturação á 
par te, em livros cspccincs, do seu 
produclo c destino annuacs. 

§ 1. o No fim de cada semestre, 
as d itas Secretarias publicarão os 
balancetes da receita e despesa re-
l:!Livas no fund o cscola l', de ma-
neira a se demonstrarem com clarc-
la o sa ld o existente o o des tino at-
lrilmido ás parccllns despendidas . 

§ 2, o A falta de ohscrvancia do 
di sposto neste art. c no art. 2. 0 

importa obrigação do Poder Exe-
cutivo suspender no cxercicio se-
f( uint c, o lançamento e arrecadação 
dns contribuições referidas nus lc-
ll'[IS HH", 41 )J ~', "Cu C 0 d", d O flt'li -
go 1. o 

Art. 8. o Para effeilo de fiscali-
zação do lançamento dos contribu-
illtcs c da boa nrrccadaç:io do im-
pcs to referido na letra ·•a ", do art. 
1. ", os funcciouarios da instrucção 
publica estadual ficam mves tidos das 



nttribuições de fiscacs do dilo im-
posto, cabendo-lhes a fnculcl adc el e 
ilfipor multa s regulamentares c de 
leva r ao co nh ec imento dos co llcc lo-
J'es c da Di rec loria Ge ra I da In-
strucç<io toda s as informações con-
venientes, 

Art. 9." A present e lei entrará em 
vi gor da dnta do seu regulamento. 

Al'l. 1 O. fi cVO f(am-sc as di sposi-
ções em contrario. 

Sala elas sessões da Cnmnra dos 
Dcputnd os, 8 de se tembro de 1927. 
- O Presidente, Pedro l\lnrques de 
A lmcida, - O 1. o Secretar io, João 
Beraldo. - O 2. • Secretario, Caio 
Nelson. 

PfiOJ ECTO N. 4:-J, DA CA;',! AfiA , DE 
1 !127 

Ensino ugrico la 

O Congrcssn Lcg is lali ro do Esta-
do de i\ lin :1s Geracs dec reta: 

A ri. 1. o Os cs tabt•lccim cntos de 
ensino n,::t·icoln subr cndonad os prl o 
Estad o rcgt•r-se-<io pelas ~egu i n l t•s 
di spos ições : 

1) As s nb1·cn~· õ c s de 20 :000$000 
sc riío divididas em duas scr ies de 
pa trimonin s, sendo uma de seis, na 
importnncia lotai de lO :000$000, des-
tin ada ú nwnutcnç:io de se is nlu-
mnos rcconiH'cidnmcntc pobres ; ou-
tra de quinz e dos seguint es val o-
res : 5 de llliO.''OOO, cada ulll , [j de 
700$ c [j de fl(J0$000, qu e ser:io con-
cedid os n titul o de auxil io; 

2) Qunndo n ,suhvc nçiío for in fe-
ri or a 20 :OOOSOOO, será a re specti va 
imporlancia dividida proporcional-
mente de accord o com o n . 1; 

3) Esses pntri monios só se riio con-
cedidos a ca ndid atos que jit es teja m 
prepa rados para a malrieula nos 
Cursos Superi or, C•>mpl cmenl ar ou 
Element ar de Ag rouomi a, ou aos que 
'1iío tcudo lodos os pt·epara lorios pa-
ra o Curso Superior, tenham con-
cluido o Curso Complementar; 

4) Os palrimoni os de que trata a 
prese nte lei só ser:io concedidos a 
candidatos pobres qu e tenh am reco-
llh ec id o pendor pela agr icu ltura. 

Art . 2." Os cs tahelecimcnlos que 
gosa rcm dos fa vo res da preseutc lei, 
mnnt erii o regularm ent e~ al ém do 
Curso dese nvolvid o de Agro uomia, 
um Curso Compl ementar de tres an-
nos, comprchcnd endo est udos rudi-
mentares das seguintes disciplinas: 

1." nnno - Agronomia Elcm~nlar 
c ma leria s relacionados; botam cu e 
sciencins gern cs, portugucz e nri-
thmetica ; 

2. o anno - Zoo lechnin Elementar 
c mntcri as rela cionadas, zoologia, 
lnclicinios, portu gucz, arithmetica, 
cho rogrnphin do Brns il; 

3. 0 an no- Admi ni stração de fn-
zendn, ngrol or,ia, moles lias das plan-
tas c dos nnimn es, hi slorin do Bra-
si l. 

§ 1. o Dt• \'et·ão tnmhom os mesmos 
estnhclcc im enl os mnnter Cursos Ele-
mentares de um nnno, comprehcn-
den do di sc iplinas escolhidas á von-
tad e do alunttto c n crilerio da con-
gregação do cs lnbclccimcnlo. 

§ 2.• Os nlum no s dos Cursos Com-
plement ar c El ementar dedicarão 
uma terça parte do tempo no estu-
do das materi as ncndcmicas, senclo 
:~ s rcsta nl cs dua s tcrçits pn rtcs con-
sagrad as a csludos c lmhalhos pra-
l icos c tcchni cos . 

Ar l. 3. o Fica :tpJli'OI'ado o regu-
lamento <Jli C ba ixou co m o dt•c. n . 
7.íl'i7, de 30 de :qjosto de 1!J27 . 

Art.. 4. o Ficam isen tos do impos-
to lt• tTit ori:d os t.crr t,nos occ upadus 
por pt·cdios qu e constituem o pa-
trimonio da s casas de Ca l'idadc do 
Estado. 

Art. 2. o fi evoga m-se as di sposi-
ções em contrnrio. 

Sa la das se s~õcs cln Camara dos 
Deput ados, Bell n Horizonte, 8 de 
setembro de 1927 . - O presidente, 
Pedro l\Inrques de Alm eida. -O 1. 0 

secretario, .Jofio Beraldo . - O 2. • 
scc t·etario, Caio Nelso n. 

PHOJECTO N. 52, DA CAli!AHA, DE 
1027 

Contagem de temJJO 

O Congresso Leg islnlivo do Esta-
do de li! i nas Geraes decreta: 

At·t. 1. " Ser:\ contado, para todos 
os cffeilos, o tempo que o capitão 
medico da For,a Publicn, Americo' 
de ~lngalh ;ies Góes, se rviu como con-
trar.ta do em sct•vi ço de campanha. 

Art . 2. o Hevogam-se as id sposi-
çõcs em con trar io. 

Sala da s sessões, da Camara dos 
Deputados, Bc ll o Horizonte, 8 de se-
lernht·o de 1927, - O pres id ent e, 
Pedro i\lnrqucs de Almeida. - O 
I. o secretario, ,loão Bcraldo. -O 2. • 
sccrctal'io, Caio Nelson. 
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Projecto n. 56, da Camara-1927 
lmJaos~o do Sello 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

CAPITULO I 

DO IMPOSTO 

Art. 1. 0 O imposto do sello abrange as tres seguintes 
especies : 

a) sello adhesivo, por conhecimen to e por desconto; 
b) sello de diversões; 
c) sello de garantia de aguas mineraes. 
Art. 2. 0 São sujeitos ao sello do Estado: 
I. Os actos emanados do governo do Estado, corpo· 

rações ou repartições publicas do Estado, das municipali-
dades, e que fo rem concernentes á respectiva administração. 

11. Os negocias da economia do Estado. 
§ 1. ° Consideram ·se negocias da economia do Estado 

os que são regulados por leis estaduaes. 
§ 2. 0 Não são comprehendidos ent re esses negocio3 os 

actos de qualquer espccie regidos por leis federae&, na con-
formidad e do n. '12 do art. 3·1 da Const ituição Federal, 
ainda que tenlnm de prod uzir effeito neste Estado e de ser 
processados pelos juizes estad uaes. . 

Art. 3. 0 O imposto do sello é proporcional e fix o, e 
será arrecadado: 

I. Por meio de conhecimentos expedidos pelas re -
partições arrecadadoras; 

11. Por meio de estampilhas vendidas na3 mesma> re · 
partições; 

III. Por desconto, no acto do paga mento dos venci-
mentos dos funccionarios a elle suj ~ itos. 

CAPI fULO li 

DO SELLO PROPORCIONAL 

Art. 4. 0 Para pagamento do sello proporcional nos ti-
tu los designados na tabella-A-o valor será: 

I. Nas transferencias de apolices da divida publica do 
Estado-o valor nominal das mesmas; 

11. Em outros quaesquer papeis -a importancia nelles 
declarada. 

Art. 5. 0 Nos títulos de que se passarem diversos exent· 
piares, só urn pagará o sello, d e cl a r~ ndo o agente com· 
petente da reparti ção arrecadadora do lagar. ao qual deve-
r~o se r todos os exemplares apresentados, nos exe mplares 
não sellados o numero do exemplar sellado, a importancia 
do sello pago e o nome de quem inutilizou a e:tarnpilha, 
a data e numero do conhecimento, si o sello tiver sido pago 
por este meio. 

Art. 6.o Dos títulos em que houver disposicões de-
pendentes que se derivem necessariamente uma de outras, 



é devido 0 sello proporcional de um dos valores sendo 
eguaes· e do maior se nii o o fore m. 

Ar L 7. o Ao se llo praporcio nal c! o § 2. 0 da tabella -- A 
- -estão su jeitos os titulus de n o rnc açã~, rec?n? ucçllo , ap~: 
dc ntadoria e reform a, c outros qtre cl:-111. dr rerto, a. venci 
nrentos ou n qu alq uer vantagem pcc urnarra p ~l o d~sc· n. r p enho. 
de emprego pu Jlir u, r rvno·11ln nesta parte (J .11!. - , p .rr ~gra 
pho uoico da lei 9í2, el e 191), . 

Art. 8. o N• • caso de ser ar: gmcnlado o vc ncrmcnlo. do 
~ m r- rego ou commissà:> e!ll v ir ~ u d e de ac.cesso ou pr omoç~o , 
transfc rencia on remoção , per 111uta, arnd_a guc p~ra ~ ~~a
res ele diversas reparli çàcs 011 classe, o se!! o e so111ente de1 r do 
da melhoria de qualquer va:or, de que não se tenha pago a 
ta xa propo; ciona1. 

§ 1. o Deve se r pago o se! lo ainda que do accresc!mo 
da renda não se passem novos litul os e qualquer que seja a 
fórma pela q•ral se ex pedir o a to. da ~om e:~ção ou merce . . 

§ 2. 0 A dispo:;ição deste art rgo e ap_P lrcavel a:>s que fo 
rem dcmittidos e depois noor ea dos ou rcrntegrados, n1!o ten· 
do sido a demissão dada a ped ido . . 

§ 3.o 0 irnpodo será calcu la do sobre os ycncun cntos do 
cargo para 0 qual tenha :;ido nom~ ad ~! remov rd o ou p.r~ mo~ 
vido , descontando-se a inrportancta Jfl paga em anter ro r no 
meação. . . . . t· Ar t. 9. o Si o vencrmento conststrr em por cen .tge m, 
emolumentos, etc., o se ll o Si rá pa i; o tendo por b ~s e a lotaç~o 

'primeiramente procedid:.t. . 
Paragrapho unico . Si, para os lo g~res, de vencrmentos 

variavei.; es trverern lamb er.: fixados vencrment9s certos, abo· 
nados pelos cofres pu blicas, serão estes rcunt do.' a aquellcs 
para o e ffeilo d:.t cobra uça do sc ll ~. 

Art. 10. Cependendo os vencrmentos da ncmeaçll o. ó~ 
diff cre nças de camb io, pr· sere m pagos em moeda extran 
geira , 0 sello será pago por J c duc ç~ o no neto dosp p amentos 
do prim ei ro anno, ao callibto d~ dra d ~ paga ru . nto. ,.. 

Art. 11. Si um titulo con!tvtr mar s de um a nomca.ão 
ou mercê pagará a taxa devida por ~adn um a del! as .. 

Havendo mais de um neto, se f ara a cobr:ança a vtsta do 
que der direito ao exercício do emprego ou ao vantagens da 
concessão. 

·Art. 12. Os nomeados para servirem empregos ou com· 
missões por menos de um ~ nn o, pagarão o sell o correspon-
dente aos vencimentos que lhes devam ser abonados prlo 
tempo de exercício, de confo rmidade com a ta~ella,. 

Art . 13. O se !lo pago pelas nom~a~ões tntertnas não 
será levado em conta no5 casos de efiecttvtdades. 

CAPITULO lll 

DO SEL LO POR DESCONTO 

Art. 14. O sello de 5 °/0 por desc~nto. será deduzido 
nas folhas de pagamento quando este for fet.t~ pelo The· 
souro durante o primeiro anno de cxerctcto, em pres· 
taçõe; do vencimento total desde o começo . da percepção

6
, 

de mndn que o pagamento se faça proporciOnalmente, . s 
cessando dentro elo anno por morte do nom.eado,. ou tnt• 
possibilidade de continuar a exercer o emprego. St o pa· 
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gamento fôr feito pelas collectorias em outras estações fls· 
caes, o se !lo será cobrado por conhecimento. 

Art. 15. São sujeitos ao pagamento do imposto do de 3conto : 
I. Os vencimentos dos empregados constantes dos ns. 

) a 3 da tabella-A-§ 2.0 ; 
11. As porcentagens e gratificações permanentes de 

quaesquer empregados; 
111. A totalída~e do~ vencimentos do empregado que 

passa para a repar~tção dtver~a daquella a que pertencia; IY .. A melhona do venctmento. daquelle que já tendo 
contnbutdo passa, na mesma repartição ou classe, a servir 
emprego de mais elevado vencimento. 

. Art . 16: O sello por desconto será arrecadado nas pro-
pnas reparhções pagadoras, na razão da duodecima parte 
da taxa total. 

§ 1. 0 Quando se abrir assentamento dos títulos de ven-
cimentos, se lançará na folha respectiva nota especial do sei· 
lo de um anno a deduzir, indicando-se a quota exigível men-
salmente e o mez em que ha de cessar a deducção. A quo-
ta mensal não soffrerá alteração, ainda no caso de ser o 
vencimentl) pago com abatimento por qualquer motivo. 

§ 2. o Emquanto durar o desconto só se pagará o ven-
cimento líquido dos direitos e o producto destes será car-
regado na receita do respectivo thesoureiro ou pagador. 

Nas quitações que as partes assignarcm se fará declara· 
ção da importancia total do vencimento, da quota do des-
conto e do liquido pagavel . 

§ 3. 0 E' permittido aos contribuintes saldar seu debito 
antes de doze mezes, por descontos de quantias excedentes 
a duodecima parte dos direitos, si assim lhes convier. 
. § 4. o Logo que se completar a arrecadação, os inferes 

sados apresentarão seus titulos na competente secção para 
nelles se averbar a importancia recebida, com declaração da 
repartição onde se fe1: o desconto, sua quota mensal e me-
zes em que teve Jogar. Estas verbas serão assignadas pelo 
chefe competente. 

§ 5. 0 Nas guias que se expedirem em favor de funccio-
narios activos e inactivos, que não estiverem quites do im· 
posto, se fará menção da quota arrecadada por conta e da 
que ainda restar, afim de proceder-se ao desconto na re· 
partição em que passarem a per.-:eber os vencimentos. 

§ 6. 0 O desconto mensal deve suspender-se por todo o 
tempo em que não perceberam vencimentl)s os respectivos 
funccionarios; com tanto, que nos futuros mezes, em que en· 
trarem em goso delles, indemnizem todas as prestações a que 
estiverem sujeitos e completem o pagamento da mesma taxa , 

CAPITULO IV 

D AS ISENÇÕES 

Art. 17. São isentos do sello proporcional : 
1. (J Todos os títulos, documentos actos c contractos 

sujeitos ao sello federal. 
2.o Sentenças de desapropriação por utilidade ou ne· 

cessidade publica do Estado ou das municipalidades. 
A. s. - ·33 
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3. 0 Transferencia de apolices do Estado para o effeito 
de serem recebidas como penhores. 

4. 0 Transferencias e remoções de officiaes dos corpos 
de policia de uns para outros corpos ou companhias 

5. c As nomeações de Secretaries de Estado c Di redor 
da Imprensa Official. 

6. 0 As substituições temporarias entre empregados da 
mesma repartição ou classe. 

7. 0 Os títulos de nomeação de substitutos de professo · 
res e de substitutos de adjuntas para funccionamento até 2 e 
4 ntezes respectivamente. 

8. 0 As gratificações extraordinarias aos officiaes dos 
corpos de policia e aos demais funccionarios, por desempe· 
nho de cornmissões inherentes aos cargos e ás vantagi!IIS 
dessas ·commissões. 

9. 0 • As diarias para trat~sporte lle eng'.!nheiros e n1ais 
empregados e a dos jornaleiros q.re re<.ebem por terias, não 
tendo titulo de nomeação. 

10. Silo isentos do sello de exercícios findos os credo· 
res que provarem com recibo ou certificado de terem re· 
querido o pagamento em tempo, ou dentro do exercício . 

Art. 18. Silo isentos do sello fixo : 
1. o P roc'essos em que forem partes a justiça e a fazenda 

do Estado, seus traslados e sentenças, os mandados e quaes-
quer actos promovidos cex-offício» em juizo, sendo, porem, 
pago pelo reu, quando afinal condemnado as certidões pas-
sadas «ex-officio• no interesse da justiça ou da mesma fa-
zenda . · 

2. o Processos de desapropriação judicial promovidos 
por conta do Estado ou das Camara ; Municipaes. 

3. o Processos de conselho, direcçilo, inquirição, dis· 
ciplina e outros que se instaurarem nos corpos de policia 
do Estado; as fés de officio dos officiaes e praças dos mesmos 
corpos; as excusas ou baixas de serviços e licenças concedidas 
ás praças de pret. 

4. 0 Os livros das caixas economicas , montepios, socie · 
dade de soccorros m.utuos os das pharmncias de hospilaes e 
casas de caridade destinados ao uso exclusivo dos seus esta· 
belecimentos. 

5. 0 Attesb1dos de molestia ou de frequencia e requeri-
mentos para estes, concedidos a empregados publicas, afim 
de receberem vencimentos .• . 

6. 0 Processos, . certidões e outros documentos exi gi-
dos para o alistamento el eitoral. 

7. ° Contra-fé das intimações judiciaes; requclimenlos 
e papeis de presos pobres; ordem de soltura para os mes-
mos; attestados e guias para sepultura de cadaveres. 

8. 0 Approvaçllo de estatutos e auctorização para incor· 
porar companhias que tenham por fim a pesca nos rios do 
Estado, bem como para a sociedade de colonização e immi-
gração. 

9. 0 Documentos do expediente das repartições estaduaes 
municipaes, comprehendidos os conhecimentos das quantias 
que receberem os fornecedores; recibos de objectos forneci -
dos para o mesmo expediente; guias de depositas e bilhete 
de sahidas de mercadorias dos depositas ou armazens das es· 
tações de arrecadação do Estado e os recibos de qua.-.tias 
transportadas pelo correio . 

. . 
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. 10. 0 Os requerimentos e documentos apresentados pelas 
catxas escolares, solicitando auxilio que lhe prestem o Es· 
ta do e o município. 

11. 0 Os accordos entre pa!rõcs c opcrarios nos proces-
sos de accidentes de trabalhos. 

12. o • Os papeis _reft!r~ntcs aos pr?cessos para liquidação 
dos pecuhos da Prevtdencta dos Servtdores do Estado e pen-
sões da Caixa B. Militar. 

Art. 19. São isentos do sello de desconto : 
1. 0 Os vencimentos e gratificações que não forem de c a· 

racter perm.anente; . 
2 ° As gratificações a administradores de obras publicas. 

CAPITULO V 

DA ARRECADAÇÃO 

. Art. 20. Para a ~rrecadação do imposto do sello adhe· 
stvo, haverá estamptlhas cujos valores, formato e signaes 
se rão determinados pelo governo. 

Art. 21. Para os títulos que devem pagar a taxa pro-
porcional, de conformidade com a tabella A 1.0 • 

2. o Para os títulos que devem pagar a taxa 'fixa, con· 
forme a tabella B §§ 1.0, 3.0, 4, 0 e 7.o; 

3. 0 Para pagamento das custas judiciarias, de con for· 
midade com o capitulo XII. 

Art. 22. Os papeis serão sellados, fazendo-se-lhes adite-
rir a estampilha e inutilizando-a com a data e a assigna -' 
tura, escriptas parte nella e parte no papel. 

Art. 23. São c~mpet~ntes para inutilizar a estampilha, 
em regra,, os respech vos stgnatarios, quer se trate de 1\ctos, 
qt~er- de h tu los ou instrumentos firmados por officiaes pu. 
blrcos, observadas as seguintes disposições: 

1. 0 Nos requerimentos apresentados a qualquer autori-
dade, bem como nos arrazoados ou allegações em autos 
administrativos ou judiciarios e tambem nos documentos 
que os. a~ompanharem, se estes, já antes disto, não estive-
rem SUJettos ao sello, a parte que os assignar; nas folhas dos 
auto~, o escri.vão do feito antesda conclusão para a senten-
ça ftnal ou tnterlocutoria com força de definitiva. Exce· 
ptu:t~·se .~s de execuç~o da fazenda do Estado, cujo sello 
se r a. tnuhhzad_o na gma para pagàmento da divida, pelo 
escnvão do fetto; e no pagamento de dividas de exercícios 
findos o empregado que der a guia ao thesoureiro para 
realizai-o·. • 

2. o Quando o signatario dos requerimentos, articulados, 
arrazoados ou allegações deixar de inutilizar o sello respe-
ctivo, bem como os dos instrumentos que os acompanharem 
co!np~te inutilizai-os á autoridade ou funccionario a quem 
pnmetro forem apresentados ou que primeiro lhes der anda .. 
mento. 

3. 0 Nos títulos passados nas Secretarias do Estado, do 
Senado e da Camarados Deputados, o escripturario do sello 
da estação a que forem remettidos para a cobrança; nos pas-
sados nas secretarias dos tribunaes e das Camaras Munici-
paes, os respectivos secreta rios, e nos que forem em outras 
repartições, o signatario dos titulos. 
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4. 6 Nos ntandados, provisões, alvarás e outros actos 
que tenham de ser assignados pelos juizes e membros dos 
tribunaes judiclarios, o official que os subscrever. 

Art. 24. Para completar a importancia do imposto de-
vido poderão ser collocados no titulo estampilhas do mesmo 
ou de diversos valores, comtanto que não fiquem sobrepostas. 

Art. 25. Nllo consideram sellados os papeis com esta· 
pilhas em que haja datas, nomes e dizeres extranhos aos que 
devem conter, para serem legalmente inutilizadas, ou que ten-
ham signaes, rasuras, emendas e borrões. 

Art. 26. Quando algum acto tiver pago imposto infc· 
rior ao devido com sello inutilizado por pessoa competente, e 
houver outras pessoas que tambem o sejam, conforme o 
art. 23, poderá esta applicar sómente a estampilha do valor 
que faltar. 

Art. 27. A's repartições publicas é facultado inutilizar 
o sello por meio de carimbo que imprima o nome da repar-
tição e a data. 

Art. 28. As estampilhas serão vendidas nas repartições 
encarregadas da cobrança do sello, em estabelecimentos e 
casas particulares, autorizados pela Secretaria das finanças, 
cabendo a estes a porcentagem deduzida no acto do recebi· 
mento nas repartições arrecadadoras. 

Art. 29. O deposito central das estampilhas será no 
Thcsouro do Estado, sob a guarda e responsabilidade do res-
pectivo thesoureiro. 

Art. 30. A Secretaria das finanças fará a distribuição 
das estampilhas ás collectorias e estações fiscaes encarrega-
das das vendas destas, mediante pedido dos chefes dessas 
repartições. 

Art. 31. Aos vendedores particulares de estampilhas que 
tenham auctorização da Secretaria das finanças , fornecer-se-á 
por meio de compra, nas repartições encarregadas da venda 
destas, em valor nunca inferior a 200$000, tendo direito a 
uma com missão até 3 %, deduzida dos valores das estampi· 
lhas, no acto da compra. 

Art. 32. Haverá no Thesouro do Estado um registro 
donde conste o anno e o mez em que começou a distribui· 
ção para· a venda das estampilhas de cada valor,com designa· 
ção dos signaes característicos por que se distingam. 

Art. 33. Correrão sob a responsabilidade dos exactores 
do Estado a remessa das estampilhas que forem pelo The-
souro do Estado entregues a seus procuradores ou a pessoas 
por ellcs indicadas em suas requisições, e por conta dos mes-
mos exactores as despesas de transporte das referidas estam· 
pilhas. 

Art. 34. Para a venda de estampilhas a que se refere o 
art. 31, a licença deverá ser requerida ao Secretario das fi-
nanças, juntando prova de idoneidade do requerente. 

Dada a concessão, será expedido o competente titulo, 
que vigorará por espaço de 5 annos, podendo ser cassado 
ou renovado a juizo do mesmo Secretario. 

Pago o se !lo de 20$000, da tabella B § 7. o, será o titulo 
registrado na Secretaria e apresentado ao chefe da estação fis-
cal do Jogar em que tiver de se tornar effectiva a concessão, 
que porá o seu visto. 

Art. 35. Esta concessão é intransferível, ficando sem 
effeito no caso de substituição da firma ou traspasse do esta-
belecimento. 

• 
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DO SELLO POR CONNECIMENTO 

Art. 36. Devem ser sellados por conhecim ~ nto : 
I. 0 Os papeis não sujeitos ao sello de estampilha 

. 2. 0 Aquelles em que não se empregar o sello de e~tam. 
pilha, .por não havei-o na estaçlio fi scal do município , onde 
?S actos se passarem, ou em que possam ser sellados sendo 
1sto declarado pelo escripturario do sello que expedir ~ con-
hecimento e averbai-o no acto ou papel . 

3. 0• Os titulo.s cuja taxa _do sello exceder a marcada na 
estampilha de maJOr valor, st o contribuinte não preferir o 
modo de pagamento facultado no art. 24. 

4. n O.s que incorrerem em revalidação, na conformida· 
de do capJtulo V li. 

5. o Os traslados de autos. 
Art. 37. O sello por conhecimento só será arrecadado 

pela Secretaria das Finanças, collectorias e estações fiscaes 
do Estn~o, que forem para isso autorizadas pela mesma 
Secreta na. 

. Art. 38. O pagamento deste scllo constará de um con-
hccuuent~ expedtdo pelo encarregado da cobrança, que será 
entr~gue a parte e CUJO transumpto, numero, data e impor-
tanc!a serão averbados nos documentos apresentados á re-
parhção arrecadadora pelo proprio escripturario do sello. 

Exceptuam-se : 
1. 0 9 do sello dos titulo3 de nomeações e mercês cuja 

verba ser a lançada no pr?prio titulo. ou diploma pelo ~mpre
gado encarregado do reg1stro, em v1sta do conhecimento d\l 
pagamento do sello. , 

2. 0• Quando para .o pa~amei1to do· sello forem expedi· 
das glllas p~los funcc1onanos encarregados de lavrarem os 
a elos, devera ser a verba por estes lançada, em vista do co-
nhecimento da estação fiscal , onde for pago o sello. 
. Art. 3? . Quando se houver pago imposto inferior á di-

VIda, c o t!tulo_for apresentado ao sello ainda no prazo legal, 
cobrar-se· a a d1fferença sómente, expedindos·e outro conheci· 
mento da differença. 

Art. 40. O tabelliiio, escrivão ou empregado que officiar 
nos actos que tenham de ser lavrados em livros de notas ou 
d~ termos em repartições publicas, fará uma guia circmnstan-
Ciada da qual conste a natureza e o valor do mesmo acto 
não devendo este ser lavrado e assignado sem que seja apre~ 
se~tado o conhecimento da estação arrecadadora do sello, 
af1m de que possa fazer della menção, ou transcripto ou aver-
bado·no acto. 

Art .. 4J. Não se.tratando de a elos que devam ser lavra-
dos. em JUizo, .cartonos, ou repartições publicas, a guia po-
d~ra ser exped1da por qualquer dos interessados, e o conhe-
cunento do sello, appenso aos papeis a elle sujeitos. 

Art. 42 . O numero de folhas dos livros será declarado 
po~ quem delle se de~a servir, na ultima folha antes d~ 
u~d1ce, e na mesma pagma transcripto ou averbado o conhe-
Cimento, pelo ~ncarregado da arrecadação. 

_Art. 43. F1cam suppridos os livros especiaes para a 
escnpturaçllo do sello de verba. 

A Secretaria das finanças fornecerá ás estações fiscaes 
cadernos de conhe~imentos que os conterilo em duplicata 
sendo um entr~gue a parte · que ·pagar o · sello por verba, o 
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segundo remettido á Secretaria das finanças nos balancetes 
mcnsaes, 

DO TEMPO EM QUE SE PAOA O SELLO 

Art. 44. Os actos que devem ter o sello proporcional 
não serão lavrados em livro de notas, de repartições publicas 
c de sociedades, sem ter-se pago o imposto na fórma devida. 

§ 1.0 • Os que forem lavrados em autos judiciaes: ou 
officiahnente fóra delles, não serão assignados ou subscnptos 
pelo escrivão ou official competente, sem que estejam devi· 
damente sellados; 

§ 2. 0 • Os que o forem por particulares, onde houver 
repartição arrecadadora do sello , ou deste Jogar distante até 
12 kilometros, pagarão o imposto dentro de 30 dias para 
cada distancia de 12 kilometros. 

§ 3.o. Dos ti tu los de emprego, antes do assentamento do 
titulo em folha, senão dependerem de assentamento, antes da 
posse ou exe rcício doG nomeados. 

Art. 45. Os papeis sujeitos ao sello fixo serão sellados : 
1. 0 Os actos judiciaes antes da conclusão para a sen-

ença final ou interlocutoria com forp de definitiva . 
2.0 Os titulos extrahidos de processos, certidões coulros 

docu mentos, antes de subscriptos. 
3.o Os mandados, antes de assignados. 
4.0 Os requerimentos, antes de despachados. 
5.0 Os outros papeis assignados por particulares, antes 

ftc juntos aos autos e requ~rimentos ou de apresentação á 
autoridade ou official publico para produzirem effeito, si an· 
tcs já não estiverem sujeitos ao sello. 

6.0 Os livros antes de começar-se nelles a escripturação. 
7.0 Os documentos que antes de serem appensos a re· 

qncrimentos, memoriaes ou processos não estavam sujeitos a 
scllo, no acto da juncção. 

CAPITULO VI 

DA fiSCALIZAÇÃO 

Art. 46. A fi scalização do imposto de sello compete ao 
Secretario das finanças, por si e por intermedio das reparti-
ções que lhe são subordinadas. 

Art. 47. Aos Secretarias de Estado, directores de Secre-
tarias, chefes, thesoureiros e pagadores das repartiçocs esta- · 
doaes, ás autoridades judiciarias administrativas, ás camaras 
nlltnicipaes, á Prefe itura da Capital, aos tabelliãcs e outros 
scrvcntuarios de justiça e outras corporações incumbe a fis· 
calização do imposto do sello, na parte que lhes for attinente, 
sem prejuízo do disposto no artigo antecedente. 

Art. 48. A fiscalização de que trata o art. 46 será exer-
cida pelo thesouro do Estado, pelas collectorias, recebedorias 
e por quaesquer empregados da Secretaria das finanças. 

Art. 49. As estações encarregadas da cobrança do sello 
uão poder\'lo fazer exames em cartorios ou em repartições 
para averiguarem faltas de pagamentos; devendo, no caso 
de infracção, requisitar das autoridades locaes certidões ou 
exames para procederem contra os infractores •. 

I 
\1 
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Art. 50. O juiz, o chefe de repartição publica, ou qual -
quer auctoridadc estadual ou municipal, civil ou militar a 
quem for p~esente algt!m processo administrativo ou judicial, 
no qual ex1stam papets que não tenham pago o sello devi-
do ou revalidação - nos prazos legaes, exigirá por despacho, 
no mesmo processo, antes de se lhe dar andamento, que a 
falta seja supprida. 

Paragrapho ttnico. O julgamento dos processos cri· 
minaes, policiaes e administrativos, em qualquer instancia , 
nllo ~erá ret~ rd a do , por falta de sello, que póde ser pago 
depots pelo 111teressado, no andamento dos processos, ficando, 
todavia, dependentes do sello os effeitos do despacho. 

Art. 51. As autoridades, empregados, os juizes, tabel-
liães, escrivl'lcs e officiaes publicas, a quem for presente titulo 
ou papel sujeito á revalidaçllo, ou de onde constem algumas 
das infracções de que tratam os arts. 59 a 6~, o remetterllo 
ao chefe da estação fiscal ou a quem competir proceder sôbre 
o caso, nos termos do art. 63. 

Art. 52 . As decisões serão dadas por des,paclíos no 
, proprio titulo , no requerimento da parte ou communicação 

official . 
. Art. 53. Si o contribuinte n!lo pagar logo o imposto ou 

st houver revalidação, ser-lhe-á, não obstante, devolvido o ti-
tulo, ficando, para os elfeitos legaes, copia authentica domes· 
mo e do despacho nelle proferido. 
. § 1.0 Dos autos e escriptos lavrados ou registrados em 

ltvros de cartorios e repartições publicas e de papeis de gran· 
de volume, não se tirará copia, mas sim extracto I mencio-
nando os factos justificativos da decisão. '1. 

§ 2. 0 Este artigo não é ap~cavel aos títulos '. e papeis 
de que trata o art. 59, os quaes, decidida definitivamente 
a questão pela auctoridade administrativa, serão enviados a 
quem competir para instauração do processo criminal. 

Art. 54. As certidões requeridas, que nllo forem procu-
radas pelas partes dentro de 30 dias , depois de passadas, 
serão reme ttidas á SecretariJ das finanças, ou á secção 
competente desb, para a cobrança executiva do sello res· 
pectivo. 

CAPITULO VII 

DAS PENAS 

Art. 55. As infracções deste regulamento serão puni· 
das com as seguintes penas: , 

a) Revalidação. 
b) Multa , 

DA I~EVALIDAÇÃO 

Art. 56. Os 1npeis não sellados em tempo e aquelles 
em que a estampilha não for inutilizada, de conformidade 
com o art. 23 ou em que se cobrou imposto inferira ao 
devido, serão revalidados, pagando: 

1. 0 O dobro da respectiva taxa ou a differença entre 
esta e a que se houver pago. 

2. 0 O dobro dos impostos designados no numero an· 
tecedente, os que estilo sujeitos ao sello proporcional, si 
não forem revalidados antes do dia em que deverá ser pago. 

• 
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Art. 57. Aos títulos sem data ou qu e a tiverem emen-
dada sem que no mesmo papel tenha o proprio signatario 
salvo a emenda, applicar-se-á n disposiç1io relativa aos não 
sellados em tempo; exceptuando-se aquelles, cujo prazo para 
o sello nllo se contar da data. 

Art. 58. A revalidação terá por base o valor da que se 
deverá pagar o sello proporcional, ainda que o mesmo va-

lor se ache diminuído por quitação ou outro meio legal. 
A dos livros calcular-se-á em relação á totalidade das folhas, 
ainda que só alguma ou algumas se achem escriptnradas ou 
nllo. 

DAS MULTAS 

Art. 59. Ficam sujeitos á multa de 5SOOO a 25$000, 
além das penas· do Codigo Penal, os empregados na arreca-
dação do sello, que receberem ou lançarem no livro da 
receita taxa maior ou menor que a devida. 

Art. 60. Incorrem na multa de 10$000 a 50$000 além 
das penas do Codigo Penal : 

1. o Os juizes que sentenciarem autos, assignarem man-
dados e quaesquer instrumentos e papeis que não tiverem 
pago o sello devido, de accordo com este regulamento. 

2.0 O juiz, auctoridade civil, policial, que der posse ou 
exercício a empregado, sem que o titulo de nomeação es· 
teja com os impostos pagos. 

3. 0 O chefe de repartição publica, juiz ou outro func-
cionario que, sem que tenha sido pago o sello devido, assig-
nar contractos e nomeações, attendtr officialrnente, despachar 
requerimentos ou papeis mstruidos de documentos, fizer 
guardar e cumprir, ou que produz effeito, títulos ou papel 
sujeito ao sello. 

4. o Official publico que lavrar contractos, subscrevrr ou 
registrar papel sujeito ao sello, sem prévio pagamento deste. 

Art. 61. Ficam sujeitos á multa de 40$000 a 200$000 
além das penas do Cod. Penal: 

§ 1. o Os que falsificarem o sello ou empregarem es-
tampilha falsa ou de que já se tenha feito uso, on os que 
escreverem . verba falsa. 

§ 2° . O escrh·ão ou empregado nas estaçõe3 de sello que 
antedatar ou alterar o conhecimento ou verba com o fim de 
evitar o pagamento da revalidação ou multa. 

Art. 62. O que vender estampilhas sem autorização do 
Secretario das Finanças perderá o valor das que Ir,e forem 
encontradas e incorrerá na multa de 20$')00 á 100$000, dupli-
cada na reincidencía. 

Ao que vendei-as por preço superior ao da respectiva 
taxa, cassar-se·á a autorisaçllo. 

Art. 63, As multas serão ir.tpostas: 
1. 0 Pelas collectorias e estações fiscaes em relação aos 

papeis que por ellas corram ou se possam sellar, a quaes· 
quer infractores que não sejam autoridades judiciaria~, 
civis e militares, vereadores, chefes de repartições publi-
cas, quando procedam em razão de seus cargos. 

2. 0 l1elos competentes Secretarios de Estado aos func-
cionarios comprehendidos nas excepções do numero antece· 
dente. 

• .I 
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Art. 64. As multas serão impostas nos termos do arti -
go antecedente, mediante denurrcla dada por particular ou 
em virtude de auto lavrado por empregados da fazenda. 

Art. 65. A denuncia de que trata o artigo anterior só 
poderá ser admittida quando venha acompanhada do papel 
em que se der a infracção, devendo, no acto, de exhibil-o, 
asslgnar o denunciante um termo no qual declare a su-

profissão e rcsidencia, bem assim o nome, a profissão e resia 
dencia do infractor. 

§ 1. 0 Nas infracções verificadas pelos empregados da 
·fazenda, deverão proceder á npprehensão do papel, lavran-
do para tal effeito o competente auto, que será assignado 
pelo infractur ou no caso de recusa por nma testemunha 
presencial ou, finalmente, na falta de uma e outra dessas 
entidades, apenas pelo empregado apprehensor com a de-
claração referente a essa dupla circumstancia. 

§ 2.o O papel as~im apprehendido será restituído ao 
infractor competentemente visado pelo chefe da repartição 
e depois de extrahida a respectiva copia authentica, que 
ficará archivada. 

CAPITULO VIII 

DOS RECURSOS E DAS [RESTITUIÇÕES 

Art. 66. Das decisões proferidas, qu alquer que seja o 
valor do imposto ou multa, haverá recurso voluntario, nece-
ssario ou de revista como no caso couber, a saber: 

§ 1. 0 Das que proferirem os collectores e repartições 
de arrecadação, quando contrarias ás partes para o Secre-
tario das Finanças e ainda para o Presidente do Estado, em 
grau de revista, quando o recorrente não se conformar com 
a decisão do mesmo Secretario. 

§ 2. o Das decisões que aos Secreta rios de Estado 
competir proferir, em primeira instancia, para o Presidente 
do Estado. 

§ 3. o Os collectores e mais agentes da arrecadação 
recorrerllo cex-officio•, para a Secretaria das Finanças com 
effeito s·uspensivo, sempre que as s~as d~cisões forem pro-
feridas a favor das partes, em matena do Imposto pago. 

Art . 67. Os recursos, tanto voluntarios corno de revis-
ta, serão interpostos dentro de 30 dias contados da data da 
intimação ou publicação de despacho. 

Art. 68. O sello devidamente cobrado por conhecimento, 
só poderá ser restituído nos seguintes casos: 

1. o De nomração que se não tornar effectiya por. t~ r 
sido cassado \: acto por deliberação espontanea da adn11nrs • 
tração e não quando por qualquer circurnstancia, deixar o 
nome{do de entrar em exercício, tendo pago os direitos e 
sello. 

2. o De nomeação para emprego, cujo exercício cessa r 
antes de terminado o primeiro anno; restituindo-se a quota 
correspondente ao que faltar para completar o dito anno• 
no caso em que o pagamento do sello tenha .sido feito. na 
sua totalidade e que a exoneração nllo tenha s1do a ped1do 
ou a bem do serviço publico. 
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Art. 69. O scllo de estampilhas em nenhum caso se 
restitue, !icanlio salvo á parte o direito á indemnização pelo 
funccionario que, em razão do cargo, applicar em algum 
papel estampilha de maior valor do qu e o devido ou cujo 
imposto não deva ser pago em estampilha, ou inutilizal·a 
sem competencia. 

Art. 70. Os recursos que versarem sobre multas só po-
derão ser accceitos com o prévio deposito da importancia 
das mesmas. 

CAPITULO IX 

DISPOSIÇÕES OERAES 

Art. 71 . Não se retardará em qualquer instancia o jul-
gamento dos processos criminaes policiaes e administrativos 
por falta do seJio , que será pago pelo interessado no anda· 
menta do processo. 

Art. 72. A importancia da revalid ação do sello e das 
multas de .que trata este Regulemento será cobrada pelo exe-
cutivo fi scal, quando não for paga amigavelmente. 

Art. 73. Os infractores deste Regulamento são soli· 
dai iamente responsavcis pela importancia das multas, tendo , 
porém, direito regressivo uns contra os outros, na ordem 
da responsabilidade co11trahida. Os funccionarios responderão 
sóntente pelas multas, quando procederem em razão de seus 
cargos. 

Art. 74. Serão admittidas denuncias sobre as infracçõcs 
d~ s ta lei. · 

Art. 75. Os emolumentos taxados aos funccionarios 
que receberem rernl!neração dos cofres publicas serão 

arrecadados como renda do Estado, qu ando taes emolumen-
tos resultarem de serviços regulados por leis estaduaes, ( lei 
375, de 19 de setembro de 1903, :~ rt. 184, e dec. n. 1. 638, 
art. 124, de 17 de outubro do mesmo anno . 

Art . 76. A renda proveniente das custas judiciari as se rá 
arrecadada por meio de estampilhas cspeciaes, cujos valores, 
formatos e signaes serão determinados pelo govern o, ou de 
guias á eslação. 

Art. 77. As estaonpilhas serão collocadas nas peças dos 
autos ou papeis avulsos e inutilisadas com a data e assigna-
tura ou rubrica: 

1. o Na primeira instancia pelo juiz ou escrivão da 
cansa. 

2." Na Relação , pelo Secretario, official ou escrivão. 
Art. 78. Na falta de estampilhas ou quan do a impor· 

ta ncia das causas exceder as de maior valor, expedir-se-á 
guia, de con formidade com os artigos seguintes. 
- Art. 79. O pagamento do sello de custas em 1.11 instan-
cia será feito pela fórma indicada no regimento de custas, 

Art. 80. Para pagamento das despesas de preparo das 
causas cíveis no Tribunal da Relação , será a guia expedida 
pela Secretaria do Tribunal e juntar·se-á aos autos o con· 
hecimento. 

Art. 81. A guia será expedida pelo escrivão do feito , 
quando os autos se acharem em cartorio e para pagamento 
das custas vencidas por funccionarios retribuídos pelos cofres 
publicos. 
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Art . 82. Nas causas de fóra da capital, os collectores e 
agentes fi scaes deverão ser ouvidos em todas as acções e 
netos judiciaes, afi m de fiscalizarem a percepção de cu stas 
devidas ao Estado, antes da sen tença final. 

Art. 83. O governo poderá im pôr a pena de multas até 
o valor de 200$000 aos infractores des tas disposições. 

Art. 84 . As taxas relativas a matriculas, exames e an-
nui dades nos Institutos de Ensino custeados pelo Estado 
serão as que constarem dos respectivos regulam entos ou 

. estatutos. 
Art. 85. fica supprimido o imposto de novos e ve-

lhos dire itos sobre as especies que passam a ser tributadas 
pela presente lei. 

Paragrapho uni co. fica o governo autorizado n revê r, 
na conform idade deste artigo,· o regulamento de novos e 
velhos direitos. 

Art. 86. fica supprimida a taxa de viação em todas 
as cspecies tributadas, com excepção do se llo de 1/2 o/0 para 
tra nscripção e in scripçllo no registro de intmoveis. 

Art. 87. Nos casos omissos se observarão as disposi-
ções do regulamento do sello, no que forem applicavcis. 

'l'alwH:.t ~ 

PAPEIS SUJEITOS AO SELLO PROPOJ~CJONAL 

~ 1. o Sello de estampilha . 
1. ") Transfcrencia de títulos da divida publica do Esta· 

do, excepto por doação ou transmissão causa-mortis. 
2. 0) Títulos de depos ito judicial. 
3.o) Ordem para entrega de bens de orphãos. 
Por conto ou fracção de conto 2$000. 
§ 2.0 Sello de conhecimento. 
1. 0 ) Títulos de nomeação do governo c outras aucto-

ridades estaduaes que dêm direito a vencimentos, gratifica-
ções ou diarias corridas, pagos pelos cofres publicas, sejam 
cffec tivas, interinas ou provisorias , de commissão ou substi-
tuição ; nomeação por contracto; os títulos de aposentadoria 
e reforma e os de nomeação de agentes de collectores e aju-
dantes de escrivães de collcctorías. 

Pelo vencimento annual: 
Até 1:000$000-6, 2%. 
Do qne exceder de 1 :OOOSOOO, mais 40$000 por conto ou 

fracçllo. 
2. 0 ) Nomeação de serventuarios da justiça- Os escri· 

v:1 cs do judicial e notas, os do judicial, os officiaes do regis 
tro de lmmovcis pagarão por seus títulos de nomeações as 
seguin tes quotas: 
De comarca de 4. 11 entrancia ........ ... ........ . 

• 3 ' {) ....... . .... ''' ' ... . 
» ) 2. • ..... . ............. .. 
» • 1 . a c termos a nnexos .. 

3:000$000 
2:500$000 
2:000$000 
1:500$000 

3. 0) Os escrivães de paz pagarão de 3005000 a 1:000$000, 
marcados pelo Presidente do Estado no titulo. 

4. 0 ) Os escrivães, q11e tiverem vencimentos pelos cofres 
do Estado, pagarão lambem o sello proporcional, do para· 
grapho 2. 0 desta tabella. 
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5/') Os succcsaores nomeados de accordo com o art. 184 
da lei n. 912, de 23 de setembro de 1925, pagarão metade 
do sello devido pelos serventuarios effectivos. 

6.o) Os officiaes de justiça c escreventes juramentados 
pagarão por suas nomeações de 50$000 a 100$000 nos distri-
cto3 ele paz, nos termos annexos e nas comarcas de 1.a entran-
cia; de I 00$000 a 300SOOO nas outras comarcas e na Relaçilo, 
marcados nos titulos respectivos pela autoridade que fizer no· 
meação. 

O Collector estadual poderá reclamar contra a quantia ar-
bitrada, recorrendo para o Secretario das Finanças com o mo-
tivo da impugnação. Este resolverá definitivamente, 

· 7. 0 ) Os depositados publicas e avaliadores judlciaes 
pagarilo de 200$000 a 500$000 marcados pelo Presidente do 
Estado nos títulos de nomeaçilo . 

8. 0) Os distribuidores contadores pagarão: nas comar-
cas de 4.n entrancia, 2:000$000; nas de 3.•, 1:500$000; nas 
de 2. 11

, 1:000$000; nas de 1. 11 e nos termosannexos 500$000. 
9.") As nomeações interinas de auxiliares de justiça não 

durarão mais de um anno, sendo por ellas exigido o sello, 
tomando-se por base metade do que deveria pagar o funcclo-
nario effcctivo. 

10) Quando a nomeação tiver de durar menos de 11111 
anno, cobrar-se-á o scllo em proporç:1o com o prazo fixado 
no acto. 

11) Nas permutas de officios pagar-se-á a diffcrença cto 
sello que fôr devido. 

12) O sello será cobrado por conhecimento mediante 
cxtlibição do acto de nomeação, no qual o agente fiscal fará 
menção do pagamento. 

13) Nomeação de promotores adjunctos, remoções de 
quaesquer funccionarios para empregos remunerados, serr. me-
lhoria de vencimentos, e permutas em eguacs condições, 
20$000. 

14) Graduação em postos superiores da Força Publica, 
30$000. 

Dos vencimentos de um anno pagos pelos cofres do Esta-
do de quaesquer empregados estadoaes, dos comprehendi-
dos no paragrapho acima, cobrará a estação fiscal que tiver 
de fazer o pagamento, durante o primeiro anuo, 5 °/0 • 

15) Inscripção hypothecaria ou transcripção de in: mo-
veis no registro de hypothecas; sobre o valor do contracto até 
20 mil contos 1/2 °/0 • Do que exceder de 20 mil contos não 
é devido o imposto. 

16) Dividas de exercido findo. 
Até a quantia de 50$000, 10$000. 
E mais 5~000 por 50$000 ou fracção desta quantia. 
17) Allivio de multas, em que a parte tenha incorrido 

por culpa propria, sobre o valor das mesmas, 11 °/0 • 

Tabella D 

DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO FIXO 

1 .a CLASSE 

Actos que pagam o scJlo conforme a dimensão do papel. 
!:? t. o Papeis forenses e documentos civis . 
Sello de estam pilha : 

1.0)-Actos lavrados por funccionarios da justiça es-
tadual ...• ... . ... ...... . ........... . ..... , . 

2. O)-Autos de qualquer especie ........ .. . . . .. . ••• 
3. 0)-Sentenças extrahidas dos processos . ........ . 
4. 0)-Requerime~tos, memoriaes dirigidos a qual· 

quer autondade estadual, judiciaria ou admi-
nistrativa, requisições, portarias ordens, saques 
e out,ros papeis, autorizando pagamentos que 
transttem pelas caixas da Secretaria das f iuan-
ças e pelas demais repartições fiscaes do Es-

• tado, com excepção dos vencimentos de func-
cionarios .••••••. . ..... . ....... . .... . .... . .. 

5. 0
)- Editaes e mandados judiciaes .............. . 

6. 0)-Cartas testemunhaveis, precatarias, avocatorias 
de inquirição, arrematação e adjudicação den-
do Estado .•..•...........•..• .• , .•. . ..... 

7. 0 ) - Quaesquer actos, ti tu los c documc l'OS que por 
outro motivo não estejam sujeitos a imposto 
do Estado, nem a mais de 800 reis de sello fixo 

S600 
,,600 
S6oo 

1$noo 
$600 

$600 

quando juntos a requerimentos ou apresen-
tados á autoridade estadual........ . ....... $800 

8. 0)- Provisões e instru rilentos. . . . . . . . . • • . . . . . . . • • • $800 
Observação: O sello estabelecido neste paragrapho é 

dl v ido por meia folha de papel escripta em todo ou em par. 
tes, não excedendo de 33 centímetros de comprimento por 
22 de largura. Excedendo qualquer destas medidas pagará 
o dobro. 

O sello das acções e processos sobre accidentes de tra-
balho é cobrado pela metade. 

9. ° CERTIDÕES 

.c.ertidões para aposentadorias, reformas e gratificações 
addrcronaes pagam de busca, por ar111o, além dos sellos de 
folhas, 2$000 e 4$000 por lauda de 25 linhas. 
Si fôr cxtrahida da fé de officio a busca é, por an-

110 o o o o to o o o o o o o 0 o o o o t t t o to 1 t t t t f o 0 , t 1 t t , o, o 

Certidões para qualquer outro fim, extrahidas de li-
vros o_u documentos de repartição publica e · 
subscnpta por empregados que não perce-
bam outros emolumentos, busca por anno .. . 

Por lauda de 25 linhas ........................... . 

S5oo 

1$000 
1$000 

. Oa contagem de busca serão excltrÚlos: o anuo em que 
~ Irvro, processo ou documento se considerar findo pelo ul-
ttmo acto nelle escripto ou por ter cessado de servir conti-
nuame~te, e o anno em que fõr pedida a certidão , cobrando-
se, porem, a taxa correspondente a todos os annos interca-
lados_; quando, porém, fdta a exclusão de tempo aqui csta-
belecrda c nenhum anno houver de permeio considerar-se-á 
devida a taxa de um anno. ' 

Designando a parte o tempo no requérimento, só haverá 
busca nos annos declarados, guardada a disposição antece-
dente. 

Ainda que duas ou mais pessoas requeiram a certidão, é 
devido o sello de uma só busca, e esta será calculada sem at-
tenção ao numero de volumes em que se dividam os livros 
sobre o mesmo assumpto. 
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Iiaverá, comtudo, a impodancia de tantas buscas quan· 
tos forem os aclos de que se pedir a certidão. 
Certidões extrahidas dos livros de lançamentos de 

impostos das collectorias . ... , ....... .. .. .. . 
Certidões de exames finaes do Gymnasio, presta-

dos por a! um nos matriculados . . ... .... . ... . 
Certidões de quitação de imposto territorial, extra-

h idas do conhecimento de pagamento do im-
posto . . .. .. ..... .... . . , . .. . , .............. . 

Certidões passadas pela Secretaria da Escola de 

2S400 

10)000 

$500 

Pharmacia..... .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . .. . .. 20$000 
Certidões de exames prestados no Oymnasio ou em 

qualquer outro estabelecimento de instrucção 
secundaria ou supericr... . . • . . . . . . • • • • . . . . . 20$000 

Certidões de exames de frequencin de escolas nor· 
maes para transferencia para outro estabele-
cimento .••• , ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$000 

Certidões copias, publicas formas , por folh as de 
o , 33 Y. o '22 ....... . ..... ..... ........... . . 

10. o)-Archivamento de contractos commerciaes ou 
estatutos de sociedades anonymas na Junta 
Commercial ou nos cartorios de registro das 
comarcas ........ . .............. . .... . .... . 

11 . 0)-Registro de firmas .... . .... . .. .... .. .. ... . 
12. 0 ) - Registro de nomes para qualquer fit!1 : . . .. . 
13. o)- Registro de marcas para qualquer fim .... . 
14. 0 ) -Os netos emanados das repartições munici-

paes, certidões, requerimentos e outros estão 
sujeitos ao sello por folha de .... . .... ... . 

15. 0)- Attestados para qualquer fim . .......... ... . 
DiverslJes: 

16 . 0) -Se !lo de ingresso em casas de .div~!sõcs, 
inclusive escolas de danças, por mtl re1s ou 
fracç;iO desta quantia .. ... .. .... ........ .... . 

1 ~000 

203000 
10)000 
305;i000 
40$000 

1$000 
2SOOO 

;)100 

ACTOS QUE PAGAM O SELLO CONFORME O SEU 
OBJECTO 

§ 2. 0 - TERRAS PUIJLICAS 

Se/lo áe estampilhas 
1. 0 ) - Títulos de legitimação de posse concedida 

na fórma da lei geral n, 601, de 1.850, art. 
5, o c decreto estadual n. 608, ele 27 de f e· 
vereiro de 1903 ...... .......... .... ...... .. .. . 

Tendo o quadrado mais de 1. 100 metros por lado 
cobrar se-á este sello todas as vezes quantos 
forem os quadrados daquelle numero de me-
tros, excluídas as fracções. Sendo passados 
pela repartiçllo de Terras e Colonização, mais. 

2. o)-Ti tu los de revalidação ele s e sma~·ias e out.ras 
concessões a qhe se referem as leis supracita-
das, art. 4. 0 e Dcc. 608 lambem citado .•....• 

Sendo expedida pela repartição citada, mais ..... 
3, o)-Titulas de emphyteuses e sub-emphyteuses 

de terras reservadas para povoaçõts, art. 12 da 
lei citada (além dos novos e velhos direitos 
do contracto) ..............................• 

20~000 

12SOOo · 

20~000 
10$000 

10~000 

' 
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4. 0)-Titu los de concessão ele terras publicas ..... . 
Até 4.840.000 metros quadrados .......... . .. . .. . 
Demais até 9.680.000 ms. quadrad .s ....... .... . . 
De maior exensão mais 1.500 por 4.840.000 melros 

quadrados até o maximo de .. . . . ........... . 
5. 0)- Titulos de emphyteuses e arr cncln lllento de 

outros terrenos estaduaes, além do imposto de 
novos e velhos direitos ........ ....... ... . ...• 

Os títulos de legitimação ~ue forem expedidos c111 
virtude de prorogação de prazo de que trata o 
dec n. 5.012, de 1918, pagam a mesma ta-
xa com accrescimo de 50 °10 • 

10$000 
lOSOOO 
12S500 

20$000 

30SOOO 

Todas as legitimações ficam sujeitas á ta ~a de 100 reis 
por metro corrente do perímetro nas terras de matta e 50 
réis . nas de campo; para as legitimações já processadas e 
rned1das antes do reg. n. 5.012, de 1918, a taxa se rá respe -
ctivamente de 30 e 50 réis. 

§ 3. 0-DIVERSOS 

Se li o de e s ta m p i 1/z a 

1. 0)-Portarias expedidas pela Secretaria da Segu-
rança Publica não sendo das mencionadas no 
seguinte num ero .................. , ......... . 

2. 0)--Portarias ou alvarás dirigido3 a administra-
dores ou directores de casas de correcção ou 
prisão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • .... 

Para sahida de qualqu er preso em geral ..... ... . . 
Para mudança de pri!llo ... , ... . .. , • , .... .... . 
Sendo expedidos pela Secretaria da Segmança Pu-

blica mais . ....... .... ... , . . .... . ... , . ..... . 
3. 0)-Aguas mineraes, por meio litro (sello de 

garantia) gazeificadas ou não, de fontes de 
propriedade part icular ou do Estado .... .... . . 

4. 0)- Mercadores ou industriaes ambul antes pelo 
visto do collector do município differente da-
quelles em que elles tiverem pago o imposto, 
uma vez q~t~ 9ueiram exercer a industria no 
outro municlpio .•........................... 

5. 0)- Empresarios de divertimentos publicos, pelo 
- visto - do!l collectores dos municípios difff!-
rentes daquelles em que elles haviam pago o 
imposto, uma vez que queiram exercer a iu-
dustria ou profissão ... . . .. .... .... ......... .. 

6. 0) - Títulos· de matricula de conductor de vehi-
culo, feita na Secretaria da Segurança Publica 

7. 0)-Termos de sahidas e entradas no ~ livros de 
depositas dos cofres publicas ....•... . • , ..... 

8,0)--Verbas de embargos e penhores nos mesmos 
depositas ....... . .......... ..... .. ... .. .. 

9. 0)-Verbas ele registro de transferencia de privi· 
legios concedidos pelo Estado .... · •....•...• .. 

10)- Registro de documento ou titulo, a requeri· 
mento da parte, em repartições publicas do 
Estado, cujos empregados não percebam cus-
tas ou emolumentos, para esse acto, por linha 

6$000 

6$000 
6$000 
6$000 

6$000 

$ül0 

lOSOoO 

203000 

10$000 

3SQOo 

1 ~500 

2SOOO 

~200 
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Da somma despreze-se a quantia menor de 200 
reis, quando haja, e não se receba menos de. 

11)- Termos lavrados nas mesmas repartições não 
sujeitos ao sello fixo desta tabella ......... .. 

12)-Termo de Juramento ou compromisso de ern. 
pregado estipendiado ....... . .......... ... . 

13)- Copias de mappas e diagrarnmas mandados 
levantar pel'o governo do Estado ou a elle per-
tencentes; por dia de trabalho do d_esenhista 
4$000 até o maxirno de ............ · · ..... . 

14)-Termo de abertura e encerramento dos livros 
de registros de hospedes de hoteis, pensões 
e casas similhantes ....... . ....•............ 

15- Guias apresentadas ás estações fiscaes para 
compra de sellos de diversões, sellos para 
certidões e outras ............ · ·. · .......... . 

§ 4. 0
- TITULOS SCIENTIFICOS E DE HABI-

LITAÇÃO 

SELLO POR CONHECIMENTO 

1.0)- Pharmacerrticos diplomados por instituição 
estrangeira que pretenderem fazer exame na 
Escola ..................................... . 

2°.(- Diplomas de normalistas .. .. , ........ .. : ... . 
3.0) -Títulos de habilitação ao cargo de jurz de 

Direito ......•.....•.......... . ............. 
Registro nas repartições publicas do Es~ado d~s 

seguintes diplomas: Medicos, bacharcrs em d!· 
reito, engenheiros, agrimensores, pha~maceuh
cos, dentistas, agronomos, yetennan~s, par-
teiros e quaesquer outros trtulos c .diplomas 
de capacidade scientifica ou de profrssão não 
especificada.. . . .. . ........ . .... .. ... . . · · · • · 

LIVROS 

§ 5,0._ SELLO POR CONHECIMENTO 

1. o)- Protocollo das audiencias, de en~rega de 
autos aos juizes e advogados, de rcgrstro dos 
escrivães de qualquer juizo estadual •.•.•• ' . . 

2. 0)- Livro do cofre de orphãos ..•...... -· · · · · · · · 
3. 0)-Dos distribuidores ............ · ·• · .. · · · .. · · 
4. o)- Dos depositarias publicos . ".' . .. · .. · ..... .. 
5.0)-Dos pharmaceuticos e drogrrrstas ........ · ·. 
6. 0

) - - Dos termos de bem viver: segurança e rói de 
culpados ......•.... . .. · . ·············••••· · 

Pelo termo de abertura ou encerramento de qual-
quer destes livros é devido mais o sello de . .. 

Observação :-0 sello marcado neste paragraplro 
é devido por folha que não exceda de 33 cen· 
timetros de comprimento e 22 de la~gu~a, ex~ 
cluidas as folhas addicionadas pa~a mdrc~ ou 
qualquer fim diverso da respectrva escrrptu-
ração. 'd . 
Excedendo de qualquer destas medt as pagara 
o dobro da taxa. 

1$000 

20$000 

2$000 

20$000 

5$000 

$500 

200~000 
25$000 

25$000 

25$000 

$200 
S200 
S200 
S200 
$200 

$200 

lO'BOOO . 
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CONTRIBUJÇ0ES DIVERSAS 

§ 6. 0- SELLO POR CONHECIMENTO 

L 0)-Acções cíveis até o valor de l:Ooo:soooo in· 
clusive as de divisão e de demarcação de te'rras 
10$000, e mais dez mil reis por conto de réi~ 
ou fracção de conto de reis, até o rnaxirno de. 

2. 0)- Alvará de supprim ento de consentimento de 
pae ou tutor para casamento ....•........ 

3. 0
) - Alvará de venia para fazer citar, excepto a 

concedida a pupillo .... ....... .. : ...... .. 
4. 0 ) - Cartas de emancipação e licenças conced i-

d_as á mulher e filhos menores para rr ego-
crarem . .. . ............. .. . ....... ........ . 

5. 0)- Carta de leg it imação ou adopção tantas ve-
zes quantos fo rem os legitim ados ou ada-
ptados .... , ............... . .. . ..... , ..•... 

Os títulos sujeitos a este imposto são: a provisão 
ou carta depois da sentença da leg itimação 
ou con firmação da adopção; as legitimações 
ou adopções feit as por simples escripturas 
public as de reconh ecimento pagarão só-
mente por cada legi tim ado ou acloptado . .. . 

6. 
0

) -Cartas de supplemcnto d ~ edade, tantas 
vezes quantos forem os menores ...... .. . . 

7. 
0)-Caução fidei-jussoria, de rato, promissoria 

cível de qualquer natureza .............. . 
8. 0)-Caução de opere denrolieudo ........... . 
9. 0)-Contractos ante-nupciaes sem valor decla-

rado ............•.•....•. . ............... 
10)-Aivará de folha corrida .................. .. 
11)-Habilitação de herdeiros ou habilitação para 

receber herança, por cada habilitando .... 
12) - Licença para abertura de casas de saude, ma-

ternidades, asylos, etc .... ................ . 
13)- Licença para abertura de drogaria ......... . 
14) . Licença concedida pelas autoridades Silllita-

rias para abertura e manutenção de phar-
nracia, para fabrica de aguas gazozas arlifí-
ciaes, sodas e congencres e venda de sub-

. stancias venenosas ...................... . .. 
15)-Licença para escriptorio de emprestimo sobre 

penhores .......... .. . ................... . 
16) - Provisão para advogar a qu em não seja for-

mado em algumas das faculd ades da Re-
publica, por anno ou fracção de anno .••.•. 

17)-Provisão de tutela, por cada tutelado nella 
mencionado...... . .... .. .............•... 

18)-iJassaportes concedidos pelas autoridades 
policiaes, por pessoa ou família ..•.. . .... 

HJ) - Prorogação de administração, relativamente a 

200$000 

40$000 

15$000 

20$000 

40$000 

5500) 

40$000 

10$000 
10$000 

3005000 
8$000 

9$000 

100$000 
50$0lJO 

50,)000 

800SQOO 

100$000 

5$000 

8$000 

cada anno ............................... . 
20)- Decretos de perdão ou com mutação de pe-

nas, não sendo pobre o agraciado .• .. ...• 
21) -In~cripção para o concurso ao Jogar de juiz 

de direito ..........•...................• 
A. s.-3~ 

10~~00 

50.~000 

120$000 



~2)-0uias quantitativas de exportação com o ~m~o~ 
to a pagar e quaesquer outras apresenda .as 
ás repartições fiscaes para pagamento ~ 1111; 
postos ou para depositas de qualq.uer ongen 

23)-Conhecimento de arrecadação. de Imposto ou 
de depositas de qualquer ongem, ~e quan· 
tia egual ou superi?r a 5$000, expedidos po~ 
qualquer estação fi scal do Estado ..•...... 

24-Decretos do Presidente do E~ta~o conceden-
do favores em virtude llc lets · · · · · · · · · · · · · 

25-Portarias de Secretaria de Estado ........... . 
De outras auctoridades .... · .. · · · · · · · · .. " · 

26)-Exames chimiCos c analyticos na repartição 
de Hygiene: 

Por quantidade . .. ·. · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · 
Por qualidade .···. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Por substancias venenosas ............... . 

$500 

$500 

100$000 
40:S000 
10$000 

30$000 
50$000 

200$000 
N t . Os sellos dos numeras 22 e 23 deste paragrapho 

" ?nac.luidos no proprio conhecimento de arrecadação ou sere1o 1 d' . . d deposito e devidamente tscnnuna os. 

27)-Jnscripção de exame vestibu lar para matrl· 
cu la ......... ·············· ·• · • • • · · · · · · · · · 

28)-Taxa de matricula . ... · · · .... · · · · · · · · · · · ·" 
29)-Taxas de inscripçã? de exames do. ~~~so . . . . 
30)-Emolumentos de diplomas . ....... • .... . 
31)-Taxa de transferencia de alumnos ......... . 

Gymnasio )fineh•o 

32)-Taxa de matricula em cada ~uno do curso .. 
33 )-frequencla de alumnos ou~lllt e s ....•....... 
34 )-Exame de admissão á matncula ............ . 
35)-Exame de passagem e do curso,, excepto dese· 

. nho e gymnastica, por matena .......... .. 
36)-Exame final de alumno do curso ........... . 
37)-Diploma de conclusão do curso ....... ·: ... . 
38)-Da taxa de matricula no 1. o anno sera des· 

contada a importancia de 20SOU::l paga para 
exame de admissão. 

39)- Exn mes parc.ellados de candidatos extran h os 
ao Oymnasw: 
Taxa de inscripção, por materia . . . . .... . 
Certificado de approvação. por materla .. 

40)-Di Jlomas d~ approvação nos exames. do 
c~rso secundaria ~ fu.ndamcntal confendos 
pelo Oymnasio Mmcno .. · • · · · • ... · · • · · · • 

41)- Examcs em qualquer série do curso, no~ esta-
belecimentos de instrucção secundana ou 
profissional, equiparados aos do Estado ou 
que gozem de favores ou subvenção ..... •. 

605000 
75$000 
75$000 

200S000 
1C0$000 

120$000 
120$000 
20$000 

5$000 
10$000 
40$000 

20S;OOO 
20$00J 

40$000 

ti$000 
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LICENÇAS E DISPENSAS 

§ 7. O- SELLOS DE ESTAMPILHAS 

t.o)- Licenças concedidas a funccionar ios publicas 
com vencimentos ou parte de vencimentos: 
De cada mez ou fracção de mez não exce· 
dente a 12 ... .•..•...•••• . ......... .. ••••.. 
Sem vencimentos, de cada mez ou fracçlio 
de mez nllo excedente a 12 ............... . 

2.o) -Licença para uso de armas prohibidas . .. ..• 
3. 0 ) - Licença c·;nced ida pela auctoridade policial, 

para cada espcctacuto, sessão ou funcç11o de 
cinema, theatros, circos de cavallinhos, 
bailes publicas, chás dançantes e qu aesqu er 
outros divertimentos com entradas pagas, 
inclusivé escolas de danças . .. .......... . . . 

3$000 

2$000 
20$000 

3$000 
4. 0)-Licenças e di sp~nsas do Governo do Esta-

do, não espectftcadas ........... .. · .•. • , . 20S.OOO 
5, 0)-Dos juizes e outros funccionarios, idem. . . 10$000 

Art. 88. RcvogarrÍ·se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões da Cam ara dos Deputados , 8 de Setem-
bro de 1927.- 0 presidente , Pedro Marqu e> de Alm eida .-
0 1,0 secretario, João Beraldo . -·0 2." secretario, Caio Nelson. 

PROJECTO N. 62, DA CAMAHA, DE 
1027 

Abertura de creditos 

Art. 1. • Fica o govemo nuclori-
zado a abri r o crcd i lo de !iü!JBOilil, 
para pagat· a gmlificaçiio nddicional 
da lei n . 425, de agos to de 1 !JOü, 
a que tem direito o dr . . Joiio Perei-
ra de Mello, funcci onnl'io dn Ag ri-
cultura . 

Art. 2. o Pica o go l'<' rn o au c l o~·l-
zado a nbr·ir o credit o de .... . . . . 

tscek, dircctorn do grupo escolar 
de Diamant.ina; d . l\lnr·ia Anlonie· 
ta Queiroga Pinto, directora do 
grupo escolar de Snhinopolis; c d. 
l\lari a Gomes, professora do grupo 
esco lar de Dores da 13on Esperança . 

17:703$802, para pa gament o de ad-
dicional da lei n . 425, de 1006, por 
terem completado 30 annos de se r-
viços ao Estad o, aos seguintes fun -
ccionarios : d. Olympia Santos, di -
reclom do J~ ru po esco lar de l\1 a-
rianna; Fernand o Arauj o Vnz ele 
l\Iello, dir·cc tor· do grupo esco lnr 
de Uberahn ; d. Idal in:1 Hort a Gal -
vã o, direclora do ~: rupo csco1'a 1i 
"Maria Thereza ", de ·S:io .João d' El-
Rey; Americo Ep;ydi o de Almei-
da, direclor· do gru po esco lar· de 
Pahnyra; i\'fod es lo de Mell o R ihei-
t·o, director do grupo escolar rle Pa-
tos; d. 1\ofaria Ft•liciana 'l'orTes, 
profes so ra do grupo esco lar de Leo-
poldina; A nlonio Nelso n de Mou-
ra, direclor do grupo esco lar de 
Indnyá; d. Minervina Au gusta, di-
l'eclora do grupo csco lnr· de Bom-
fim; Pedro Ncry, dir·cclor do gr·u-
ll O escolar do Prata; d, Julia Rulli-

Art . :1.° Fica o gol'ern o aucto-
rizado a abrir o cr·edito na impor-
tancin de 4 :2i! íS1Dl, para pagn-
mcnl o dos add icionacs da lei n. 
~~2:í, de 17 de agos to de 1906, nos 
seguintes fun cc ionarios que com-
plei:Jrnm 30 annos de serviços 
pr·cslndos ao Es lado: Man oel Am-
hros io Alves de Olivcim, d . Emi-
lia Edcltnrdes de Carvalho Fa-
ria c d . Maria José Valle, respe-
cti vam ente, pro fessores dos grupos 
csco la rc:; de ,Jamwria, Além Pm·a-
hyha c fo rmi ga, a (Hll'ti r de 23 de 
lllaio de 1 !J2:J a [11 de dezembro de 
1!128, de 17 rl c dc7;e mhro de 1!JU 
a :11 de dt•zemhro de 1!l28, c 1. • de 
j ulh o de 1!l22 a ill de dezembro d'& 
I!J28. 

A 1·t. 4. o Fica o p;ovcrn o aucto-
rizadn a nhrir, desde .i ir, o cr·edilo 
preciso purn pnga mcnto, até 31 de 
dezembro proximo futuro, de ven-
ci mentos aos fun ccional'ios da Sc-
cr·cturia ria Camam dos Deputados, 
rl e :record o co m n resolução da 
mes ma Ca mara, n . 20, de 1. • de 
sctcmb i'O do cor·r·enl.c nnno . 

Art. li. " Pica o governo nuctori-
zado a nbrir o ct·edi'to de 6!J7$000, 
11ara pagar a gratificnção nddicio.~ 

• !1 
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na! da lei n . 425, de 17 de agosto 
de 1006, 11 que tem direito. o ba~h~
rel .José Cantidi o de Freita s, JUIZ 
de direito de Hi o Pard o. . . 

Arl. 6.• Hevuga m-se as diSJI OS I-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Camii i'a dos 
Deputados, em 8 de se tembro de 
1927. - O pres id ent e, Pedro l\l t~ r
ques de Almeida. - O 1." sec 1 ·e tar~ o, 
J oão Bernldo. - O 2.• secretario, 

O!c1~a ri o ~ l acic l , Hibcir? de Oliveira, 
Olymp il~ ~ l ourão, Ga briCI Santos, J. 
~ l u n ta n ·l n n , Pcricles de l\l ~nc~onça, 
Xa vi er Ho lim, Alfredo Sú, Snnao da 
Cun ha, l·:neas Cnmem, Alfredo Bue-
ta, ,\ JI'rcdo Ca tfio, Alves de Lemos, 
Lui z Li.;hon, Lev indo Coelho, Cn-
millo Chaves c l\lodes lino Gonçn lvcs, 
t'nlla nd o com ca u~n partic ipada .o 
sr. i\l ifiuel Lannn, c sem clln, os mms 
se nh ores. 

Abre-se a scssiío. 
Caio Nelson. 

Vão a imprimi!·. 
Nada mais ha vendo a tratn ~· -s e, ~ 

levantada a sessão, sendo des1g!1ada 
para 11 nocturn a de hoje, n scgumt ::: 

OHDEl\1 DO DIA 
Prim eira !!arte 

Até as 21 horas : 
Leitura da neta, expedi ent e, ap rc-

!:e:ntnção de pareceres, projccl.os, in-
dicações, moções e requerim entos . 

Segunda parte 
Até as :H horas : 

3. ' t\i scussão do projccto n. 58, da 
Cam:mt, sobre ahe:tura de crecti tos. 

2.• db cussão do de n . :J ~ , da Ca-
mara, di spondo sobre emolument os 
de collectori as c escriv:ics de coll e-
ctorias. 

2.• di scusslio do de 11 . M, sobre 
class ificação de co ll cctol'ias. 

2.• di scussão do de 11. 22, sobre 
classificação de comnrcas . 

2.• discussão de de n . 28, sobre en-
sino de pharmacia c odont olog ia. 

2.• SESS;\0 EXTHA ~ HDI NAHIA , 
AOS O DE SETE~IBHO DE 1027 

(Noel urna) 
Presidencia elo sr. Olegario Ma ciel 

c Ribeiro de Olive ira - Secreta-
rios, os srs . Olympio Mourão c 
Gabriel Santos 

SUi\li\JAHIO: - Acla. - Ext)('e[i-
cnt c. - Pnrccc rcs de commi ssúo 
sobre um requerimento do bacha-
r el Mi guel Pint o Hihciro. Or-
dem do dia. - P rojccto n . !íS, 
da Camara. - Emend a do S I'. A 1-
frcdo Sá. - Projecto n . iH, dn 
Cama rn. - Projeclo n. f1·l, da 
Cnmn ra. - Emendas do SI'. Al-
fredo Sú. - P1·ojccto n . 22, da \.a-
mara . - Di scm·so c eme ndas dos 
S I'S . Alfredo Bactn c Alt'rcdo Sú. 
- Projccto 11 . 28, da Cnmam. -
Ordem do d in. 
A' hora rcg imcnlnl , feita a cha-

J11ntln1 ncha!n-se 1)rcscntcs os sr~ . 

E' l icl:l c upprovn da a acta da an-
l ~ccdentc. 

o sn . 1. • sEcn ETAHIO p1·ocedc 
ú lcit urn do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios 
Do 1 . o sccrc lnl'io da Camnra dos 

Dep ut ad os, communicando terem su-
bid o á snnc~:io so b ns. 252, 2fl3, 254, 
2;1G c 2:ífi, redi gi dos de accorcfo com 
as eme nd as do Senado, os projcctos 
daquctla Casa, ns. G, 17, 17-A, 17- 13, 
c 32. - Jntcirmlo. 

P~\ !j SH-SC {t 

Aprcsc nta.~ã o tl c parecere~, proje-
ctos, indicações, moções e reque-
rim en tos 

P:\HECEHES 

O Sl1. ALf HEDO SA', pelas co m-
misstics reun idas de Finanças c de 
Lcfi islaçiin c Justi ça, ot'fcrecc o se· 
gui ntc : 
Sobre uma pretenção do dr. Miguel . 

Pinto Ri beiro 

As commi ssões reu ni das de Finan· 
ças, Ju sti ça c Legis lação, its qunes 
foi p1·cscnt c o requer imento do ha· 
charc l i\ li J.( uel l'int o Hi bciro, pedindo 
rcY isão de sua nposc nt adol'in, siío 
de parecer c requerem seja o mcs· 
mo remcl.l. id o ao s t'. Secretari o da 
Interi or, afi m de qu e se di gne de 
prestar sua in fo rm ação a respcilo . 

Sa la da s comm issõcs. O de setem-
bro de l !l2i . - All'redo Sú. - Ri-
beiro de Oli veira . - Alves ele Lc· 
mos. - Lu iz Li sboa . - Lcvi ndo 
Coe lho. - Cam ill o Chaves . 

Term i n:1 ndo esse pa rccc r, em l'C· 
qucri ml'n lo, entra Jogo em di scussiio 
c é ap provndo sem debate. 

Passa-se á 

2.' PA HTE DA OflDEM DO DIA 

Entra em 3." discussão o seguin· 
te. 
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PROJECTO N. GS, DA CA~ I :\n ,\ , DE 
1027 

Abert ura de creditos 
O Co ngresso Lcgi slnt ivo do Esta-

do de i\! i nas Gcracs decreta : 
Art. 1." Fica u goYCnto auclori · 

zudo :; : 
a) abri r n credito de :1 :G00$0011 

para pn gn 1· u auxil i'J para :tluguel de 
casa, de 1." de .ia nciru a :.I 1 de de· 
zc mbro diJ corre nt e an no, a que tc111 
direito o juiz de direi to de Poços de 
C.a ldns , dr. Pa ulr• de Mo l'I!C S .J:II'{lim , 
nos te rmos do inciso do nrl. :1, d11 
lei n. !l2!l. de 27 de se tem bro de 1 ()'2G, 
ú de 35:0iJG .• SQ O, ao sr . Arl indo Tci-
xcir:t Juni or, em Yirtude de se Jil c n ~: .l 
jucl iciarin; o de il8 :J.II $000, para n·l-
tcnder a dcspcs:ls ~om di1·crsos pr<l-
fcssorcs cn n t r:1ctado~ dn Conscn·a· 
torio i\ linriro de ~lusica . c para I>"\ 
~:tmcnt :~ numa praticante do mesmo 
C0n ~en·nt •.: r io, a 11111a in ~ pcc t om de 
"ll um nos do In ternato· do Gymnn sio 
Mine i1·o. a um profcssoi· dr. l in~u ns 
do mesmo cstahclr l' imrn to de e n ~ i nn 
c a mnn scn·cnlc da Esco la i\'nrmal 
Modelo da Cnpit nl ; o de 272>3000, na -
ra paga mento a preparador c zcl :uln-
rc s dos lnhnr:il nri os de PhYsicn. ch i-
micn c hi slr. ri n na tmnl ~1:! Escolri 
Norm ~ l Moclclo. ela !.api tai ; rclnti-
n . a nul{me nt o de vencimcn t·os cor-
rcsno nclrntrs ~os mezcs de norcmhro 

nos ter mos cln lei n . 801, de 8 de 
sc tr mb r, , de 1925. 

i\!'l. 5:' O ~ , . · ctnri o do Tl'ibunal 
tln l\claç:i r. pc rrchcrlt mensa lmente o 
nrde nacl <t cl r 1 :2:i0·"000. 

Ar t . f,;• f icn o go vc·rn r. noctoriza-
eio a abrir, desde j ú, o credito sup · 
p l l' mcntrt~· de 28:896 ·ooo, pnrn pllflrt· 
1ne nto c! ,, excesso V!:ri fi c:, do na des-
' c·~ : ! qur rnrre pela verba 8 - i\Jntc-
rb l - nrt . 1.•, ~ 1.0, da lei n. 031, 
de· 27 d(' ~. c •t t• Jn h rn de 1!l21i. 

A!' l. 7. • nevogn m-se as di sposições 
em co nl rnrio. 

Sa ln e\ns sessões cl n Cnmam dos 
r -cputncl os elo Estado de Minas Ge· 
rncs, em Dcll o Hori zonte, nos 4 de 
setem bro de 1027. - O presid ente, 
Pedro l\farqnes de A lmcid n. - O 
1." sccrc tnri n, .loiio Bc raldo . - O 
2.• secre tari o, i\lnr tin s Pmtcs. 

O SH. Al. f. HEDO SA ' , obt end o a 
pa l:I\Tn , ll! c cnYia ú i\lcsa a seg uin-
te: 

Emenda 
Accresccnlc-se onde co nvier: 
Arti go . F ica o l(o \·crno auclori-

zn do n abrir o credito de :1 :825$000, 
pa ra pa::(a mcnto de addicionnl dn 
lei n . ·125 , de 17 de a ~o st o de 1006, 
a qu e tem di reito José Alves Perei-
ra, co ntado r da Imprensa Orficial, 
no pcri odo de 11 de janeiro de 
1023 a :JL el e deze m hro de 1028 . 

c dczpm hro de 1!l2fi, c um outro sup- 1 1 1 
1·temPntar ú ,·r rhn 1fl _ Prssonl __ Sa n c as sessões, !l de selem >rO 
el o ar!. 1.0 • § 1.0 , rl a lri n. !J:l1, ele 
'27 de ~c t cmhro ele 1:12fi, 1:\mbem p::t•·n 
n~f! ••mrn lo de p n~ fcs~o rcs; n 1lr 
7 :8()0$000. supplcmr nt rr i1 vrrhn 1il, 
a) rr~ so:\ 1 , 11. 1. rb lei 11. !l:Jl. rlr 27 
cJp sclr lllb ro rlr 1 021i srnrln ~ :!l:JO ~OilO 
'nara o Tnl crn nto e R : !1 10~ 000 nnra o 
Ext~nwto eln r. • mn ~~ in i\Tinrirn -
Pa!(:nne·nf n de :1.u la s cxlrnorel i nn !'ias 
dos . profcssorr s ; 

de 1!J27. - Alfredo Sit. 
Lida c a poiada, entre co njuncln• 

mente em di scussão. 
Encerrad a esta, é approl'ndo o 

projccto co m a emend a . 
Contendo a cmcndn matcria nova, 

fi ca sobre a mesa para sofft·er 4. • 
discussão. 

Entra em 2 . • di scussão, por nr-
l.i gos, se nd o approvnrlo sem deba-
te, com um a cn1e nd n ela commissão 
el e Finanças, o seg ui nte : 

b ) crm trihu ir co m o rrcu rso el e 
rm c dis!lli Z<' l'. por cont a el:l ve rba 16 
el o ~ 4·.'. naJ':J auxilinr n cnnst rncção 
el o mo nn nH•n to n :>n 1~ t os Dum ont. c PHO.J ECTO N. :14. DA CA i\!ATI A, DE 
el o li HI U ~o l (• n nn clr . .T n~o Luiz Ah ·<':;, 102 7 

Ar t. 2.• No~ R.". tl o nd. R.• . dn l ~ i 
n . !112, de 2êl ' dc ~ ~·t~m hro rir 1!J2:l, Alte ra disposições da lei n . 919, de 
S ll ll:lril!Win-SC :1!: pn lii\'I':IS: "'·' ll :ll 192(; 
o f' fi ciin 1 do rr~ i :dro de immo ·eis". 

Art. 3." fic n n c~m·e•rnn PJJI'fnri z:l-
cl o n nhl'i ·o crrdif n ele !l :OOO J::O OO p:J·· 
1':1 ;nJ•nl'it· 1 in snfl' ieirnr in d~s \'rr-
has G c 7 cl n a1·t il-(n 1.". ~ 1.". rln lc· i 
11. !l:Jl , ck '>i de ~~ t rmhm dr 1!l2fi. 

Arl. 4:• Fie" n,·orn:!ndn ntr :l1 ele 
cl cz0111hrn ele 1!l?R a ~ rn t i f ir n c;iio rs-
pc•c i:Jl ar.s nrn fcss·H'P.S dinlnmadtl~: 
por Escoh N0rmnl elo Estndo . CJII :) 
rcgcrrm .·s~n l :l~ dist r icl:tcs e rnrnrs , 

O Co nl{ rcsso Lcl{ islalivo do Esta-
elo de Min ns Gr racs decreta: 

Art. 1 ." F ica o ~ rl. 10, da lei n. 
!l1 !l , dr 4 el e sctcmhro el e 1:J21i, snh-
st ilu ido pelo sel{uinlc : - "Pclns 
Cl' rt id iícs de intrrcsscs das part es, 
ex trnhirl as de livros c papeis da s 
coll cctori ns, qu alquer que seja o 
tr mpo n qn c se re ferirem, percebe-
rã o os coll ectores c escrivães os 
émolnmcntos çjc 4$000, 1111 mcsJna 
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'proporção de sua s porccnln gcns, 
sc·nd o 25 % par a o fun do escola r· a 
(lU C se refere o art.. 120, n . 3, da 
Constitui çiio do Estado . 

Para~-:rnph o uui co. Nos mun ic i-
n ios onde h ouve r· ma is de um a col-
lcctori n, os emolument os pela s ccr·-
t icl õcs cxlrnhi clns por um a seriín di 
vididos r.om n oul rn, guard ada a 
mesma proporçiío, c visadas t.ocl ns 
as certidões nclo out ro coll rctor , 
para sun validade. 

Art. 2 ." Ti cvol(a m-sc as d isposi-
ções em co nt ra ri o . 

Snln cl ns sessões rl n Cn mnrn dos 
Depu ta dos. Bcll o Hori zont e, 4 de 
se tembro de 1 !127. - O P •·cs ide nt r•. 
Pedro 'Mnrqu es de Almeid a. O 
1. o Sccrclnri o, .T o ~ o Bcrn ld o. - O 
2. • Secretari o, Cai o Nelson . 

Emenda 

Ao nrt . 1 . •, pnrart, rnpho uni co -
Supprim n-sc. 

Snln dns comml ssões, R de setem-
bro de l!J27. - Hibeiro rl c Oli vcir:1 . 
- Alves de Lemos . -Alfredo Sá . 
- Lui z Li sboa. 

Ficam soh1·c n mesa para n or·-
dem el os trnhalh ns . 

Entra em 2 .• di scussão, por arli -
l(os, o seguin te: 

PHO.JECTO N. ;,4. n A C:A iiTAnA, DE 
1 !)27 

Classificação de collecto rias 
O Con !lrcsso Ll' gblnl ivo do Esta-

do de Mi nn s Ger:1cs drcrd n : 
Art. J. o As coll C'c lnr ins de rendas 

do Eslndn serão divid idns em cin co 
cl nsscs, do sc~u i nl c modo : 

Serão de fi . • clns sc as de rendi -
mento de 20 :0008000. 

As de 4.• clas se, se rií n ns dr ren-
dim ent os de mais de 20 : 000~000 até 
100 :000. '000 . 

As de 3.• clns.> P. as rlc rcmlimcnto 
de mais rl c 100:000$000 até ... . ... . 
250:000$000 . 

As de 2. • cla sse. ns 1l c rcmlimcn-
tn de mais de 250:000$000 nlé . . ... 
;,o o :ooosooo . 

As de 1. • cla sse. ns de rcntlimcn-
to de mais de 500:000$000 . 

Adt. 2. " Os co ll cctn rcs c c scr i v~ e s 
pn ssn r~o a perceber· pelo scrvi<:o de 
anccn rlnçiin a seguinte porcen ta gem 
c quota fixa : 

n) Na 5. • cla sse a porccnta ~cm 
será de 1!1 •lo até a lot ação c 7 •lo 
sobre o excedent e . A ~~u ola fixa se rá 
de 1 :000$000. As coll cetorias des ta 
classe nijo lQI11 ~ sc l'ivão ' 

h) Nn 4. • clnssc n porcentagem 
sc rit de 10 "1" nlé 50:000$000; 7"1" de 
50 : 000~000 nté 100:000$000; 6 •i• so-
hrc o excedente até 200:000$000 c 
. (. "i" sobre o mai s qu e a n ecndnr . A 
quota fixa set·ú de il :G00$000. 

c) Na :'!. " classe será de 8 "i" até 
1 50 : 000 ~000; 7 •i• el e 150 até . .. . .. 
2GO :000$000; rí "1° sohre o cxccdcnt.c 
até 300 :000$000 c 4 "1° sobre o mais 
que anecn dar . Quota fi xa, 3:100$000. 

d) Na 2." cla sse scrú de 7,5 •i• nté 
2GO :OOOSOOO; 2 "i" de 250 nté . . .. . . 
i!OO :OOOSOOO ; 2,5 •1• ele 300 até . . . . 
500:000$000; 4 •1• sohrc o exceden-
te até !iOO : 000 ~000 c 3 oi• sobre o 
mais qu e arrecadar . Quota fi xa : ... 
a :-toosooo . 

c) Na 1.• clas se ~c r·ú de 5,7 oio a té 
fJ OO :00$000 c :1 "I" sohrc o exceden-
te . Não h a quotn fi xa para esta 
cla sse. 

Art. 3.• A porcentngcm c quota 
fi xa se rão divididas em 5 parte~ , 
send o 3 pertencentes ao collcctor c 
2 no cscri vflo, excepto nn 5. • clas-
se em que será toda do collector. 

Art. 4. o Fica o governo auctori-
zndo a ex pedir novo r cf(ul nmcnto 
para ns collec lori ns do Estado, ins-
tituind o o acccsso pnra provimento 
das co ll cctoria s de classe superior . 

Pa r·agra pho uni co. As coll eclorin s 
de 4. " c las ~ c se rão prov id.as por . 
concurso de títu los entre os cscri-
v:i es de coll cclori as c os escrivães 
serão nomeados mediante concurso 
de prO I':lS. 

Arl. 5. • Os cscr·ivãcs de collc-
cl oi'i as go sn l'i'ío de' prefcrcncin em ,as 
nomeações de coll cctores cst aduacs, 
si no excrci cio do ca rgo houverem 
rcvel:l dn capacidade. 

Ar t. 6 . 0 Esta lei en\rnrú em vi-
gor· nn data el e sun pu.blicação. 
, Art. 7. o Rcvognm-se ns di sposi-
ções em co ntrari o . 

Sn la rias sessões, da Cnmara dos 
Depu ta dos dn Estado de Minas Ge-
ra es, em Dc ll n Horizonte, nos 2 de 
se tembro de 1 !!27. - O Pres idente, 
Pedro 1\'l:l rques de Almeida . - O 
1." Sec retari o, .João Bcr·aldo . - O 
2." Secretari o, Celso Mnchnrlo . 

O art. 1. • é npprovndo· sem dc-
hall' . 

Em di scussão o art. 2. 0
• 

O s r. Alfredo Sá, ohlcnrlo n pn-
lnrra , lê c envi a ú Mrsa ns seguin-
tes emend as, qu e são npeuas de re-
dacç:i o: 

Emendas 

N. 1 
Ao nrt. 2 . •, letra c) , onde es tá 

csc l'ipto - 3:100$000, diga-se,, .. , 
3: 600~000 . 
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N. 2 
Ao nr t. 2. o, letra d) , ond e cs tú 

cscripto - 3:400$000, diga-se . . . . . 
3•600$000. 

Sala el as sessões , !l de setemb ro el e 
1!l27. - Alfredo Sú. 

·Lida s e apoiadas, en tra m con jun-
tamente em rli scussitO . 

Encc rTadn es ta, é npprov:1d0 o nrt. 
2. o com as emendas. . 

Os demai s ar ti gos são nppruvados 
sem dcbn tc . 

Volta o projcclo ú commi ss fi o el e 
Fina nças. 

Entra em 2. • discussão, por arti -
gos, o seguinte: 

PTIOJECTO N. 22. DA CAl\!AHA, DE 
1\1 27 

Classifica ~ iio de co marcas 
O Congresso Legislativo do Estado 

de Mi nns Gcrncs dccreln : 
Art. 1 . ° Fien o ~o ,·e r n o auclnri -

zado a rever o qu adro de e la ~si fi ca
ção de comnrcas, di stri bui ndo ns cn-
t rnn cias de accnrd o com o mnr i-
mcnt o fore nse c rl'mlimcnlo de im-
Pt•stos esl acl ua es . 

§ 1. • Si a mud:1r1ça de cn l l'goria 
dn comarca prc.i ucl icar o juiz de di-
reito, este conti nuar·:\ a gosar das 
vanta gen s anl cr iores, até qu e seja 
provido em o ui ra comarca de cgua I 
cntrn ncia ou superi or . 

§ 2. o Os ju izes muni cipacs c os 
promotores de jn s ti ~n , cgunlmcnte, 
sem Jli'C.i uizo de venci mentos, scr:io 
aprovei tados em outra s comarcas, 
quando n :J itcr:u:ão de cnt rn ncia im-
portn r n suppressii o do ca r!:(n ou di-
minu.içií ú de venciment os. 

Art. 2. '· O goycrno podcr:'t em 
as JI!Hnençõcs de jui zes de d ireit o, 
nprr: vcil:l r· " ' lwchare is rcl(ulnrmcn-
t c hahil ilados an tes da lei 012, de 
J [l2;j, que ind ilui u o co ncurso pn r:1 
o }II'Cl' nchimcnto desse ca rgn. 

Art. 3. 0 Accrcsccu l e-sc no nrl. 22+ 
dn lei .n . 012, de 7 de af(o slo el e 
1!125, o seguinte : 

Pn rngrapho un ico. O dispos itivo 
aci ma nií o se refere aos qu e sc.i:un 
dcvcdor·cs por· impos tos ou credo-
res por dcposilos em ha nco ~ , ou 
ve ncimentos . 

Art. 4." l'i ca clcvndn de cincncn-
tn mil réi s mcnsacs a r·cmun crnção 
dos escrivães el o cri me c cxccu ~õcs 
fi seaes nas comnrcas de 1. ', 2. ", 3." 
c 4." cn lrnncias. 

Pnragraplw uni co.Nos term os n n~ 
nexos os tnhclliãcs dos 1." c 2." of-
fieios perceberão cincocnta m il réis 
mcusaes, a titul o de cxepedi cnlc1 

pelo serviço cr·imc e fiscal que lhes 
i\) r disl r:Imido. 

Art . ;, , " A di 1•isiío pro porcional cl n 
1crha para pn~a mc nl o de custas .iu-
r!ic iaria:; cri minaes fnr-s(•-á, toman-
do-se po r ha sc os mnppas de scl'-
l'i r; ns do nnn o nn tcrior. 

J' :Jra f(rnplw uni co. A's comarcas 
I' L' L' t•m -c r~:Hlas scrú defer ida a quo-
ta-pn rl e du dnta r;ão orçam cntai'Ía 
que C1l ll hL'I' :'1 de menor mov imento 
forensl', r nt rundn, pois, no calculo 
cnm ns dndos cstn li sli cos desta. 

A d. (). o Fica o governo auelori-
z:Hlo n reve r os nnxil ios pccuni nr·ios 
aos c:1 rcc·reiros dns cadeias publicas 
d" Eslndo . 

ú rt . 7. • RcYogn m-sc ns di spos i-
~i'>es r m co nl r·nrio . 

Sa la das scssõc.; da C:amm·a dos 
Depulndn s. em Bl' ll n Hol'i zonlc, 3 
cc setemb ro de 1027. - O prcs i-
dc nll' , Pedro i\Iarqn cs de Almeida. 
- O 1. o sc•c relnr in . .Toiio Bcra ldo. -
O 2. " sl' r rcta rio, Ce lso Mn chndo . 

Em discuss:i o o art. 1 . o 

O Sn. ALFnEnO 13A ETA- Sr. Prc-
sick nte, :10 projecto em di scussão, 
,·cnho o!'fcrcccr a seguinte emen-
da : (lê) 

Nti o se trnl a, sr. P residente, de 
r1nH1 mPdi du de cxccpç:io odi osa mas 
de unm homl' JJa gcm c reparação que 
Ouro Preto bem merece . 

E' a mni s nnti gn cidade de Minas, 
nobre c vcn c r·nnd a cirl:J dc, a primei-
rn c n 11 1~c clM; oul rns ci dndcs min ci-
r:Js , cheia de tradições honros iss imns 
c· ~ l o r · i o s :1 s , qnc vt}m desde a pri-
mciru ph nsc da nossa hi sto ri a. 

O sr. Alfred o Catão - E' a arca 
s:1n ta ci:l s nossas tmdiçõcs. 

O sr. Alfre do Baeta - Foi o fóco 
du ci vil iz:t(,':Í o de nl inns, de onde ir-
l' i~ d i ar:Jm :1~ pr imeira s idéns de li-
bcrd:Hie, ind cpendc ncia c nacionnli-
dud c bru sileira . 

Lú cu hirum os pr imeiros mnrl.yrcs 
da libcrd ndc naciona l c por toda 
pal'l c vib r:1 m reco rdações qu e não 
podem deixar de ser ns ma is cn ms 
no por o m i 1 ~ei rn ; sc;,:undo Diogo de 
\'asrnnccllos, " é o ccrcbro orga-
nizu dor· da eusa minl.!i rn c o maior 
n1nn unH' 11lo de Minns, sinii o do Bra-
si l" . 

E' pnra estn ccllula-mãc da nossa 
nacion:ll id:Hlc c dn Hcpuhli ea, como 
tem sido classifica da, que peço a cx-
eepç:io consigrw da na emenda que 
tenho a hnnra de np rescntal' á con-
sidernr;:in do Scnmlo. 

Tra ta-se, além di sso, da r cparaçfio 
de uma inju stiça que soffrcu a ci-
dad e mar ty l', quand o fo i des pojada 
das s tHl S P. r.c ro~n!l vas dç Capitnl do 



540 

inenle, leve sun comnrcn rcbnixndn 
de clnss ifi cação que pede lhe sc jn 
res litu idn. · 

Estou certo de qu e o Sennd o Mi-
neiro não deixará de approYa l' n 
emendo , que em nada irá prc,iud icnr 
us outras cidades mincirns, que de 
Ouro Pret o, rcceheram os primeiros 
influ xos de civili zação. 

(1'-Iuito bem!). 

· O eminente presidente Antonio 
Carlos, que tã o :llt o sa be cul lltn l' o 
nosso. passado, as nossas tradições. 
no VISita•· nquella lendnr ia ddadr 
que tem merecido de s. cxc . tanto; 
carinhos, extmn hou que isso ,i:'1 não 
se tivesse feit o . (Muito hem!) 

E' por isso, sr . p,·esidcntc qu e 
venho implorar dn Senado Mi;ll'ÍI'O 
fl.u c, 1.dnda. que tardia , faça essa ju s ~ 
t1 ça 11 unt1ga mctropnlc de i\linas, ao 
menos como repara ção a tantas in-
ju~liç_as de que tem sido vict i ma, 
prmcipalmcnt c nes tes ultimos tem-
pos. (Apoindos) . 

O sr. Alfredo Catão - Eu, pel o 
men os, hypolheco o meu voto a tu-
do quanto possa co nCO ITcr para recr-
gucr Ouro Preto. 

O sr . Passos Maia - Todos nós. 
9 sr. Alfredo Baeta - Espero, 

po1s, n approvn çi\o da minha emen-
da. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Vac ú 1\Icsa, é lida c entra con.i un-

ctamcntc em di scussão a scguink: 

Em enda 

N. 1 

Acc resce ntc-sc no art. 1.•, p:~r:~t:ra-
pho ... : · 
Fica rc s l:~hclccid:~ :1 cl:~ssificnç:io ela 

conwrca de Ouro Prelo em :1 " cn-
t•·ancia . · 

Sala da s sessões do Scnacln Mi-
neiro, !J de setemb ro de 1()27. - Al-
fredo Bacia . - l\ lndcslin o Go n ç:~ l
vcs. -Lui z Lisb o:~ . - Cami ll o Clw-
ws. 

Encerrada a discussiío, é appruva-
do o art. 1. " com a l'IIICIIli:J . 

O ar!. 2. • é appror:~do se m de-
h:~ te. 

Em discussão o a •·L. a. o 

O SI1. ALFI1EDO SA ' : - Sr . Pr<!-
s id cnt c, a lei n. fJI2, de 1!J25 de or-
ga niznçfiO judicin rin, e.> latuiu ' no an. 
224: ' 

"E' suspeit o para funccionnr no 
processo o jl)iz que fôr dcvçclor 'm 

credor de algu ma da s pnrtcs, ou dos 
ad rugn dos destas." 

Alguns juizes no Estado levando 
muito nlto o csC I'II PUio par; profcl'i-
1 em dcs)lllCJJUS nos processos em que 
11 Estad o é interessado, têm jurndo 
~ u s pciçiiu, todas as vezes que lhe são 
l'l'edo•·cs po1· depositas nn Ca ixa Eco-
nondcn . ou como po rl:~<lorcs de títu-
los ria divida publica es tadual. 

Para cessa•· semelhant e cscrupul o 
de consciencia d:•. pnl'l c dos mag istra-
dos, qu e assim procedem, c em or-
dem a facilitar o anda mento dos fei-
tos que, com tnl suspciçiic. ficam 
prorr:1 sl in ndos em seu julgamento, 
HJll'escnto ao pro,iccl.o uma emenda, 
manda ndo acc resl'en t :1 1', no pa J'agrn-
pho uni cn, do art. :l.", as palav•·ns: 
Cnixa Ec,J nom ica, ou por titul as da 
diYida puhlica. 

Vae ~·~ Me sa, é lida, apo iada e entra 
co n.iuncl amcntc em discussão, n se-
guinte: 

Emenda 

N. 2 

Accre scc nt e-sc ao paragrapho unico 
do :11·l. il .". entre as palavras "ban-
co ou ,·cncimentos" as seguintes : -
'' ou Ca ixas Econom icas ou por titu. 
los :.l:! diricla public:1." 

Sala das sc~sõcs, D de setembro de 
!!J2i . - AIJ'r2uo Sú. 

Encenaria a discu ssão, é npprova-
do o art. :! .0 , com a emenda . 

Os demai s artigos s:io approYados, 
~. e m debate. 

Volla o pro.iccto ú commissfio de 
Legislação c Jugliça. 

Entra em discussão, por artigos, 
sendo a pp i'O\'ado, sem dcbn te, o sc-
r;uint c : 

1'1\0 .JECTO N. 28, DA CAMAI1A, DE 
1D2'l 

Ensino de pharmacía c odontologi.l 

O Congresso Legisla tivo do Estado 
de ~li nas Gera cs decreta: 

Arl. 1.• O ensi no de pharmacia e 
Odonlolo~ ia só podr r:'1 ser minist•·;,. 
do, no Es tad o, em escolas qu e tc-
nlwm obLido :1 sua equipa ra ~:iio :'ls 
l'on gc nercs J'ederacs, e nas que, rc-
:·onh el·idas pelo Estado, tenham sid•J 
fundadas nntcs de vigente o dec. n. 
ll .fi ilO, que reorganizou o ensino sc-
cuncln l'i o c supcrioi' da Hcpublica, ~ 
julgadas id oncas para trnnsfcrcncin 
de nlumpos l)nra as ncaclcnlins offi-

ciac3 c cquip:ll'acbs c nas Escolas de 
Pharmncia c Odontolog ia de Ubú c 
Il n.i ubn . 

Art. 2.• As escolas ainda não cquJ... 
pn radns c cuj os dipl omas sejam re-
con hecidos pelo Estral o, té l'iio o pra-
zo de dois annos, n cont:1 1' da publi-
cn~~ão desta lei, para obterem a sua 
equiparnção ás c·onft ellcrcs fcdcrncs, 
sob pena de suspensão dos cf fcitos 
dns leis csl.acluacs de seu rcconhcci-
liiCnto, cxcrpto as rcconhccidns pc-
lo Estado, l'undadns an tes de vigcnlc 
o dcc. n . 11 .530, rcfcl'ido no arti go 
(Jl'Cccdcntc, c :1s Esrolns de Phnnna-
cin c Ocl ontoloct ia de Uhú c Jt aju h:'l . 

Art. 3." Durante o pe ríodo de tran· 
sição dctcl'lninacl o prln a rti ~o ante·-
rior c cnHtll anto ns escolas não esti-
verem soh o rcr, imen da lei federal , 
ficam suj eitas ús dispos ições desta 
lei c ú fi sca lização da Secretaria do 
Inter ior. qunnto ao rct~imc n esco lar. 

Art. 4.• Para tal fim, o govCI'IliJ 
des ignará os fi scncs que forem nc-
ccssa ri os c aos qunrs incumbirá: 

a) visi tar frequcnlcm cntc os cu r-
sos, aulas c lahoratori os e assistir 
nos exames vestibulares c finacs; 

b) ve1·ificnr a execução dos pro-
grammns, de qnc, pelo menos, lrcs 
quartas partes deverão ser cffcctiva-
mcntc explicadas; 

c) vclnr pela exnctn ohserva ncin 
desta lei c do regimento interno cb 
Escoln; 

d ) apresentar ao Secretar io do In · 
tcrior rclntori as circumstaneiados so-
bre os trnhalh os escolares, o es tado 
da mat ricula c da frcqu cnria, a situa-
çiío fin aii CC ÍI'a do rstahclcc im cnto c 
as occorrencins mais im portantes da 
vida escolar; 

c~ r cc'OITCI' para o Secretar io do fn .. 
tcrior clns :•el os el a Conl( rc!lndio co n-
lrarios :'ls di sposições desta lei. c do 
seu rc!(ulnmcnto, ass im cr.mo do jul-
rrn men to dos cxn mrs vc st.ihularcs c 
finae s, qu nnd o não lhe parecer justo 
ou razoavel . 

Art. G.• As despesas ela fiscaliza-
ção co n cr!í o por cont a elas escolas, 
dcvrndo cncla un·•a cl cllas clrnosilar 
l!n Thesourn el o Estncln n nu ota fhn 
nnm1:d dt\ ~ris C• nt os fl c r f. is. ouc po-
dcrú ser pn >'a sc mes tml mc nlc, em 
dun s ·prP.s t :li'Õcs c).!u:H'~ . · 

Arl. li ." Ficam rec:>nh ccidns pelo 
Est:>do de 1\ linas Gr r:1 es os rlip l nm~s 
ronf>•1·iflos llf' la Esr•nla de Phal'lnnci <~ 
c Odnntolo!! in el e 1lhcrahn. 

Art . 7.• O J>'odrr Executi vo. mc-
dinnt c nropnsta 1lns fi scncs. nnclcd 
snsuc•!Hlrl' os cf fcitos rins leis ele 
>·ccn11h rcdmcnto rk•~ns Esr.olns, qnan-
!10 verificar n insuffici Cilcia da matri·-

~uln, dcficiencia de npparelhnmcnto, 
i n obsc rv~ncia elos programmas np-
r •·ovndos, ou de scnmprim cn to reit r. -
l'ndo das disposições desta lei e do 
respectivo regulamento. 

Art. 8.• A duração de cada curso, o 
numero c seri ação das res pectivas cn·-
dc iras, assim como as provas de npli-
d~o pnra matri cula serão cguaes :'•s 
rx igid as para as escolas nncionacs 
offi cincs ou a c !las equiparadas . 

Ar!. 9.• O regulament o que for c:{·-
pc did o pelo Poder Executivo comple-
tarú a or~an i zaç:io estabelecida na 
pi'Cscnte lei que i) ntrarú em vigo:: 
deste a dala' de sua publicação. 

Ar t. 10. 1\cvogam-sc ns di sposiçõe~ 
em contrario . 

Sa la das sessões da Camara dos 
Dcput ndos, em Bcllo Horizont~, 3 de 
se tembro de 1 !!27. - O presidente, 
Pedro Marques de Almciad. - O 1.• 
sec retario, João Be~·aldo. - O 2.• se· 
crclari o, Ce lso 1\lachndo. 

Fica sobre a mesa para a ordem 
dos lmbalhos. 

Na da mai s havendo a tratar-se, é 
leva ntada a sessão, sendo designada 
para ama nhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 

Até ús 14 horas: 
Leitura dn neta, expedi ente, a1>rc · 

sc1il nçiio ele pareceres, pro.icctos, in-
ti icaçõcs, moções c requerimentos. 

Segunda parte 

Até ús 17 horas : 
2." discussão do Jli'Ojccto n. 3, da 

Camara, fixand o a despesa c orçandJ 
a r~cc ita do Estado para o vindouro 
exerci cio. 

1." cli scussiío do 1.• turn o, do pro-
jccto n. 26, da Ca mara, sobre rcfor· 
ma cons titu ciona l. 

i!." di scussão do de n . 60, da Cama-
ra, sohrc imposto territorial. 

:!." discussii•> do de n . 38, ela Cama-
ra, ise ntando de impos to as emprc-
sns ele al'mazc ns gcracs . 

:l ." di scussão do de n . 55, da Ca-
mara. crca nd o a Ca ixa Beneficente da 
Gunnla Civil. 

i!." di scussão do de n. iHi, da Ca-
m:ml, sohrc o imposto de inclustria c 
r•rofi ssões (com emendas). 

; 1.• di scussão do de n . 62, da Ca-
mara, sobre nhcrtura de crcditos, 
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32. a SESSÃO OHDINAniA, AOS 10 
DE SETEM13RO DE 1027 

PHOJECTO N. 37, DA CAMARA, 
DE 1927 

Presidcncia do sr. O lega rio 1\'Iaciel Altera dispor.iti vos da lei n. 912, de 
- Secreta rios, os s rs. Olynq>io 1925 
Mourão c Gabriel Santos 

SUMMARIO: - Acla. - Expedien-
te: Projcclos ns. 37, 41 e 4-l, da 
Ca.mara. - Parece J·cs de com-
mi ssões sol>rc os proj cclos ns . 
22, 59, 57 e 54, da Cama ra. Idem, 
sobre diversos requeriment os. -
Redacçõcs finacs d os .proj eclos 
DlS. 7, 15, 20, a:l dn Ca mara. -
01'dc.m do dia: Projeclo n. 2ti , da 
Camnra. - P roj.edo n . GO, ela 
Cama.rn: di scu•r·sos c emenda s dos 
srs. Alfredo Sá c Enéas Camcra. 

- P·r ojcclo n . 38: di se urso c 
emenda do SI'. AI fredo Sú. -
Proj eclo n. 55, da Camara : di s-
curso c emenda do sr . AlfJ·edo 
Sú; observações do sr . Preside n-
te . - Projccto n . 31l, da Camn-
ra: discm·so c emendas do s~·. 
Allfrcdo Sú; id em do sr . Alfredo 
Baeta. - Projecl o n . G2, da Ca-
m m·a . - Proj.cclo n. 3, da Ca -
mara : d iscmsos c emend as dos 
srs. Alfredo Sú, ~lodcst in o Go n-
ça lves, l'a ssos Main , Simão da 
Cunh a, Luiz Li sboa, Ahcs de Le-
mos, Ca mill o Chaves, Xnvicr Ho-
Hm c Ribei ro de Olh·rir a. - He-
qucrimenlo do SI', Hi hciro de O li· 
veira. - Ordem do dia . 

A' h ora rcgimcnlal, feita a cha-
mada , nchnm-sc prese ntes os srs. 
OJegario Maci el, Ri beiro de Olh•e i-
ra, Olympio Mourã o, Gah l'i cl S:t.n-
to s, J . l\Ionlnnd on, P·cr iclcs de i\Icn-
dolllça, Levindo Coelh o, Xavier Ro-
lim, 'A lves de Lemos, MoPe ira da 
Hocha, VaHadar'('s .Hibciro, Lui z 
Lisbo.n, A lfrcdo Sú, Modcs l i no Gon-
çalves, Alfredo Bacla. Ca11 nill o Cha-
ves, Alfredo Calão, Enéas Ca mcra, 
Simão (]a Cunha c Passos Maia, fal-
tarudo co m ca usa parti cipada o sr . 
Mi guel Lan.na c, se m c li a, o sr. 
João Pi o . 

Abre-se a sessão. 
E' lida c npp rova da 

anl 'cccdcnlc. 
a nela da 

O SH. 1 .• SECHETAHIO procede 
ú leitura tio segu int e : 

EXPEDIENTE 
Officio s 

Do sr, 1. • sccrcl nrio da Camara 
dos D<~pu tados, remell t,ndo os se-
guintes: 

.. 

O C:lll gresso Legisl !!Jlivo do Esta-
do de ~!in:l'S Gentes decreta : 

Aort . 1 . • Snhslilua -sc pelo seguiu· 
lc a letra b, n . 4, do art. 262, da 
lei n. 012, el e 23 de setembro de 
HJ2:i: 

LclJ'n b - Os crim es previstos nos 
nl'i s . 124, 12:i, 127, 13il, 136, 137, 
138, l :lfl, 140, 141, 142, 144, 145, 
14 R, 2f> 1, 2f> ·l, 2G I, 262, 2Gil, 264, 
207, 920, ~27, 3211, 920, 33~ 540, 
u:n, :w2, a:1:1, aas, ll3ü, i140, 356, 
35 7, i! 58, ilf>!J, i!GO, 36 1, 362 c 363, 
lodos do Cod igo Penw l c bem r,ss im 
os el os paragrapho u nico do art. 
1.• el o dec. n. 4.20~ , de 6 de jull10 
de 192 1; 20 do dcc. 2 .110, de 1909, 
c 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27 c 28, n. 
11, do cl ec. n . 4. 780, de 27 de de-
zembro de 1923. 

Os ]JJ'occssos pend ente s pelos cr i· 
mes de que !rala esta lei, que nã o 
h ouvere m sido ain da suhm ctt. idos 
n jury, ~c rã o remei Lid os ao juiz de 
dir·cilo para as dili ge ncias do jul-
t-:a mcnl o c aq ucJ.l cs em qu e houver 
sent ença do jury, pende nte de a.p-
pell ação, seg ui rão os t ermos ultc-
ri Cll·cs des tn: mas si n Camara Cri· 
min ai ma ndn1· suhm ettcr a novo 
jul ~a.m en lo , este se farú na cornfor-
mi <laoclc da lei n . 912, de 23 de j a-
neiro de Jn2!í. 

Art. 2. • Hcvo~tam-se as di sposi-
·~ lí cs em co nlral'io. 

Sala d:ts sessões da Camara dos 
Dcp ut:Hlos de Mi nns G0racs, aos O 
ele selemhro de HJ27. - O presi-
dc.nl e, Pedro i\Iarqu·cs de Almeida . 
-O 1.• secretari o, João Bcraldo. -
O 2.• sccrc.lnr io, Cetlso Macha.do. 

PfiOJ ECTO 'N. 4 1~ , DA CAMAfiA, 
DE 1027 

Engenheiro para obras municipacs 
O Co nr.; rcs so Lcg isla.tivo do Esta-

do de i\1 i na ~; Gcrnes decreta : 
Art. 1. " Fica o gove rn o do Esta-

do nn clol'iz:tdo a entrnrl' em ll•ccor-
cl o co m as Ca nw·r:ts Mnnicipaes, qu e 
o so li ci tarem, a fim de mante1· um 
enf(c nhciro, exc lu siva mcnt•c encar-
rega do elas ohrns publi cas cstad uaes 
c muni cipa es, dentro de cada muni-
cípio. 

Art. 2 . • O Estncl o c o municipio 
co nco rrerão cn.çl?. 1nn çom 50 % lll\· 

' t 
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rn o pngmmcnlo dos vc.ncim cntos do 
w genh cit·o. 

Art. a.• Esse enge nh eiro se rá no-
meado pelo gove rn o do E si ado c 
dcvcrú satis.fazeJ' toda s as cxige n-
cin s do r egul am nt o em vigor na 
Dir·eolorin d e Via ç;lo c Obras Pu-
blli cns da Sec J'elaria da Agricullu· 
ra. 

Art. 4. • Em ·lodos os se rviços es-
t.aduncs o enge nheiro lerú de ohe-
decc·r nos rcgul am t• nlos em vigor nn 
Scci'C lnq·in da Agl'icull ura . 

Pnrngraph o un i co . Nos mun icí-
pios fi ca rú cll e subordin ado ao pre-
sidente da Ca'lllnra, pod en do os 
seus trabalh os technicos ser rcris-
los, no qu e di sse r res peito no sa-
neamento loca l c r! escnvo lvimenlo 
da cid nd c, pe lo in spcctor de se rvi-
ços uJ·bnnos. 

Art. fi. • Val'ia s camaras, até qun-
l'J•o, de conw1um accordo, poderão 
co'liza•r- sc para gosar de idenlica 
va1~lagem. Nes te caso, no fiJ·ma J'em 
o necord o com o gover.no do Estado, 
ficará detc1'111inad a a sédc do enge-
nheiro. 

Art. 6 .• Nos muni cípi os qu e já 
forem st:dcs de c i rcumscl'i pçõcs de 
obras pnhl ica s, os cngc n h ei ros do 
Estado paderâ,J cncnl'l'egar-sc tam · 
hem dos serviços muni ci·pa•es, me-

diante a gra ti ficação mcnsa[ de 
200:3000, qu e SC J'Ú paga pelas Camn-
J'a :; ~l un ici p n cs . 

Art. 7." O Prcs id~n lic do Estado 
ahr irú os necessal'ios crcdilos pam 
execução dcs t a lei. 

Art. 8.• O governo fica auclori-
zado a mandnr procede!' á co nsoli-
dnçiio das leis mineiras, nomeando 
pai·n esse fim uma com missão de 
seis nwmbros . 

Para gra pho uni co. A gralifica-
c;:lo aos encar1·egados desse traba-
lh o sc1·á arhilrnda pelo Congresso. 

Art. 9. o Fica dcJ·ognda a 2. • pat·· 
I c do n nt. 48, n . 2, do dcL"''e to n. 
ll. !M I, etc 17 de agost o de 1025. on· 
de di z: hem co mo a in c(II'])O ração 
de hc ns ( immoveis) no pnl l'imonio 
da s soc iedad es co mm erciaes de 
qual quer typo como quota de ea.pi-
la l dos socios ou accioni slas . 

Art. 10. Esta lei cn t.J·nrá em vi-
go r depois de rcgulnmenlnda pelo 
Poclcr Executivo. 

Art. 11 . Hcvoga m-sc as disposi· 
ções e,m co ntrario. 

Sala das sessões da Camara dos 
De1putados, ~m BeiJo Hori zo nte, 9 
de se i cmhro de 1927. - O (J1'esi-
cl t• nl t•, PedJ·o Ma rqu es de Almeida. 
- O 2." scc J' eln·ri o, A. de Hcscndc 
Costa. 

PROJECTO N. 41 DA CAMARA, DE 1927 
Coclig·o fle Contabiliflaclc 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

1'ITULO I 

NORMAS GERAES 
Art. 1. A Contabilidade do Estado compre-

henderá a inspecção e registt·o da receita e despesa 
e os actos relativos á gestão do patrimonio. 

Art. 2. Fica cr·eada a Contadoria Geral, para 
a superintendencia e centralização de todas as 
contas do Estado. 

Art. 3. A Contadoria Geral desdobra-se em 
Contadorias Seccionaes, com séde nas Secretarias 
de Estado, e em tantas sub-contadorias quantas 
forem necessarias para a completa organização da 
contabilidade. 

Art. 4. A escripturação synthetica das ope-
rações financeiras e patrimoniaes far-se-á, essen-



cialmente, pelo methodo ele pnl'Lidns d?bradas, 
com as variantes que pelo governo forem Julgadas 
con yenientes. 

Art. 5. As contas dos exerdcios financeiros 
deverão fi ca r oro·aniz :~d as e intci ramente llquida-
das até 31 de m~rço do exercício seguinte ao a 
que disserem respeito. . 

Para arapho uni co. O Chefe da Contadoria 
Geral seráb responsavel pel~ exactidã~o e P?~tua l i
dade na execução dos serv1ços do Contabilidade, 
incorrendo nas penas comminadas no art. 89 os 
funccionarios que os negligenciarem. 

TITULO li 

EXEROICIO FINANCEIRO. ORÇAMENTO E 
CREDITOS ADDICIONAES 

CAPITULO I 

Ex01·cicio f inanceiro 
Al't. 6. O exer·cicio fin anceil'o começa a 1. o 

de janeiro e termina a 31 d<~ dezembro. 
Art. 7. Ter·minando em 31 de dezembro o 

exercício financeiro, nenhuma despesa mnis pode-
rá ser empenhada por conta das dotações do res-
pectivo orçamento. _ 

Art. 8. Depois de 31 de dezem.bro, perderao 
· o vio·or todos os creditas orçamentarws, bem como 

os s~pplementares e extraord inarios, na parte 
não empenhada. 

CAPITULO II 

Do orçamento 

Art. 9. O orçamento, ou balanço de previ-
sao de cada exercício, comprehencle a receita, pre-
viEta nas differentes foutes que competem ao Es-
tado, e a despesa que o go~erno ~ autorizado a 
fazer no decurso elo anno fuJan cell'O, para pro-
ver ás obrigações assumidas pelo Estado. e aos ser-
viços publicas a cargo de cada Secretaria. 

Art. 10. Cada uma das Secretarias de Estado 
organizará, na parte que lhe competir, a proposta 
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do orçamento pam o anno seguinte, remettendo-a 
á Secretaria das Finanças, até 1. o de maio. 

Paragrapho unico. A Contadoria Geral fará 
a revisão das propostas parciaes e organizará a 
proposta defi nitiva, que será remettida ao Presi-
dente do Estado até o dia 1. o de junho. 

Art. 11. A proposta de orçamento deverá 
mencionar a legislação relativa ás rubricas da re-
ceita e ás verbas da despesa, e ser acompanhada 
das informações seguintes : 

I- Balanço, e respectivas demonstrações, re-
lativo no ultimo exercício; 

li-Rendas arrecadadas nos tres ultimas 
exerci cios , respectiva media e previsão para o novo 
exercício; 

IH-Demonstração da receita arrecadada no 
ultimo exercício, segundo a natureza das repar· 
tições exactoras ; 

IV-Demonstração, por Secretaria, dos cre-
di tas acldicionaes abertos no ultimo exercício; 

V -Tnbellas explicativas ela despesa que se 
propõe para cada Secretaria; 

VI- Quadros comparativos, por Secretaria e 
respectivas ver·bas, elo orçamento vigente com a 
proposta do exercício vindouro; 

VII-Verbas para as quaes fica o governo 
autorizado a abrir cr·editos supplementares; 

VIII-Resumo e balanço da proposta orça-
mentaria. 

Art. 12. Não é permittido ao governo impu-
tar, a qualquer rubrica do orçamento, despesa que 
nella não esteja comprehendida, segundo as tabel-
las explicativas approvadas peJo Poder Legisla-
tivo. 

Paragrapho unico. Poderá, entretanto, trans-
portar as scbras apuradas em virtude daa econo-
mias realizadas nas subdivisões de uma mesma 
verba, desde que o transporte so opere de umas 
para outras sub-consignações da mesma verba. 
Este transporte, porém, não é permittido si fôr 
feito do material para o pessoal, e vice-versa. 

CAPITULO III 

C1·editos Addicionaes 
Art. 13. Abertura de creditos addicionaes é a 

'fixação em acto do Poder Executivo das impor~ 



tancias necessarias a despesas publicas não com· 
putadas ou ínsufficientemente dotadas nas leis do 
orçamento. 

Art. 14. Os credito3 addiciouaes dividem-se 
em: 

a) creditas suppleme11tares; 
b) creditas espéciaes; 
c) creditas extraordinal'ios. 

§ 1.• Creditas supplementures são as impor-
tancias consignadas ao reforç::> das differentes ru-
bricas do orçamento pela com provada insufficien-
cia destas para o custeio do:; respectivos serviços 
durante todo o anno financei1·o. 

§ 2. o Creditas especiaes são as auctorizações 
de despesas com serviços ou fins especiaes, não 
computados no orçamento e consignados em lei 
especial ou nas disposições geraes das leis ele 
meios. 

§ 3. o Creditas exb·aord inarios são as quantias 
legalmente declaradas necessarias para as despe-
sas extraorclinarias e imprevistas, decorrentes de 
inadiaveis necessidades de defesa da segurança ou 
da saude publica. 

Art. 15. Não é admissivel a abertura de cre-
ditas sem denominaçJo ou cujos fins não se enqua· 
drem em nenhum dos paragraphos do artigo pre-
cedente. 

Art. 16. Os creditas addicionaes são abertos 
pelo Podei~ executivo, em decreto referendado pelo 
titular da Secretaria a que pertence a despesa, 
sempre pelo Secretario das Finanças, mediante 
auctorização expressa do Congt·esso Estadoal, 
quando se tratar de creditas especiaes ou supple· 
mentares. 

Paragmpho unico. A expedição do decreto 
de abertura de credito será sempre precedida de 
consulta ao Secretario das Finanças sobre os re· 
cursos elo 'l'hesouro para fazer face á despesa. 

Art. 17. Os creditas supplementares só pode-
rão ser abertos nas seguintes condições: 

1. • -Serem as verbas suppriveis declaradas 
nas leis do orçamento e designadas por 
seus numeras e inscripções. 

2. o -Serem abertos em virtude de represen· 
tação do Secretario, acompanhado da 

demonstração das despesas justificativas 
da necessidade do credito. 

3. o -Serem abertos depois do nono ~ez do 
exercício e no caso de urgen01a das 
despesas a que forem destinados. 

Art. 18. Os creditas especiaes serão abertos 
pelo Poder Executivo auctoriza~o em le~ especial 
ou nas disposições geraes das lers d~ me.ws. _ 

Art. 19. Os creditas extraordmarws serao 
abertos em qualquer mez do exer~icio para .oc-
correr ás despesas em caso de calamidade pu.bhca, 
epidemia ou por medida de segurança publica. 

Art. 20. A vigencia dos creditas supplemen-
tares e extraordinarios é adstricta á duração do 
exercício financeiro, a dos CI'editos especiaes será 
determinada na lei qu~ os auc.to_rizar e, no .caso 
de omissão será de dors exercrcws consecutivos. 

Parag~·apho unico. Os saldos de credito~ ~s· 
peciaes, verificados no encerramento do exermcw, 
na forma deste artigo, serão, por acto do governo, 
transportados para o exerci?io se_guinte. _ 

Art. 21. Serão submettrdos a approvaçao do 
Poder leaislativo, acompanhados de justificação, 
os credito~ extraordinarios abertos em cada exer· 
CICIO. 

Titulo 111 

Da reaeita o1'çamentaria 
Art. 22. Constitue receita elo Estado a que 

constar elas leis orçamental'ias, passando pelos 
estagias seguintes : 

a) lançamento; 
b) arrecadação; 
c) recolhimento. 

Paragrapho unico-Serão devidas as contri· 
buições que não constarem elo orçamento, quando 
estabelecidas em leis especiaes e em contractos 
celebrados pelo Estado. . 

Art. 23. Far-se-á lançamento, com determma· 
ção dos contribuintes e respectivas d!viclas, dos 
impostos directos, taxas e ou.tras recmtas, cujos 
devedores possam ser determmados com antece-
dencia. 

Art. 24. A arrecadação da receita e~tadual, 
orçada pelo Congresso, far-se-á, em dinheiro, pe· 



las I1epartições competentes, tendo-se em vista os 
reaulamentos expedidos e os accordos fiscaes cele-
br~dos com entidades extranhas á administração 
do Estado. 

Paragrapho unico. Nenhuma receita será 
annullada, salvo cobranças indevidas , cuja resti-
tuição se opere no exercício corrente. 

Art. 25. A renda ordinaria é subdividida em 
renda de impostos, renda patrimonial e renda in-
dustrial. 

Art. 26. Será considerado como receita extra-
ordinaria o producto de operações de credito, 
quando applicado em pagamentos considerados 
como despesa do Estado . 

Art. 2 7. A receita lançada que n 1o for arre· 
cadada até 31 ele dezembro, const ituirá di vida acti· 
va, que deverá ser inscripta , para proceder-se á 
sua cobrança immedinta. 

Art. 28. O recolhimento da receita aos cof1·es , 
pelos respectivos exactores, fa r-se-á de accordo 
com os regulamentos ou contractos celebrados, 
ficando marcado o prazo de 48 horas para a que 
for arrecadada fóra destes casos. 

Paragrapho unico-Será imposta a multa de 
1% ao mez, aos exactores que retiverem. receita 
em seu poder, além dos prazos estabelecidos na 
fórma deste artigo. . . , . . 

Art. 29. A rest1tmção da receita relativa a 
exercícios já encerrados correrá á conta da. verba 
•Restituições• da Secretaria das Finanças. 

Art . 30. A renda e.xtraordinaria proveniente 
do bnposto destinado á defesa do café será entre-
gue ao Banco ele. Credito Real de Minas G~raes , 
depois de deduzidas as cl.espezas. d?. custeiO do 
mesmo serviço, e quando fwar clefmittvamente en· 
cerrado o balanço do exercício. 

'.fi1.'ULO Il7 

Da clespesa 
CAPITULO I 

PRELll\IINAR 

Art. 31. E' despesa do Estado sóm~nte a que 
fôr realizada de accordo com os credrtos orça· 
mentarios e acldicionaes. 

. Para~· t·apho unico. Toda dospcsn quo fôr 
reahzada fóra dos .. cnsos indicados neste artigo, 
será de responsabilidade pessoal ele quem a or· 
denar. 

Art. 32. Toda a despesa passa po1• tres estagios: 
a) o empenho; 
b) a liquidação ; 
c) o pagamento. 

CAPITULO li 

O EIIIPENHO 

Art. 33. Empenho é o acto emanado de aucto· 
ridade competente pelo qual se autoriza a despe· 
sa,. com decl~1~ção, no respec~ivo credito orçamen-
tarw ou addrcwnal, da quantia destinada a occorrer 
aos pagamentos liquidados na fórma da legislação 
em vigor, e classifica-se em: 

a) empenho legislativo; 
b) empenho administrativo; 
c) empenho judiciario. 

§ 1. o .Considere-se empenho legislativo, toda 
a despesa fixa, . como de. ~essoal tabellado, por-
centagens, ~erv~ço . da 91v1da publica e outras 
com deternunaçao mvarravel estabelecida em lei. 

§ 2." Constitue empenho administrativo e 
sem o qual não poderá ser realizada, a desp~sa 
variavel de pessoal e material. 

§ 3." Com;tituc empenho judicinl'Ío a des-
pesa cum:c:qnrntc ele SC' Jll.enr::Js ju cl ic: iari as uontra 
o Estado. 

Art. 34 . O C:lll}Jenho dus verbas destinadas a 
pe~soa l, quer o[fccth·o, qur.1· contractaclo , far-se-á 
nwcl im~te distl'ibuição t.I'Ímensal el o ci·cditos, crn 
JlO I'tGl'lélS elos Secretanos, nas quacs so c!evcrú 
declarar o numero de emprerrados e o credito 
uecessario para o trimestre. c 

§ 1. 0 As vet·bas destinadas a subsidios dos 
senad?~es o dep~tad?s gerão empenhadas median-
te offJcw dos primeiros s-:cretarios de cada uma 
d.~'3 Ca~naras a..? Secretario do Interior, por occa-
siao da mstallaçuo do Congresso, indicando o nu· 
mem de senadores e deputados e o numero de 
diRs de sessão. . 

§ 2." no modo semelhante sorú feito o om• 
penho da verba destinada n ajuda do .custo : dos 
membros do Congresso. 
. A. s. - ·35 
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§ 3°. As consignações destinadas a gratifi-
cações regulamentares e diarias serão empenha-
das com o acto que designar o funccionario ou 
arbitrar a gratificação ou a diària, refer indo-se o 
empenho ao tempo da commissão e á importan-
cia arbitrada pelo serviço. 

§ 4 o. As verbas moveis, como diligencias po-
liciaes , auxilias para aluguel de casa, ajudas de 
custo por Eerviços transitarias, transportes e com-
municações, serão tambemem penhadas mediante 
distribuição trimensal, por portarias dos Secre-
~m·ios . s 5°. As subvenções a estabelecimentos de 
ensino e de assistencia, as quotas de fiscalização 
federal e as despesas com pagamento do ju1·os 
serão empenhadas, semesti·almente, por portarias 
dos Secretario.s. 

Art. 35. Não se poderão mandar satisfazer: 
I. Os serviços qne não estejam incluídos na 

lei do orçamento, ou não tenham fundos decreta-
elos na lei que OR ct·ear. 

II. O Poder Executivo não póde, sem auc-
1orização expressa do Poder Legislativo, fazer con-
tr·acto por tempo excedente do ~nno financeiro, 
que estiver correndo, nem para serviços não con-
templados na lei do orçamento. · 

A J't. 36. O empenho das verbas destinadas a 
material serú feito mediailté actos contractuaes 
ou administra ti vos. 

· § 1 o . Sffo administrativos os que, indepen .. 
dentes de eontracto, pt·omanam ele actos de aucto-
ridnde directa ou delegada. 

§ 2. 0 São contl'actuaes os empenhos oriundos 
de contractos perfeitos e acabados. 

Art. 37. Todas as encommendas ou requü:ições 
de material, de qtw.lquet· natureza,deverão ser fei-
tas por escripto, }JOr funccionario da repartição 
que necessitar do mesmo material, mediante pedi-
do, em t1·es . vias , contendo: 

a) a verba, a consignaçã.o e a sub-consigna-
ção por onde clev ~ corret· a despesa; 

b) o nome elo f ornececlor j 
c) a quantidade , qualidade e p1•eço do ma-

terial ; · 
. d) a importancía total do pedido, em alga-

rismo o por extenso; 

~51 

. e) a declaração de ter sido essa impor·tancia 
deduzida do credito respectivo, na sub-consigna-
ção indicada. 

A 1. • via do pedido, que constituirá o do-
cumento essencial do empenho, será entregue ao 
fornecedor, a 2." será remettida ao funccionario 
da contadoria da Secretaria por onde correr o em-
penho e a 3." via irá á Contadoria Geral. 

Os almoxarifes, intendentes ou quaesquer ou-
tros funccional'ios a quem incumba o recebimento 
do material não poderão dar entrada do mesmo si-
não á vista da 1." via do pedido formulado nos 
termos acima indicados , e na qual darão recibo, 
restituindo-a ao interessado, para que este possa 
juntai-a á respectiva conta. 

Art. 38. Ao empenho da despesa, para acclui t:~ i 
ção de material ou execução de serviços, devorá 
preceder contracto: 

a) para fornecimentos excedentes de ...... . 
5:000$000; 

b) pat'a execução ele quaesquer obras publi· 
cas de valor superior a 10:000$000. 

Art. 39, As verbas de publicações e encom-
~~ndas das diversas_secretarias na Imprensa 0[. 
fwml do Estaclo serao empenhadas pela seguinte 
forma : 

I Cada uma das Secretarias mandará, em 
officio, seu pedido do publicação ou sua encommen-
da, com a necessa l'ia antecedencia. 

li Feito o orçamento, este será remettido á 
Eecretaria requisitante, que ratificará o pedido, ci-
tando a verba, consignação e sub-consignação, im-
portancia do pedido e saldo da verba, fazendo, 
então o empenho, na mesma data. 

A 1·t. 40. Todos os pagamentos da Imprensa 
Offi.cial, quer de pessoal, quer ele material, só se-
rão feitos com auctorização prévia do Secretario 
das Finanças. 
· § 1." Quanto ao pessoal, o Director da Im-
prensa con~municará, antes de iniciado o trimestre, 
qual a importancia a ser empenhada; realizada es-
sa formalidade, o Secretario auctorizará a des-
pesa. · 

§ ~. o Quanto ao material, tanto o empe~ 
n.ho, com? o pagamen.to, serão fei.t~s N na Seci·et.p/ 
r1a das Fmanças, medwnte reqmsiçoes ' daqtieH~ 
repartição . 
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Art. 41. As Vérbas de custeio de set1viços qué 
úoJTcm por departamentos dependentes da SeCl·e· 
tari a. das Finanças sel'ão em penhndas com o assen-
timei~to que d ·r· o titular desta pasta aos pedidos 
préviOs dos chefes daquell~s . departamentos; seja 
o acto contractual, ou adnumstrativo. 

Art. 42. Até o dia 5 do mez seguinte a cada tri· 
mestre do anno financeiro, as contabilidades das 
outras Secretarias enviarão á Contadoria Geral 
u~a demo~straç~o do esta~ o e. empregos dos cre-
ditas e cons1gnaçoes, para fiscalização do empenho. 

CAPITULO III 

A LIQUIDAÇÃO 

Art. 43 .. A despesa de empenho legislativo pro-
cessa-se mediante os mappas de comparecimento e 
execução dos serviços, quanto ao pessoal tabellado· 
e contractado, tendo por base as notas e reaistros 
das repartições ordenadoras nos demais casgs, 

Art. 44. ~r~cede!'á o pagamen.to da despesa de 
empenho admimstrattvo, o processo seguinte: 

a) Os credores apresentarão, dentro de 30 
dias, da data do fornecimento de material ou da 
conclusão àe ser~iços p1·estados, as resper.tivas 
fa ctmas em tl'es v1ns, acompanhadas da 1.• via do 
empenho; 

. L) .os chefes elas l'epartições, dentro do prazo 
de mto dias, mandarão verificar as facturas cer-
tificando-se a sua exactidão, bem como r;cebi-
me!lto do 1~1ater.ial ou prestação de serviço, por 
mew de carimbo apposto lacro depois da somma· 
mencionada nas facturas; 0 

c) A requisição do pa o·nmento far-se-á á 
Secreta ria das Finanças nos doi~ dias uteis seguin-
tes ao pt•azo para verificação elas factums. 

Art. 45 .. A ~igui~ação das despesas decorrentes 
rle sentenças JUdlCial'las, far-se-á em se(l'uida aos 
decretos que abri~·em os respectivos cre~litos, re· 
querendo a parte mteressada o resper,tivo paga· 
~ento, que deverá set• instruido com a sentença 
pÚ1rdemnatoria. 
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CAPITULO IV 

O pagamento 

At·t. 46. As ordens de pagamento serão ex-
pedidas pelos respectivos Secretarias de Estado, 
mediante requisição ao Secretario das Finanças. 

Paragrapho unico. As ordens ele pagamento, 
que serão escriptas com lapis proprio e em car-
bono duplo, conterão os seguintes requisitos : 

I. Assignatura do Secretario. 
Il. Numero de ordem. 
III. Data. 
IV. Pessoa a quem se eleve fazer o pagamento. 
V. Lagar do pagamento, entendendo-se ser 

este a Capital do Estado, quando não houver outra 
indicaQão. 

VI. Quantia escripta em algarismo e por ex-
tenso. ' 

VII. Origem da despesa. I 
VIII. Classificação por verba, consignação ~ 

sub-consignação pela qual corre a despesa. 
IX. Demonstração do saldo da verba. 
X. Saldo de despesa empenhada, a requisitar. 
Art. 4 7. As ordens de pagamento superiores 

a 50:000$000, a serem cumpridas na Capital do 
EstÇtdo, serão tl'ansformaclas, pela Secretaria das 
Finanças, ern saques contra o Banco ele Credito 
Real de Minas Geraes. 

Art. 48 . Os pagamentos ordenados pelo Se-
cretario das Finanças, par a serem cumpridos pelo 
'l'hesouro, constarão de portarias com as mes· 
mas formalidades das requisições. 

Art. 49. O pagamento do pessoal titulado 
das di versas Secretarias e suas dependencias será 
feito mediante folhas do pagamento sujeitas a 
conferencia na Directoria da Despesa da Secretaria 
das Finanças. 

· § 1. • O pessoal contractado será pago tam-
bem mediante folhas, mas cujo · total deverá ser 
requisitado, em ordem de pagamento, correndo o 
processo pela Directoria da Despesa da Secretaria 
das Finanças. 

§ 2. o O pessoal da Imprensa Official será 
pago nesse mesmo estabelecimento, feito, porém, 
o empenho prévio, em portarias trimestraes, do 
Secretal'io das Finanças. 
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Art. 50. Os pagamentos por adeantamento, 
só serão permittidos nos seguintes termos : 

a) quando se trata I' de serviços extt·aordina· 
rios e urgentes, que não permittam delongas na 
satisfacção das despesas ; 

b) quando se tratar de despesa a ser paga 
em lognr distante de qualquer repartição pagado· 
·ra ou no exterior ; 

c) quando se tratar de despesas miudas, e 
de prompto pagamento, nas diversas repartições 
publicas ; 

d) quando o adeantamento for auctorizado 
em lei. 

Pamgrapho unico . As sommas de adeanta-
mentos de grande vulto, a juizo do Secretario das 
Finanças, ficam á disposição dos encarregados de 
sua applicação, os quaes requisitarão os pagamen-
tos a favor de credores, mediante apresentação de 
documentos comprobantes, obedecidas as formali· 
da eles legaes. 

Art. 51. As ordens ele adeantamontos serão 
escri pturaclas com o despesa effecti v a á conta das 
respectivas consignações e sub-consignações orça· 
menta rias . 

Art. 52. Os saldos de adeantamentos serão 
recolhidos ao Thesouro, mediante guia, sendo a 
respectiva importancia escripturada como annul· 
lação de despesa si ainda estiver aberto o exercício 
relntivo ao p:tgrunento , ou como inclenmização, na 
receita orçamenta J'Ül, em caso contrario. 

Art. 53 . As desposas relativas a exercícios 
já enceJTados, ainda não satisfeitas, liquidam-se 
pela fór·ma seguinte: 

I. Como pagamento ele divida fluctuante, 
quando devidamente empenhadas, até 31 de de· 
zembro, processaclns e requis:taclas dentro de trin· 
tn dias subsequentes ; 

II. Como .. exercícios findos• correndo o 
pagamento pelas dotações para este fim existentes 
no orçamento das respectivas Secretarias de Eota-
do, qu ando empenhadas até 31 de dezembro e não 
p1·ocessndils dentro ele trinta dias subsequentes; 

III. J\Iediante pedido de credito ao Congres-
Ro , com relacionamento das dividas, quando não 
c·mpenhaclns antes da expiração do exercício· 

IV Medinnte pedi do de cl-edito em n;ensn-
gem etlpeciu l, acompanhnd~1 de justiHcação, quun· 
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do excedentes as dotações orçamentarias ou sem 
autoriz 1ção legislativa; 

V. Prescrevem em favor do Estado, quan-
do decorridos cinco annos ela respectiva lifJuida· 
ção. 
· Art. 54. As contabilidades de cada uma das 
Secretarias · providenciarão sobro os ct·editos . q_ue 
devam ser empenhados nas ve1·bas de exerctcws 
findos. 

Art. 55. Os m·edo t·es , por exercícios findos, 
deverão reqw~rer o seu pagamento nas respectivas 
Secretariaa, provando que de fa cto não receberam 
o que lhr.s era devido, no exercício encerrado. 

§ 1. o Verificada a proceclencia do requel'imen· 
to, o Secretario competente orclonarú o pagamm~to 
que serú feito mediante requisiçfio ou portaria, 
conforme o caso. 
. § 2. Não é ncl miss i vel o pagamento, po1· 

conta de dois exercícios, em um só documento. 
§ 3." As dividas por exercíc ios findos paga-

rão o imposto de se llo proporcional na razão do 
10$000 pal'a divida inferior a 50$000, augmçn· 
tando de mais 5$000 por 50$000 ou fracção q ne 
acerescer desta quantia, não excedendo de 30% s~
bre o total liquido da clivicln, vigorando esto ma:xt· 
mo como valo~· fixo do irnnosto clahi em cl eantc. 

I Com untccedenc1a rnz.oavel serão publica• 
dos cditaes no jornal official chamando a attenção 
dos credores para estn clisposi~ão legal; nquellrs 
que o reclamarem será dtdo recibo ou .cei·tificaclo 
ela nprescntação , em tempo, ele rcquet·Jmonto ou 
pedido ele pagnmcnto. · 

II. Serão isentos elo imposto os que prova-
rem c0111 o rec ibo ou certificado ele que trata o 
n . I não ter havido negligenciH de sua parte. 

Tl'fUI.O . V 

Das operações da thesourcp·irt 

CAPITULO I 

DF.I'O~ITOS 

Art .. 56. O Thesouro do. Estndo po :q·;: t0f!li· 
~ ~ ~· cleposttos de trcs cntegonas; 

DeposUo~ pl,lblicosi 
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Depositos especificados; 
Depositas de origens diversas. 
a) Depositas publicas são as importancias 

om dinheiro, os bens e os valOI'es não amoedados 
de propriedades de tert?e iroR, recolhidos ás repar-
tições publicas em virtude de ordem emanada de 
autoridades administ1·ativas ou judiciaes. São: 
As fianças criminaes, as cauções depositadas pelos 
contractantes de fornecimentos e serviços esta-
duaes, as cauções feitaí.l pelos licitantes ús concor-
rencias public3s ou udminist1'ativas, as cauções 
effectuadas pelos funccionarios encarregados de 
pagamentos, anecadação ou guarda de dinheiros 
publicas. 

b) Depositas especificados são os de Cai-
xas Economicas, os bens de defunc:tos e ausentes, 
os emprestimos de orphãos, os saldos da Caixa 
Beneficente da Força Publica, os sa ldos pertencen-
tes á Previdencia dos Servidores do Estado e os 
restos a pagar-despesas empenhadas de exercícios 
anteriores por serviços e fornecimentos. 

c) Consideram-se depositas de origens di-
versas: A al'I'ecadação de impostos de outros Es-
tados, impostos arrecadados em zonas contestadas; 
depositos feito3 para fiscalização de contractos-

. exploração elo mica e manganez-exportação de 
mangan ez ele baixo teor; salarios de presos po-
bres; fundos de reserva do inst itutos officütes;quo-
tas de loterbs, federaes e estaduaes; depositas para 
fins especiacs, como soccO JTOs a flage1Jados, soe-
can os de inundações-clepositus pum medição de 
teiTas-quotas recebidas elo governo federal ou 
dos gover·nos estacluaes para determinados fins 
como p:1ra serviço metcol'Ologico, para soccorros 
publicas, pm a construcções de estradas e pontes; 
os depositas das ca ixas escolnres; os depositas para 
exame closa ude; o os depositas pam t-xamo de 
plumnacias. 

Art. 57. Os depositas serão eECI'iptumclos em 
títulos inclivicluaes em tantos livros contas corren-
rcs quantas as suas especies, e sua contabilidade 
será baseada na perfeita equivalencia do sahidas 
J'elativnmente a entradas, 
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· OAPITULO . II 

CAUÇÕES 

Art. 58. O Thesouro do Estado receberá cnu· 
ções feitas em dinheiro, em cadernetas das caixas 
economicas ou em títulos da divida publica fede· 
ral e do Estado, pelos funccionarios enca I'l'ega-
dos de pagamentos, arrecadação ou guarda de 
dinheiros ou responsave is por quaesquer bens do 
Estado , bem ~omo pelos licitantes ás concorreu· 
cias publicas ou administrativas. 

Art. 59. As cauções de que trata o artigo pre-
cedente serão recebidas pelo Thesouro mediante 
guias expedidas pelas uur.toridades administrativas 
competentes, na f6rma dos regulamentos dos ser-
viços cstaduaes, devendo taes guias mencionar: 

a) o nome do clepositant.e; 
b) o nome da pessoa em cujo favor é feita 

a cau<;ão, si esta não fôr o proprio depositant,e; 
c) a funcção ou compromisso garantido 

pela caução; 
d) a especie depositada e o seu valor total; 
e) a importancia da caução pela qual é feito 

o deposito. 
At·t. 60. Apresentada a guia, competente-

mente visada, ao escripturario da Thesollt'aria, 
extrnhirá elle um conhecimento do deposito, 
transcrevendo no mesmo todos os detalhes da re-
ferida guia e indicando o numero ele ordem da 
correspondente partida da receita. Este conheci-
mento se rá assignaclo pelo esct'ipturario e, depois 
ele subscripto pt:lo Thesonreiro, entr·egue ao de-
positante. 

Art. 61. Quando a importancia da caução ti-
Yec' de ser descontada de · algum pagamento a ef-
factuar-se aos contractantes 'ele fomecimontos ou 
se1·viços publi cos, a .gu i.a pat·a o recolhimento do 
deposito sel'á ext1·ahida vela secção que processar 
a orcle1a ele pngarnento o' conterá todas as indica-
ções constantes do officio ela repartição que requi-
sitar o desconto. 

Art. 62. As cauções serão levantadas .a re" 
quisição manuscripta da mesma auctoridade admi· 
nistrativa que as tenha determinado, a qual, no 
a~to ,requis.itorio, prestará todas as informações. 
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referentes ao adimplemento ou extincção do com· 
promisso garantido. 

Art. 63. O levantamento dos depositus feitos 
será ür'denaclo pelo Secretario dns Finanças, á vis· 
ta j·do conhecimento a que se refei'e o art. 60, de· 
pois de convenientemente inrormado o processo 
pela secção competente da Contadoria Got·al. 

Art. 64. Dado o extr·avio do conhecimento, a 
sua falta será supprida por· uma certidão do depo· 
sito, passada depois de assigna t· o depositante um 
termo de responsabilidade, no qual se mencione o 
facto do extravio e da substituição do conhecimen-
to e se declare este inva~idado para todos os effeitos 
fazendo-se no canhoto as notas do tem10 e da certi-
dão passada para levantamento do deposito. No 
caso de ser postet·iormente exhibido o conheci-
mento extraviado, será o mesmo inutilizado e col-
laclo ao respectivo canhoto. 

Art. 65. Os depositas feitos para garantia de 
determinada funcção ou compromisso, não pode-
rão servir para garantia de compromisso ou func-
ção differente, ainda que do mesmo valor. 

Art. 66. Os proponentes que tenham de lici· 
tar em novas concorrencias farão sempre novos 
depositas, podendo, para isso, levantar os ante-
riores, si se acharem desembaraçados. 

Art. 67. As cauções prestadas em dinheiro 
poderão ser substituídas por cadernetas das caixas 
economicas ou títulos f e :leraes ou do E~tRclo, a r e· 
quisição das auctoridades administrativas que as 
determinaram, obse1·vadas as disposições exigidas 
no artigo G3 e mais as seguintes provas: 

a) quanto ás cadernetas elas caixas econo-
micas - certidão declarando não existir 
em relação ao respectivo deposito, 
embargo, pPnhora ou outro qualquer 
onus; · 

b) quanto ás apolices- certidão declaran-
do que houve emis~ão dos titulas offe· 
recidos, si foram ao portador, e que se 
achnm inscriptos em nome do requerente 
e livres e desembaraçc.das de qualquer 
onus, si iorem nominativas. 

E' in dispensa vel tamberri a menção exacta dos 
num8ros das apolices, valor de cada uma, taxa de 
juro, especie deste e data da emissão, e do numero 
e serie ôus cademetas com o deposito t·espeotivo, 

~ . 
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Art. 68 Os termos de caução e os termos a que 
s~ refere o art. 64 serão sempre lavrados no Ga-
bmete do Consultor Jurídico do Estado sendo no::1 
casos de substituição convenientemente Inutilizados 
os conhecimentos substituídos. 

CAPITULO III 

Operações de C1·edito 

. Art. GCI. São operações de credito as receitas 
e de.spesns ele thesolll'aria, de natureza financeira 
autorizadas por lei, que não alteram a situaçã~ 
economica do Estado. 

. § 1. o Constituem receita de operações de 
crecl1to: 

I. O producto dos emprestimos externos; 
. . II. O producto da , emissão ele apolices da 

d1v1da interna fundada; 1 
III. O producto ele operações ele antecipação 

da receita orçamentaria · · 
_ I~. Quaesquer s~mmas recebidas 1' a titulo 

de ct:v1cta. 
V. A. restituição de quantias fornecidas pelo 

Estado a t.ltulo de emprestimo. 
. § 2°. Constituem despesa de operações de 

Cl'Cdito: 
I. O resgate da divida fluctuantc; 
II. O pagamento dG quantias I'ecebiclas a ti-

tulo ele antecipação da receita; 
III. As quantias fornecidas a titulo de em-

prestimo. , 
§ 3•. Toda e qualquer operação ele credito 

dependerá, sempre, de ordem expressa do Secreta· 
rio das Finanças. 

CAPITULO IV 

Movimento de Fundos 

Art. 70. Os fundos em n umerario pertencentes 
no Estad_o são n~.ministr·ados, exclusivarhente, pelo 
SecretariO elas 1~ manças o serão depositados nos 
cofres do Thesouro, ou em Bancos de reconhecida 
solidez, á ordem daquelle titular. 

§ 1 •. Serão depositados nos Bancos em que 
o Thesouro tenha conta aberta, ns quantias em 
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cofre, excedentes de 500:000$000, logo apqs a com-
pilação do «boletim de Caixa» .que deve ser pre-
sente diariamente, á Contadoria Geral, nas duas ' . primeiras horas de expediente. 

§ 2°, Nenhuma nuto_ridacle poderá. ord_e· 
nar a entreo·a de numerano, sem determmaçao 

" do Secretario elas Finanças. 
Art. 71. Todos os pagmnentos a fazer fora da 

Capital, mas dentro elo Estado, serão realizados 
mediante saques ou ordens perma~entes con.tra os 
exactores, ou saques contra agencws bancat·tas. 

Art. 72 Todos os pagamentos a serem effectua-
dos na praça do R.io de Janeiro correrãopeln Agen· 
cia do Banco de Credito R.eal de l\Iinas Geraes . 

Paragrapho unico-0 pagamento elo pessoal, 
activo e inactivo, que tenha de ser effectuado no 
Rio de Janeiro, será realizado mediante cheques 
expedidos contra o Banco de Credito Real, pel.a 
Inspectoria Fiscal ele Minas Geraes, naquella Capi· 
tal, para o que esta repartição terá uma conta es-
pecial aberta pela Secretaria das Finanças e sup· 
prida trimestralmente. 

'l'ITULO VI 

Do Patrimonio do Estado 

·Art. 73. Os bens do Estado, a titulo ele . pro-
priedade, como immoveis, moveis, va_lores. divct·· 
sos e os cr·eclitos constituem o seu patrtmomo, que 
é onerado pela divida funda da , externa e interna, 
vela divida de depositas e pela divida fluctuante. 

Art. 7 4. Os bens immoveis e moveis são ad-
quiridos por compra, por doação, ou P?r edifi?a-
ção, Eendo administrados pelas Se~reta_rras a CUJOS 
serviços os ti r e rem, com centrahzaçao de sua 
contabili dadB na Contadoria Geral. 

.\rt. 75. 03 bens moveis deverão se1· inven-
tariados, nnnualm ente, para os fins da respectiva 
escl'ipturação nas Secretarias a que pertencem, a 
qual é centralizada na Contadoria Geral. 

A1·t. 76. São responsabilizados pelo valor. dos 
prejuízos e estragos causados aos bens elo yatrimo-
nio estadual, os encarregaGlos da respectiva guar-
da e conservação. 

Art. 77. O balanço de activo e passivo de 
cada exercício acompanhm·á n respectiva presta- . ..• 

ção de co11tas e deverá evidencia!' a situação patri-
monial em todos os seus porm enores, po r meio de 
quadros clem onstl'ativo elo tod os os títulos o cv m· 
l)arativos ela situação actual com a anteri8r. 

'l'I'I'UJ.~O l 'II 

Dos Agentes da Administmção 
Art. 78. São agentes responsaveis da adm i-

nistJ·ação todos os que forem depositarias de di-
nheiros pertencentes aos coft·es elo Estado, seja 
qual fôr a fonte ele receita, ou a titulo de adeania-
mento, o de valores ou bens do Estado do qual-
quer natureza. 

Art. 79. Os exactores das rendas respondem 
pelas sommas arrecad.adas, de accol'Clo com ~s leis 
e rerrulamentos orn vigor, e devem garantir sua 
gestdo com n fiança que, de conformidade com as 
mesmas, Jhes fôt· arbitrada. 

Art. 80. Do mesmo modo são responsaveis 
pelas sommas que lhes forem confiadas, os the· 
som·oiros p11 gaclores e funccionarios delegados 
pnrn cffectuarcm p::1gnmcntos, n~ o sendo Jicito a 
qun1quct· ocn entnaJ·io das duas primeiras catego-
rias entrar no e:xcrcicio de suas funcçõcs, sem 
haver garantido o clesempenho de seu cargo com 
a fiança on deposito J·cgul:lmcnta l'., 

Art. Hl. :\l é>i ll das tniilad:l iJ uo contas men-
saes dos cxacto1·es, l1aYerú liquidação clofiJ ~ itiv::t 
elas mesmas em cada c x c n~ icio, expedindo-se (Jlli· 
tação, quando reg ulaJ•es, e proceclondo·se á imme· 
cliata cobrança, quando reyelarem alcance. 

Art. 82. As operações dos cofres do Thesou· 
ro, além ela verificação diaria pela Contadori::t 
Geml, deverão ser liquidadas annualmente, medi· 
ante tomada e liquiclrtção de contas elo respectivo 
thesonreiJ'O , na f6rmrt do artigo precedente. 

Art. 8:~. A prestação de contas de adeantn· 
mentos n~o poderá exceder o p1·azo ele 90 dias, 
decorrido da entt·c.ua el o rcs pccti v o numeraria, 
sob pona de imposição de multa á razão de 1% 
ao mez pelo tempo excedente e sobre as quantias 
adeantadas. . 

Art. 84. As contas dos almoxarifes e outros 
depositarias de valores materiaes, quaesquer obje-
ctor:> e bens pertenceu teu ao Estado,serão tomadas, 
tambem annualmente , determinando-se rigorosa-
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tnente, a regularirlade das entradas, sahidas e 
existencia dos mesmos, procedendo-se, ao imme-
diato processo de indemnização nos casos de fal-
tas, extravios, estragos e quaosquet· outros pt·e-
juizos em damno do patrimonio do Estado. 

'fiTULO VIII 

Prestação Geml de Contas 
Art. 85. O poder Executivo pl'estarú, annu-

almente, ao Congresso, dentro de 30 dias da sua 
installação, as contas geraes do ultimo exercício 
financeiro, as quaes comprehenderão: 

I. A gestão financeira. 
II. A gestão patrimonial. 
Art. 86. As contas da gestão financeir·a, syn-

thetizadas no balanço de receita e despesa, deve-
rão demonstrar: 

I. A receita realizada, arrecadada e a arreca-
dar, confrontada com a orçada, discriminadamente, 
segundo a lei orçamentaría; 

TI. A despesa realizada, paga o a pagar, 
confrontada com as autorizações, por Secretarias, 
por suas verbas orçamentarias e por creditas 
addicionaes; 

III. As despesas em concordancia com os 
totaes das respectivas verbas e com as discrimi· 
nações das tabellas explicativas das Secretarias; 

IV. O movimento de depositas; 
V. As operações de credito realizadas no 

exercício; 
VI. Os saldos recebidos do exerci cio anterior 

e os que se transferem para o exerc!cio seguinte. 
Art. 87. As contas da gestão pati·imoniaJ, 

synthetizadas no balanço de acti v o e passivo, de-
verão clemonstl'ar: 

I. As mutações nos bens immoveis e a re· 
lação dos existentes ao encerrar-se o exercício; 

II. O movimento de bens moveis e outros 
valores; 

III. Os estado das di vielas fundadas e flu-
ctuante; 

IV. As contas de cauções e fianças, nomi· 
nalmente; 

· V. Os valores existentes nos cofres elo T h e· 
sout·o, inclusive as estampilhas do sello do Es• 
tudo. · 

Art. 88 ; A lJÓS o exame das contas geraes 
do exercício, e uma vez que se verifique a sua 
rog ularidade o Con o·,·osso votará a lei da respe· . o ctlva approvação. 

Disposições geraes 
Art. 89. Aos funccionarios quo transgredirem 

os dispositivos da pre!:!ente lei serão applicadas 
multas, desde 200$000 a 10:000$000, descontaveis 
pela quinta parte dos respectivos vencimentos. 

Art. 90. São competentes para applicaóão 
das multas os Secretarias de Estado, cada um nos 
serviços sob sua direcção e o Chefe da Contadoria 
Geral, pelas negligencias verificadas na escriptura-
ção, por inexactidões ou por atrazos na execuÇão 
dos serviços. 

Art. 91. O Secretario das Finanças expedirá 
as portarias, circulares ou ordens de serviço ten-
dentes á boa execução da presente lei, solicitando 
dos Secretarias das demais Sec1·etarias a expedição 
das necessarias ordens, para o mesmo fim. 

Art. 92. A Contadoria Geral organizará os 
modelos de documentos e livr·os que devam ser 
adaptados em cumpl'imento da lei e proporá ao 
Secretario das Finanças a ex pedição elas ordens de 
set·viço e as reformas que julgar convenientes para 
o bom desempenho elas attl'ibuições a seu cal'go. 

Art. 93. Os casos omissos na presente lei, a 
sua applicação e interpretação serão resolvidos pe-
lo Secretario das Finanças, quo se soccorrerá dos 
dispositivos do Codigo de Contabilidade da União, 
quando seja possível adaptai-o á Contabilidade do 
Estado. 

TITULO X 

Disposições transitarias 
Art. 94. Até 31 de Dezembro de 1927, o Po· 

der Executivo expedi1·á o decreto que deverá re· 
guli11nentar a Contadoria Geral, ficando autoriza· 
do a organizar a respectiva tabella _de vencim~n
tos, que entrará em vigor ao iniciat··se o exercício 
de "1928, submettendo-a á app1·ovação do Congres-
so, durante a sessão legislativa daquelle anno! . 
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Art. 95. Revogam-se as disposições em con· 

tra1·io. 

Sala das Sessões da Camara dos Deputados, 
em Bello Horizonte, 9 de setembro de 1927. - O 
presidente, Pedro Marques de Almeida. - . O 1. o 
secretario, tToão Beralclo.- O 2. " secretarw, A. 
de Rezende Costa 

Dois oulJ•os officios da mesma 
proccdcncia, rcmcllcnclo uma men-
sagem do Presidente elo. Estad o, pe-
dind o ahrrtura de ct·cdil o ]llll'a pa-
game nto de addici onacs .a varios 
funccionarios · c co.mmunt cand o t.er 
subido ft sancção, so h n . 25_7, o 
projeclo 11. J:l., nppro \'and o dtver-
sos regula.mcnt os. - A mensage.m 
n c it commissão de Finanças . In-
tcirndo, quant o ao segund o offi cio. 

Pa ssa-se :'t 

Aprcscntaçtio de pareceres, proje-
ctos. indicações, moções c requc-
riméntos 

PARECEHES 

O SH . VALLADAf\ES HIBETHO, 
)>ela commi ss:i o de Jus!i Ç.a c 1-'l'gis-
l a~:io, offerecc os s~~utnl es : 

I - Sobre o projccto n , 22, da 
Cnmara 

A rnm miss :io d ~· L t•g i s la ~· :io l' .Ju s-
li ça, a qu e fo i presPnl t• 11 prn.i t•eto 
n . 22, da Cama r H, t'llln urna ent ·:1-
da app r'tW:Hln l'lll ~!. ", l' de pan•ce r· 
qu~ ellc sl'.ia su.hml'lt id 11 a :1." dis-
t·ussüo c nppro l·ad o, rom a t•t:ten-
da. 

Sa la da s sessões, 10 de scle mht·o 
de 1!127. - Valladart·s Hihciro . -
Alfredo Sú. - Cn mill o Cl!a\'cs. 

II - Sobre o projccto 11 . 59, da 
Camara 

A commissüo de Ju sti ça c Legis-
lacão, a que foi prese nte o projecto n: ó!J, da C amara, concedendo I i-
cença ao labcllião Antonio Borges 
do ,.\,mura l Junior, jú approvado em 
1 . •, é de parccet· e requ er que seja 
uuvid o o govern o a respe it o. 

Sal:l da5 commi ssões, 10 de se-
temb ro de 1027. - .-\l!'rcd o Sá. -
Vu lla.dar~s Ribeiro . - Camillo 
Chaves . 

O pt·o.iecto 22 !'i~a :.uLre a me:.a 
11<1ra ~ u rd ~ m do> ira halh us, e qu an-

V:i o a imp!'imir·. 

lo no oul t• o pat·ect•t·, tet·minando em 
rcqu cri.mento, entra Jogo em dis-
cussão c é appro\'ado sem debate . 

O SH. ALFREDO BAETA, pela 
commi ssiio de Obras Publicas, of-
fC'rccc o seg uint e : 

111 - Sobre o projecto n . 57, da 
Camara 

,.\ eommissão de Obra s Publica s, 
Terra s c Via~~:io, a rujo exame foi 
prese nt e o pt·ojecto •11. ft7, da Cama-
ra , jit :1ppro1'a.rln em 1.' dis~ussão, 
é de p:ll'ec•; r qu e o mesmo sep snb-
mcttid o a 2. • di scussiio c uq>p rova-
do. 

Sala cias co mmi ssõcs do Senado 
?llin eiro, 10 de setemht·o de 1!!:!7.-
Alfrt•do Ua cta. - Passos Maia. -
:\lf'r·cdo Calão. 

O SH. LEVI NDO COELHO, pela 
de l.'iu an,as, ol'l'cl't'tt· 11 se~ ttinll': 

IV - Snhre o pro .i !'cto n. !i .l, da 
C:11n:tra 

A ctunrni ssiío de Fi nanças, ú qual 
foi dist rihuid o o proj eclo n. ii -1, da 
Camar.t dos sr·s. Deputad os, Sll ilt·c 
classi.ficaçiio de co ll cdorias, jú aJ>-
provarlo em 2.• di scns:;:io, com dua! 
emendas, é de parecer que seja da -
elo pura il ." d iscus são c approracJo 
com as n•fcrida s cm~ ncl a s. 

S!lla elas commi s:;ões, 10 de st:· 
le.mbt·o ele 1927. - Lcl'indo Coe-
lh o. -Luiz Li sboa. - Hibei ro .de 
Oliveira. - Alfredo Sú . - All'cs 
d.e Lemos. 

Todo s t•sscs lll'Oj c-l'l os ficam su ht'C 
:t mcs:t para a ordem dos traba-
lhos, di spensado o int erslicio re-
gimental, a requerim ento dos rela-
tores. 

O SR. LUIZ LISBOA, p ~ la con1-
mi ,s:iu de Finanças, uffcre~e us ~e
guinte5: 

V - Sobre uma petiçilo dos cscri- VIII - Sobre um requerimento do 
Ylies do crime de Itapcccrica c cscrl vtio de paz de Gil Peçanha 

Aos requerimentos dos escriv:ics 
do crime das comarcas de Itnpcce-
ricn e Peçanhn, José Leopoldo Cor-
reia e Aurelian o d.; Araujo Andra-
de, peças essas proloco llad as so b 
ns. 3.847 c 3.848, a commisstio de 
Finanças dit o seg uinte parecer: 

AgunrdCIIll os requere ntes a san-
cção final do proj ccto n. 22, da 
Cnmnt·n, seguindo os termos rcgi-
mentnes no S·enado, qu e no se u a rt. 
4, 0 dispõ e sq br.e o qu e req uerem 
os mesmos cscr·ivãcs, c que sejam 
essas Jleças M'd1ivadas. 

Sala das commissões, 9 de setem-
bro de 1927. - Luiz Li sboa. - Al-
fredo Sá. - Ribeiro de Oliveira. 
- Leyindo Coelho . - Alves de Le-
mos. 

VI - Sobre um requerimento do 
escrivão do crime de Ouro Preto 
A commisstio de Finanças, tom an-

do conhecimento do qu e ao Senado 
solici,tou o esc ri v:i o do crime de 
Ouro Prelo, Auto nio Augusto de 
ca.rvalho, pedind o melhoria de ven-
cimentos, conforme a peça proto-
collada sob n . 3. 834, é de parecer 
que o mesm o cscl'ivão aguarde a 
sancçtio do proj cclo n. 22, da Crt -
mara, em andam ento no Senado, o 
qual em se u arti go -1. o pro\'ê sobt·e 
a ma.leria que in teressa o rcc l:o -
manle, c que a mes ma seja arc;;:-
vada. 

Sala da s eo nuni ssõcs, 9 de setem-
bro de 1927. - Luiz Li sboa. - AI· 
fredo Sú. - Ribeiro de Oliveira. 
- Levindo Coelho. -Alves de L~ 
mos. 

VII - Sobre um requerimento do 
escrivão do crime de Entre Rios 
A commissão de Finanças, dcpoi~ 

do est udo feito sob re o que requer 
u escrivão do cr i me dn comarca de 
Entre Hi os, conforme se u requ eri -
mento pt·otoeollado sob n. 3.846, é 
de parecer: 

O qu e 1·equ ct· o pelici onnrio ach;;-
se attcndido pelo di sposto no art. 
'L o do prujcclo n . 22, da C:unara, 
l~ lll antlnmc11Lo no Senado, opinando 
mai s a commisstio pe lo :lol'chiva-
monto da referida peça prolocol-
lada. 

Sala das commh.:-: ões, 9 de setem-
bro de 1927.- Luiz Lisboa.- Al-
fredo Sli. - H i beiro de Oliveira. 
- Alves de L~mos , 

A. s.-36 

A commiss:io de Finanças, to· 
mand o conh ec imento do que r eque-
reu ao Senado Olcgario de Arau jo 
Pereira , escriv:io interino de paz 
no di slri cto do Gil, requerimento 
protoco llardo sob n. 3.862, é de pa-
t' CtJl'd quc esse requerimento seja 
archivado: 1.•, porque o projecto n. 
l:J, da Camara, em discu ssii.o nesta 
Casa, Jll'·evê so·brc os eseriviics de 
paz; c 2.•, porqu e na ultima parte 
do seu t·equcri menlo o requerente 
so licita do Senado medida que e~tá 
estabelecida 11n lei n . 912, dn Or· 
gnniza~·ão Judiciaria do Estado. 

Sala da s com:missões, 9 de setem-
bro de 1927. -Luiz Lisboa.- AI· 
fredo Sú. - Hibeiro de Oliveira. -
Alves de Lemos . 

Esse.s uI Li mos pm·ecercs, termi-
nando em requ er im e11 tu, entram im-
mcrliatam cnt e em di scussão e s:io 
appt·ovad os se m debate . 

O SH. CAi\liLLO CHAVES, pela 
co mmi ss:io de JustiÇa e Legislação 
ol't'crccc o seguinte: ' 

IX - SobrP um requerimento de 
funccionarios do fôro de 'Bom Su-
ccesw 

~ comn~i ssão de Justiça c Lcgi s-
la çao dd Senado ;\firJ eiro, a que foi 
pn·s ~ ut c a rcprcsc : 1t ::t~·:io dos fun-
l• :l' na:·ios do f\r ·o dt· Bon· Suec~'>
s.l, pl'd ind o n.elJ}(I!'ia de emolu-
ment os no pt·oj cclo em andamento 
sohre regim ent o de cus.tas, é de pa-
rece r qu e, estand o o nssumpto da 
~n e~ ma co n s itl ~ r·:tdo no citado pro-
JCC I.o n. 13, seja elJa nrehivada; ·rc-
rJUCt'cndo a n.pprovaç:lo deste pare-
cer. 

Sala da s sessões, lO de setemllro 
de 1927. - Camillo Chaves. - Al-
fredo Sá. - Va ll adares Ribeiro. 

Tc·rm i n:ll!d o em requeri mc·nto es· 
se parecer, entra immcdiatamentc 
em d iscussiio c é appt·ovado sem 
de bate . 

1\ED.-\CÇüES FINAES 

.0 ~11. XAVIEH !lOLI.M, pela com-
mt.s sao de Hcda.cçao, offc recc as se· 
gutnles : 

I - Sobre emendas ao J>rojecto n, 
7, da Camara 

_Tendo sido prescn·tes {t c~mmis· 
sao. de Redaeção as emendas offe· 
recHias no proj coto n. 7, da Camara 
dos s·rs. Dormt a dos, c aprJrovndn·~ 



..• 

p~lo Senado no con cr da s di scus-
socs regimentaes, ella opina qu e sr. 
!IJdo.pte u mesma rcda cçiio co m que 
foram votad as, a sa ber: 

Emendas 

N. 1 
Accl·escente-se ao § 4. 0 do art. 

3. 0 o seguinte: 
§ 5. o E' vedardo ao prcs idctlle, . sc-

CI'Cl a l'i o, membros da n~ csa c l ~ lt O
ral c fi scaes t en·.cm co ms1go o ~ JUn -
t o de si ec<lula s outrus qu e na o se-
jam as que ,·üo sendo retiradas da 
urn a para se rem apur.ada s. _ 

§ '6. o As urnas cleitora es sc ra_o 
de vidro tran spare nte, co m as di -
men sões : altu ra 35 cJm, largura 
30 cJ.m c compl'imento 110 cJm. 

N. 2 
AcCtresce nte-se, depois do pa.1·a-

g1·apho unico do art. 15, o seg uin-
te : 

A1,tigo ... To<lo cleit ol' da sccç~o 
e.m que vo tar, é " juri s et jure" fl s-
cwl da eleição que nclla se proce-
der . 

N. 3 
Substitua-se o art. 18 pelo se· 

guint e : 
Artigo ... O r eprese nt a nt e do mi-

ni steriu publico é obrigad o a pro-
mover a.cção cont1·a os infraclorcs 
li as )ei s clcitora·eS, no praz? de 10 
•lias do co nheci ment o qu e t1 vcr. da s 
infracções c, nã o. ? ,fazend o,_ c1nco 
el eitores do mun1 c1.p1 o pod·crao of-
fcrecl!r a denun cia c qu a lquer dcl-
lcs poderá proscguir 21os tcnnos c 
netos da mesma acçao. 

N. 4 
Substituam-se os nrti gos 21, 22 

c 23 pelos seguint es : 
Artigo 21. As infracções das leis 

elcitoracs scr ~i o punidas co m a 
multa de novece ntos mil réis 11 um 
co nt o de r éis, sa lvo si crJII stituircm 
c•·imcs previstos no Codi go Jlcnal, 
em qu e lhes serã o appli ca das as 
pena s nell e c.slwt nida s . 

N. 5 
ArL 22. As pena s el e multa cs la-

helecidas .nn pi'CSl' Jt tc lei serã o co~t
vertida.s em pri s:io simpl es, Jt rn zao 
de cincoenta mil réis por d111, se m-
pre que nã o for.em pagas . 11,9 p1·az.o 
el e dez di as de sua inwos1çao defi -
nitiva, podendo em qualquer t.cmpo 
ser f-c i·Lo o paga ment o pelo Infra· 
ct,or1 J:> al'a ~C l,ivrar de llri sfi o . 

§ 1. o Do d c!>pnd to d e imposição 
definiti va ,da multa cabe r ecurso v~
luntnri o para o Presidente do 'fl'l-
bun nl da Re l aç ~io, dcpeud end ? seu 
seguimento de d c.pos~ to prev1o da 
respectiva importancJU, na collc-
ctol'i a es tadua l. 

§ 2. o Do ldcspacllo de ~li' i são ca be 
recurso vo lunt:u·io para a Cnnu~rn 
Criminal do Tribuna.! da Rclaçao, 
co m c f feito suspensivo. 

§ i! . 0 0 processo c!es,ses reeurso5 
scrú es tabelecido no .regulamento 
dcs t u lei . 

N. G 
Arti go 23. O l'ep· esc nta nle do mi-

ni s t ~ ri o publi co l'i ca l'ÍI suj eito á p~ 
na de suspcnsüo do ca rgo 1wr seiS 
mczes a um anuo, por in ohservall~ 
cia do a.rli go 18, a 9ual lhe sern 
imposta pela auctol'ldade compe-
tente c com os rcc ur svs Jcgacs . 

N. 7 
Substitua-se o arti go 27 pelo se-

guinte : 
A11l igo 27 . .. Os veread ores gcra cs 

em cnd a ~nuni c i p i o, se rão tantos 
rpw nl os forem os di st l'i lltacs, ~~tl
vo na hypot.hcs<l de, por essa ~ or
mn, excede r n qn n.nli dadc IJI'C~C I'~ Jl~. a 
1w arti go H, n . ~. da Co ns•tlttn çao 
do Estado, caso em qu e o · ~.u~ncro 
daqu clks s<' rÚ apenas o. suf l1 c1cnle 
pa rn co mplctnr o max1mo estatJt!-
kc id o no cit ado ar.ti gu. . . 

Paragraph o uni co . Cnda d 1str1-
ct o nfto podcrú .t c r ma is de ~~~~.• t•e-
pres()nl antc na Ca~n a ra i\lunJclpa!. 

N. 8 
Addit cm-se depois d o art. 30 do 

projecl.o os seguint es : 
Ardgo... Os eleit ores transferi-

dos de um .di soll' icto para outro do 
mesmo muni cípi o, só podcrào vota r 
nas eleições para ve rea.d o1· di s tri e t~ l 
ou ju izes de paiz, depo is d ~ decorri-
do o prazo de sessenta d ws dessa 
transfcr.eneia , 

Arti go .. . Quand o o vereador ou 
juiz d e paz mais Yll l ~~ ·d o nfi.o forre-
co nh ecido por ser 1 ncle!( IV<li , sel-
o-ÍI o in;mcdin to em vo laç:i o, si 
houvc1· al can çado, pelo menus, 11'111 
t c r~ o 'fla vo t ~i~iío do inclcg ivcl . 

N. !l 
D()pois do paragraph o unico do 

ar tigo 27, accrcscente-sc : 
Arti go ... Nos muni cípi os em que 

o num ci'O de di stri ctos for ·de um a 
t rcs se rão eleitos vereadores ge-
racs' ·em quantidade suffh:icntc pa-

~a perfazer, pelo menos, o minimo 
legal. 

N. 10 
Depois d o nr ligo 31, acel·escentc-

se: 
Pn ragra()ho uni co. Essa ti' a ns-

fcreneia se fará medi ant e petição 
no juiz do a.li stnmento, escri pt n c 
ass ignruda ~>e l o cl.eit or, c in S'l ru i da 
com documento co mprobnlivo de 
sua nova res idcneia. 

N. 11 
Depois do nrt . iJ2, acc·.·cscenl e-se : 
Arti go ... Quando a eleição para 

Pl'cenchimento .de vagas, no Sc.nado 
Mineiro, se re ferir a ma ndatos colll 
pei'iodos de tempo diffe1·cntes pa ra 
terminar, co nsi dt' rar-se-ão eleitos 
para o maior ·pc1·iodo os ca ndid ato~ 
mais votados, d ecidi ndo a sorte em 
caso de empate. 

Safa da s comJ;J isstics, 10 de se-
lembro d e 1!)27. Xavier Holim. 
- Lu iz Lis boa. - Va ll ad:u·es lU -
bei ro . 

II - So bre o projccto n . 15, da 
Cnmura 

A comm i ss~io de Hcdacção propõe 
que us ·eme nd as ol' fcrcc idas c a•ppro-
va:das pelo Senado ao p i'Oj ecto n . 
15 sej am rem ctt id a~ ú Cam am dos 
srs. Depu ta dos co m a mes ma reda-
cção, a saJ.Jcr: 

.. Emendas 
N. 1 

Additcm-se os seguintes arti gos : 
Art. .. O Alllvoga.do Gera l do Es-

tado SNÍI nomca:dJ .nos lerm os da 
lei 91 2, de 1 !l2 fi, c fi carú .prohibido 
de exercer a adrocacia. 
Ar.t. .. Os ve ncime nt os do Advoga-

do Geral d o EstarJtJ fica m fi xa dos 
em ilO: ooo. ooo, .por ann o. 

Art. .. Fica exc lu icla da com pe-
t c n c i :~ el o Advogn do Gera l a ntt ri-
huiç~io co ntid a na nli nca 6 do a rl . 
27il el a lei !ll 2, de 1!!25 . 

Art. .. O nj uda nl c do Advoga do 
Geral do Esi:Hlo, qu e passn rú a de-
IHiminnr-sc PrcJo~ lll'a tl or l' isca l, f ica 
snjeil o ú Secretar ia rins Fi na.nçns 
c lt' rÚ, al ém el a~ all r ibu içi)rs co n-
S•ln·nt.cs tdo nrl:. 27!) da .l ei !)1 2, de 
1!l2G, 1111:t is a dn :ilinea (i do ar t. 
278 da re l'el'id a lei. 

Art . . . O P·rocurad or Fi sca l se r:'t 
suhslitu i·rlo, em se us imped imentos, 
pelo promotor de ju sti ça da 1.• va-
r a da Cn.pit:Li. 

Art. .. A denomina ção de auxi-
liar jurídico da Sccre.ti11' in da Agri-
cultura fi ca substitu.Jtla ~J e)a de Cou -

su lt OI' J u l'idi co da SccrctaJ·ia da 
Agl'icult ura. 

N. 2 
Substi tua-se o n . 4 do artigo 279 

da lei n . D 12, de 23 de setembro de 
I!J25, pelo seguinte : 

Art igo 27!l : 
4 ) represe nta r, em qua lquer co-

marca, po.1· incumbencin do P r-es i-
dent e ·do Eso!a do ou do Secretario 
d:•.s F ilw nças, o Estado ou a Fazen-
da Estadu a l .na s ca usas em que cs-
la ou nqu cll c fi g .Jr~w com o auclur, 
ré o, oppoc nte ou ass istente . 

N. 3 
Su bstit ua-se o ::ume1·o R d o ar li-

go 27 !J da lei ·n . !J I2, de 23 de se-
temb rn de 1!l2ii ( 1·el'o rm a judiciari a ) 
pelo ~rg u int e : 

Art igo 27!): 
8) n u x ili ~1 r o adrogado ge ra l, one 

lh e nodcrú a l' l'ccta r até a metade 
dos f'cilos em a nd ament o. 

N. 4 
Snhslitu a-sc o n. !J do: !'li go 279, 

da lei !J1 2, d e 2:! de set mbro de 
l!n5, •pelo seguinl .:! : 

9) or!(a niza r a nnu al.mcntc c a]ll'e-
sc nt a l' ao nrh og:!lllo geral o mappa 
do mor imcnt o el as ca usas em que, 
por qu a lquer titul o, tcnJta intervin-
do . pelo Estado ou .pela Fazenda 
Es tarlu nl. 

Suhsti lu a-se o art. 7 do 1>-•·oj ccto 
n. l :í, da Ca nw ra , pelo seg uinte : 

Arl. 7 . 0 Es ta lei <!li tra rá .em vigor 
rl c ,.c;~ a •da.ta ela sua publi cação, fi -
ca nd o o gove 1··no au cloTizado a 
nhril· para esse fim o credito ncces-
sn l'i o . 

Sala el as co mmi ssões, 10 de se-
tembro <lc 1!l27. - Xnv·icr Holim. 
- Luiz Li sboa . - ValJ ad nrcs !li-
bei r o. 

III - Sobre o projecto n . 20, da 
Ca mnra 

A' Ca,ma•·a dos s1·s. Deputados 
sr j a.m enviadas ns emend as qu e ao 
Se nado IIP I'Ouve oppo 1• no p1·ojcctn 
11 . 20, assim r edi gid as pela co mmi s-
s~i o el e ll cda cção : 

Emendas 

N. 1 
Suhsl i tu a-se a 1·cdacçã o do ar.ligo 

2. o do project o pela scgu i n•tc : 
Arti {.(o 2. o Fica supprimi.da a rc-

!ll'a 4. • do arti go ii RB do Codi go do 
Processo Pe nal do Estado, · 



... 

N. 2 
Substitua-se o artigo !l. " do pro-

jecto, .pelo segui ntc : 
Artigo 9. o Não tcr:io effcilo sus-

J>cnsivo os recursos inteq >Ustos das 
decisões referida s na letra d do ar-
ti go <lllO, c na dct ra c do arti go 500 
do Codi go do Processo Penal. 

N. 3 
Snhslitua-sc o .]':ll'ngrapho uni co 

do arti go 10, do proj ecto, J>Cio se-
guinte: 

Paragrn.p.ho uni co . Serú rc levntlo 
de pres tar essa scguranç:t o réo mi-
se rnvcl . 

N. 4 
Suppi'Íma-sc o :!!'ligo 11 do pro-

jcclo. N. 5 
Suppdma-sc o )Jarn grapho uni co 

do arügo 12 do pr•Jj ccto . 
N. G 

Suh ~t i tua- sc o a1·li go 13 do pro-
,j ccto 1pelo segui ~llc: . . 

A1·tigo 1a. f 1ca ' ub si1IU1rlo o § 
2." do :!l'!i go 12fl do Co digo do Pro-
cesso l'enal, pelo seg uint e : 

Ar.t. 125 ... § 2,0 O valor deposi-
tado scrii Jogo recol hido ú coll cclo-
ria estn dual ou :is mãos do depo-
sitado ;publico, juntando-se aos au-
tos o respectivo c(}nhec imcnto. 

N. 7 
Accrc~ccntc-c·c depois do ar tigo 17 

do projcclo: . 
Por motivo de segurança puhl1ca, 

dcmol'a excess iva no preparo do 
J>roccsso para o jury, paixi10 popu-
lar ou falta de isrn\:iio de animo no 
jul ga ment o, .)loderú o Jll'ocurad,or 
geral r.l o Estado representa r á Ca-
mnra Criminal do Tribunal da Hc-
laç:io, ·C cs1.a o decidir:'t .sohre. a co.n-
vcniencia de ser o cr11ne JUl gndo 
fóra d o di stl'i cto da culpa , preferin-
do-se o te rm o ~>1·oximo, calcul ada 
n di stancia ,pelo 1conpo de viagem. 

Pnr:IJ;(I'apho uni co. O procurad9r 
gcrn:l agirit med iant e r cpr~sc ntn çao 
da parte ri'lltCrCSSa(\a, devu)alllC!lle 
c{);mjp.rovarla , c só nos c i'Í mcs cujo 
jul grumcn·to pertence ao jury. 

Sala da s cnmmi sseics, 10 de se-
tembro de 1!127. - Xn vie 1· Ti olim. 
- Luiz Li sboa . - Valladarcs lU-
beiro. 
IV - Sohrc o J>roi ccto n. 33, da 

Cumnra 
DctH\is de examinar ns {)mentias 

do Sc.nado ao projcoto n . :Ja, a com-

missão de Redncção propõe que se· 
j am l'ern et tidas á Cnmara iniciado· 
ra do dito projecto com 1l mesma 
rcda cçiio com que foram votadas, 
a saber: 

Emendas 
N. 1 

Ao arl. 1.• Depois da palavra 
"C:uuptrn ha ", ncc rcsccntc-se "Asylo 
da Lrnmnculadn Conceição de Jabo-
licatubas. 

N. 2 
Accrc!:ccntc-se, depois do art. s.o, 

11 seguinte: 
Al'l ... As doações a que se refe· 

rem os arts. 2.• c 3. 0 são feitas pa· 
ra o fi.m de se instnllarcm nos rc-
spcoti vos prcdi os esta belecimentos 
de intercsss ou utilidade publica, e 
rever terã o cll es ao dom ínio do Es-
tado si no prazo de dois annos, da 
da ta dcsiln lei, não tiverem lido es· 
sa ap plicação . 

N. 3 
Accrcsccntc-sc ao a 1~t. 4. 0 , depois 

r.la palavra "Campanha ", o seg uin-
te : 

.. . "c pel•a Escola Livre de Com-
mcrcio de Minas Gcracs, co In sede 
em fi el! o Horizonte . " 

N. 4 
Accrcsccntc-sc: 

Art. .. Fica o governo auctor.iza-
dn 11 auxiliar com vinte contos de 
réis o Collegio Santa Clara, de 
llambacury, para constr.ucção de 
1un pav ilhão, dcsünado ás educan-
das i nd igc•nns, rccolh idas no mes-
mo co ll cgio c que ~·cccbcm no mes-
mo i nsl. ru cção pri mnría c sccunda-
rin. 

Sn la das com mi ssõcs, 10 de se-
tem bro .de 1927. - Xav ier Rolím. 
- Luiz Li sboa. - Valladat·cs Ri-
bei ro . 

Di sp~ n s a d as as formalidades rc-
gi ment nes, a rcq ucl·imento do re-
lator, entra m Jogo cJn di scussão es-
sas rcdac~:ões c são a<pprovaclas sem 
debate . 

Passa-se á 

2.• PARTE DA OTIDEM DO DIA 
A r equ er imento do SI'. Alfredo 

Sá, inverte-se a ordem do dia, de 
modo a sc1· discutido em ulrtimo Jo-
gar o Jll'O.jccto n. 3, sobre orça-
mento. 

Entra em 1." di scussão c é appro-
vado sem debate, .por una·nimidadc 
de votos, o seguinte: 
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PROJECTO N. 26, DA CAMA nA, 
DE 1927 

Reforma constitucional 

1.• turno 

Art. 1. o Subst itua-sc o § 1." do 
nrt. 3. o da Consli tui ç;io do Estado, 
pelo segui nt e: 

"Art. il." .. . 
§ 10. Em tempo de paz qualquer 

pessoa pódc entrar no tcrr il ol'i o elo 
Estado, ou rl cll e snhi r, com a sua 
fortuna c bens . " 

Art. 2. • Substitua-se o § 17 do 
a1·t. 3.", pelo segu inte : 

Arl. 3.•: 
§ 17 . O direito de prop r it'rl adc 

mantem-se em toda sua pl enitude, 
salvo a dcsnpropi'Íaçiín por necessi -
dade ou utilici:ldc publica, med iante 
inrlcmnizaç:io prévia . 

n) As minas pertencem no pro-
prictario do so lo, sal vo as limi tações 
cstnbclccirlns po1· lei, a hem da cx-
pl o rn~:ão das mesmas. 

b ) As minas c jnzidas mincraes 
neccssn rias á seguran ça c defesa na-
cionncs, e as terras onde ex istirem, 
não podem ser tran sfcdda s a ex-
trange iros." 

Art. 3. 0 Substitua-se o § 20 do 
art. 3. 0 pelo segu inte : 

"Art. 3." ... 
§ 20. Da1·-sc-á "habeas-corpus'' 

se mpre que alguem sof'l' rer ou se 
achar em imminen tc perigo de sof-
frcl' violcncia por meio de pri são 
o_u constrangimento illrgal em sua 
llhcrdadc de locomoção. 

Art. <L" Su bstitua-se o art. 11 
pelo seguin te: 
. ".Art. 11. O Congresso reunir-se-
a~ IIHi epcntlcn temenle de convoca-
çao, 11 0 dia prim eiro de agosto de 
cada an.no, si a ki n:io dcsil(nar 
outro dw, c fun cci ona1·á doi:; mc-
zcs, da da ta da ahcrlura, podend o 
ser Jll'orogado, adiado ou co nvocado 
cxtraon!i na riamen te." 

Art. Art. 5." Substitua-se o art 
50 pelo seguint e: · 

Art: 50. O perí odo presidencial 
durara quatro :tnnos, não podendo 
ser ree leito o presidente, cn em elei-
to .o ,vicc-p i'Csid ente que houver cx-
C!'Cido a pres idcncia dend o dos ui-
limos doze mezcs." 
ser reelei to o presidente, c nem clci-
lo seguinte: 

"Art . 62. E' req ui sito csscncinl 
para ll ll l!Wnção de Secre lnri os de Es-
t:.ulo ~sln l' na posse dos direito!: de 
CHinela o bra ~ il ci ro ." 

Art. 7." Substitua -se o n. Xl do 
a1·t. 74, pelo seguinte: ' 
4r~. 74 .. 1 

XT. As C:amnms Municipncs nlíci 
poderão comminar pcnns el e mai s 
cler ·qu inhcntos mil réis de multa e 
quinze dias el e pri são, podendo cstn 
ser commut :1tla em mult a corrcspon-
cl cnl c. 

Art. R. " Substitua -se o art. íG, pc-
In scl(uinl c : 

"A rt . 7!1. O Co ngresso ou o govCI'-
IIn , em suas leis ou regulamentos 
niín poderú onerai' os municípios 
com dt•spL• sas de qun !quer ordem, 
sa lvo para fin s de instrucção Jli'Íma-
r ia c hyf(ie ne, ca so em qu e o onus 
niio pocl crú exceder de dez pol' cen-
to ela renda ord inn rin por cll cs fl i'I'C· 
ca rl ada :" 

Art. !l. " Supprimn-sc o art. G3. 
Art. 10. Subs tituam-se os al'l s . UG 

c !18 pl' lo Sl' f! ui nte: 
"Art... Srio condições de cleg i-

bilicl:ul e pam o Congresso Estadual: 
1." Estnr na posse elos direitos de 

cidadão bra sil eiro c sc1· ali stavcl 
elcil.or nos I r r mos dn Constitui ção 
P'l' cl l' r:d; 

2 . • I' a r a n Cama m, a cdaclc ele vi n-
tc c um nnn os completo!; c mais de 
qua tro ann os de cidnehio brasi leiro. 

il. • Pnra o Senado, a cdade ele trin-
ta c cin co :umos completos c mais 
de seis ann os de cidacl;io bras ileiro. 

Paragrnpho uni co . O Co ngresso 
dcclararú em lei cs pcc inl os cnsos 
de incompal ibilidadc eleitoral." 

Art. 11. Subslilunm-sc os§§ 1.• c 
2." do art. 99, pelo seguinte : 

"Art. GO . .. 
s .. . A eleiçã o realiza r-se-á no pri-

llll' iro domi ngo do ultimo t rimestre 
do período pre:d dcncinl, procc cl cn-
do-::c, na C:q>i la I, ú apmaçiio dos 
votos recebidos na s secções clcito-
racs . 

O Congresso farú a :q>ura ção na 
sua primeira sessão do mcs m1i anno, 
co1n quatqnCI' nun1 cro de presen-
tes ." 

AI'! . 12 . Su h!; titua-sc o art. 100 da 
Consl i lui~· ií o pelo seguint e: 

"A rt. 1011 .. . 
l - ser bras il eiro nato. 
!I - Estar na posse dos direitos 

poli! icos. 
li! - Ter mais de 35 annos de 

cdnd e. 
lV - Supprimn-sc." 
Art. 1:1. Substitua-se o art. n.• 

da lei add icional n. J 1, ele 7 de a"os-
tu de 1 D?.li, pelo scgu i ntc: " 

"A l'l. U." Acldilc-sc : 
Art. .. . . A c1 nccssüo de aposenta-

dona no s lu nccionari os publicos que, 
uo sc1· Pl'omulgada a lei addicional 
11. 10, de 1·l de sct.e nlili'O de 1D20, 
Cl! ntaYa.'!l n_uds de dez annos de sc r-
VI_I:O c.t f~c ll vo, scrú I'Cgulncln J1 clns 
Uispusl~ocs dt! lyi p , 7, de H q~ 
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ngosto de 1900, ficand o,. porém,, a co~ 
cessão da nposcnlnd<mn, JlOI' lllva!I-
dcz, presumida, n .iuiz~1 do_ govc1:no. 
a ez, nos termos da lcg1 slaçao ord ma-
rin. 

Arl. .. A acceilaç:io de cornm1ssao 
ou de cnrgo rcmun cmdo municipa l, 
estadual c fcdcrnl, suspende as 
va ntage ns da apose nladol'ia, as 
quncs somente poderão se1· rcsla hclc-
cidas mcdinnle novas provas ele in-
validez, nos lermos da lcg i5 laçiio 
ordinal'ia. 

Arl. 14. Suhsliltw -sc n ullim n par-
te do nrl. li!, da lei nddi eional, n . 
11 , de 7 de agos to de 1 V2!i, pelo se-
guinte: 

"Arl. ta. Addite-sc: 
Arl. .. Os memhros do Co ngresso 

perccher:io subsidio desde a d:lln dn 
inslallaçiío, sn lvo os qu e ainda niío 
tiverem prcs lndo comp1·omi sso, que 
o perceberão da da In da posse . 

Sala das sessões da Cnmnra dos 
Deputados. 8 de se tembro de 1027. 
- O JH'esidcnlc, Pedro lllarq ucs de 
Almeida. - O 1." secre tario, Ca io 
Nelson . - O 2.• sec retario, Domin-
~:os de Rezend e. - Va e á com mis-
siio de Constitu ição c Pode res . 

Entre em 3. • di scussão o seguin-
t e:, 

PflOJECTO N. 60, DA CAMARA, DE 
1027 

Imposto territorial 
O Congresso Leg i!>lati r o do Esta-

do de lllinas Gcracs decreta: 
A1'1. 1.• Fica o gove rn o auclori-

zado n: 
a) faze.r n revisão do Jançn mculo 

do im.po~lo lerril ori nl, nos lermos 
da leg islação r.m vi go r, pode!U)O 
abrir para esse fim o credito de 
300:0008000; 

b) n·dmitlir, em a reorgnniznção 
da Previdc·ncia dos Serv idores do 
Estado, os fu.nccio nnri os fcde rn cs c 
offi cin cs do E:,erci.to, co m ·resi-
deneia em Bcllo Hori zo nt e, para os 
fins de ncq ui siç:io ou co nsl rucção 
de casas, estipul and o-se, em um no-
vo regul ament o, as co ndições ncces-
snrins no goso desse favo r que será 
extensivo I nmbem aos membros do 
Poder Legi slativo que fuç am pnrte 
da mesma sociedade. 

Arl. 2.• O imposto el e hl•hirlas, 
em relação aos fahrieanl es (te 
a.gumxl·clilc, sed pngo em uma só 
prcslnção, no mez el e feverei ro. 

A1·t. il." O impost o el e rx porl a<:ão 
sobre os seguintes productos ce ra-
micos: - typo Marselha - lelhn s 
de ca nal, tij olos r cfrnelarios, ln-
(lrilhos1 lw olim 1 ocrcs1 t ubos (ma-

nilhns) nrgillas rcfrnctnrlns c tijo-
los fu,rn dos se rú de 3$000 pol' to-
nelada . d d Art. 4." Toda vez que a rcn n a 
Loteria do Estado de Mi•nas cxcc<~cr 
de 1. 000:000$, o excesso será dls-
lrihuido nos cslnhclcci mcnlos sub-
vencionados pelo Estado, observado 
0 di spos to 1no rcgul :un enlo numero 
7 .li9!J, de i! de junho de 1927: . 

A l'l. [Í, 0 Rcvo!(n m-sc as di SpOSI-
çôes em con trari o . 

Sa la da s sessões da Cn mara dos 
Deputados do Estado de Minas Gc-
l'acs, em Bcllo Hori zon te, a o~ 4 de 
sctcmhro de 1027. - O pres Hi c ntc~ 
Petko Marqu es de Al,mcida.- O 1. 
scc1·clario, João Bcra ldo. - O 2.• 
sccre lal'i o, llfarlins Pratcs. 

O SR. ALFREDO SA': - Sr. 
Presidente, Ti nh a juizo firmado 
conlm a disposiçiio contida na lc· 
lra b) do nrt . 1. •, do projcclo. em 
debate. Parecia-me que a nmphlu-
de dnd n no citado di spositivo, ex-
tendendo aos funccionarios publi· 
cos fedcrncs c aos offi ciaes do Ex-
ercito residentes nesta Capitnl, pa-
ra os' fin s de acquisição c co nsti:u-
cção de casas, ·a faculdade de u~
gressnrem como membros na Prcvl-
dencin dos Servidores do Estndo, 
l'iria desnalurnr essa instituiçã.o c 
até concorrer pnra a sua auarch.za-
ciio c rui na. 
• O Congresso Mineiro institui~ a 
"Prcvidcncia" como uma orgnmza-
cão de nmpnro· no fun ccionnli smo 
(io Estndo, c pl'ivnlivn desses .ft~n
ccionnrios, qunnlo nos hcneftCIOS 
pela mes ma outorgndos . 

Era esla a minha impressão, cau-
sadn pela leitura do projecto em 
apreço. 

E1it.retnnlo, ouvindo depo is pes-
son competente c auctorizada para 
dizer 1l o nss umpl o, desvaneceu-se-
me inlcirnmcnl c do esp il'ito-nquclla 
primeira i mpressiío. Porqu e, diz cs-
sn pessoa, na forma mrramcnle nu-
cl.ori znli vn como c;;lá redigida a 
disposição, dcslinndn a ser_ utiliza-
da pelo governo, 1lcpois de rcm'f:(a-
nizni' a cliln soc iedndc. em nad:'l lhe 
desvirtua ou lhe prcjt:tlica os in-
tuit os. 

Accrcsce ni ndn , sr. Presidente, 
qu e, nctunlmcntc, é essn in ~ tiluição 
ohjeclo de es tud os, em ord em 11 rc-
moclclnr-sc inteirament e, e dando-
se- lhe t.nlvcz nlé os mold es de uma 
vcnlndeirn sociedade de seguros de 
vida. De forma que não h a inco n-
veniente c, muito no co ntrario, ha-
verá vnnt.agcns em· ampliar-se-lhe o 

numero de nssoci:ldos, o qu e, numa 
n ssoc iação hem Ol'{lnniziidl1, é sem-
pre elemento de prosperidade . 

Dcn ntc de tal informaçtio, colhi-
da de pessoa, como di sse, auclori-
zada, para o p il~ ar no assumplo, nã.o 
lenh o, sr. P res 1d c n~e n menor duvi-
da em volnr o projcclo lnl qual se 
acha redi gido. E, mais me ani mo 
at.ê a offereccr-lhc um n nova emcn-
dn, cxtcnd encf o os beneficio~ da 
"Prcvidenda" a outros fun cc tona-
l'i os . 

Ass im, passo ús mãos de v. cxc., 
a seguinte emenda : 

"Accrcsccnlc-sc, depois das pala-
vras - offi ciacs do Exercito (lclra 
h) do art. 1.": - "c empregados 
das ngcncins do Banco de Credito 
Hcn l de Minas c do Banco do Era-
si l. ". 

(Muito bem I). 
Tamhem, para ser collocnda de-

pois do art. 3. •, apresento a se-
guinte emenda {lê): 

E' uma emenda cln bornda no de-
parlament o da Rccc il.a dn ScCI'Cln-
ria das Finanças c que co nsulta os 
i nlcresses fi scncs do Eslndo. (Mui-
t o bem I) 

Vão ú mesa, são lidns, . apoiadas 
c entram co njuncta ment.c me dis-
cussfio as seguintes : 

Emendas 
Accrcsccn lc-sc na letra b) do nr-

ligo 1. •, depois das palavras "offi-
eiacs do Exercito", ns seguin tes: 
"e os em pregados das agencias do 
Banco de Credi to Hcn l de lllinas 
Gcracs c do Banco do Brnsil." 

Sala das sessões, 10 de setembro 
de 1027. -Alfredo Sá. 

Depois do nrt. R.• : 
Art igo. Os impostos de exporta-

cão sobre couros, couros em obras 
é r espectivos a rlc fnctos, siío cobra-
dos ad-valorcm, de nccordo com a 
seguinte lnhclla: 

Sola, 1 %. 
Sola em ohrn, 1 %. 
Couro curtido, 1 %. 
C ou r o sccco. 1 H % . 
Couro cn '1, 20 %. 

Correias de so la, mart ell ctcs para 
lcn rcs, 1 %. 

Sellins, selin s c si lhõcs commnn s, 
1 %. 

Idem, idem, sn 'pe ri ores, 1 ·,o . 
A rtefnctos de eo uros não espec i-

fi cados, 1 o/o. 
Casc::ts tannifcras, 15 %. 
Sala dn s sessões, 10 de setembro 

(le 1927, - !\lfrcdo Sá, 

O SR. ENMS CAMERA:-Tcnho 
a honra de pa ssa r ús mãos de v. 
ex c. a seguinte cmendn: 

"Os biscoitos c scmclhanlcs, ex-
cepto pão, pagarão de imposto <~C 
cx porlaç:io 2% sobre o '!a lor offl-
ci al, ou seja m 60 réis por ldlo . "_ 

Essa emenda, sr. Presidc11le, na o 
traz allcrnção sc nsivcl a Receita do 
Estado, pois es tou informado que 
ex istem apena s quatro ou 5 fabrica s 
nessas co ndi ções; c a medida, por 
nutro Ind o, vem incentivar a indus-
tri n de que se trntn, de modo a 
p1·odu7.il· futuram ente o nugmcnto 
das renda s publicas. 

Espero, pois, a acccilnção .pa 
emenda por pnrte do Senado (Mwto 
IJeml ) 

Vac (t mesa, é lida, n'poincla c cn-
1 ra eo njunctnmcntc em discussão 
u seguinte : 

Emenda 
Ao nrt. 3.•: 
Os bi sco it os c ~em élh a nles, cxce-

p! o pão, pngnrão de imposto de ex-
porlnção 2% sobre o valor official 
ou scjnm 60 reis por ldlo. 

Snln dns sessões, 10 de setembro 
de 1027 . - Enéns Camcra. - Al-
fredo Calão. - Alfredo S:\. 

Encerrad11 a di scussã o, é nppro· 
v a do o projccto com 11s emendas. 
- Vão ú commi ssão de Rcd at·ção. 

Entra em 3. • discussão o seguln· 
te : 

J>flOJECTO N. 38. DA CAMARA, DE 
1927 

Ist•nção 1l c impostos c abertura de 
creditos 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Gernes decreta: 

Ar t. 1.• Pica o govern o auclorizado 
n conceder isenção de impostos, a 
parli l' de j n28, pelo prazo alé 5 nn-
I!OS, ús empresas de armazcns gemes, 
que se fund arem no Estado c se obri-
~a rcm, alem clns obrigações impos-
!ns pela leg ish ção federal, ao se-
~uinlc: 

a) n fnz e1· seguro de seus deposi· 
tns rm duas companhias de reconhe-
cida id oneidade; 

b) a publica1· no orgão officinl dos 
poderes do Estado os seus bnlnncc-
tcs trim cstrnes, semcstracs c an-
nun cs, c 

c) 11 subordinnr-sc á fiscalização 
do Eslnclo. 

Art. 2. • Fica o governo 11uctori: 
;m~jo a I] h rir os çrc~itos seGuinte~: 
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· il) de 1 :042$323, pnrn paga mento de 
gratifi cação uddieional da lei 11 . 425, 
de 1006, n partir de 29 de dczembr'J 
de 1921i, a 31 de dezembro de 1 !J21!, 
a que tem rlirei lo Euge ni o I> inard o, 
cconomo co nlractn do do Int erna to do 
Gymnns io M i11 ci ro : 

h) de 276 :OO:J . !í52 c 10 : i4~$00fJ, co-
mo supplcmcnt nres, pn m supprir 
I'Cspcc ti vnm c11tc, n insufficicncin d n ~ 
verhns 8 c 12, do § 2.0 do art. 1.0 • da 
lei 11. 931 , el e 27 de setembro de 1n26; 

c) de 12 :nG0$000, especia l, pnrn pa-
gamento de des pesas com os fun crncs 
do elr. Di ol:(o Luiz de Alm eida Pcrc i-
t·n de Vnsco ncc l los; 

cl) de 2:1 !l·l$24!! , des tin a elo no pa 
gnm cn! o de tt l·ntlfi caç:lo oddido nn I a 
que tem direito o dr. Francisco Car-
los de Ass is Rocha, professor elo In-
ternato elo G:v mnasio 1\ lin ci ro. 

Ar t. 3. o Revoga m-se ns di spos i-
ções em co ntrari o. 

Snla da s scssiies el n Cn mnrn el os 
Deputados, llcll o Horizonte, 2 de 
setembro de 192 7. - O Pres ident e 
Pedro Marqtics el e A lmeidn. - 1 . ~ 
Secrctari o1 .Toiio llcrnld o,. - O 2. 0 

!\ecrclario, Celso llf nchncl o . 
O SR. ALFRE DO SA' : - S1· . Prc-

!: idcn lc, sempre qu e ap rese nt amos UJ :J 
projcc to, ou medid a qu alquer all i· 
viamlo cl.c im pns tos um pro;luci• J, 
\JU deit es 1 s~ n t ando tr.t nimente indu'>-
trias ou ]JI'Odu cç6rs do nor. <;n Est:do, 
pres tamos ir randu sc rvÍ \'O :'t zo na pro-
d·. C'lo rn. E fa;.,• mnl-o com prazer, 
maximc em se t r~ t a n d n do impost:.> 
de cx po rt aç~n , !' II.Ía ,!:;r:Hiu:il ex ti n-
cçii •J , ú mcclicla dns rrnd imc nt os +1 
imposto tr. rril o;·:n t, é ntL; pro metli rl:'t 
:•o pov<l Jn in c:r.,, form an do mes mo 
umn rl n~ th i.·!. c ~; do p ;·q:l'<llllllla diJ 
r . R. 111. 

Nessa t> rcl ei11 rl e irli·a~. vc nh n :J pre-
sc nt nr ll l~l :J emenda , isc nt :J lHl o el o im · 
pos to ele rxpo rl ·n·iio o al gocl iio em fi " . 

l )iiataclas zon(Js do ,;osso Estado, 
principalment e ns do Oéste c l\'n rl r•, 
produ zem e expor tam, em lar irn cs-
cnln. o nl go cl:io; c. pnm que goscr1 
do benefi cio ela ise nçii n, drYem, pel :1 
emend a qu e p:J ~ sn :\ <•l esn, fnzcr n ex· 
port ação desse prod ueto rm fi n. (M ui-
to bem !) 

A r n1r ntla (: n se•w int e: (l ê ) . 
Vae :'1 Mesa. é licl n, nnninrl:J c cnt r.1 

co n.iun ctnmr nt c r m cli sc t! ssiio a sc-
~ uint c : 

EmPndn 
Accrcscc nl c-sc, onde cn nvic1' : 
Arti go. Ficn isr nt o ti o impos to de 

t·xpor lação o nlgod;i o em fio. 
Sala cl:i s sessões, 10 de se tembro 

çle 1n27 , - Alfredo S;í. 

Encerrada a d i:;cu ~s fl 1l, é npprovado 
o projeclo com a emenda. 

Vão ú com mi ssão de 1\cdacção. 
Entra em 3.' di scussão o seguinte : 

PHOJECTO N. GG, DA CAMARA, DE 
1027 

Caixa Benefi cente da Guarda Civil 
O Congresso Legis lati vo do Enlado 

de li! i na s Ce rnes dccrctn : 
Ar t . 1 . • Ficn instiluidn, sem onus 

para o Es lnd o, n Cai xa 13 cncficcnlc 
da Gu ard :1 Civil c da Inspcclorin de 
Vchicul os el e ll cll o Horizonte, lendo 
por fim prover a suhsislcncia da s 
fa míli as dos guarcb s civis c fi scaes 
de vehi cul os, qu e fnll cccrcm. 

Arl. 2,0 O fun do da Caixa será 
formado pelo desconto mensa l obri-
ga torio de um di a de vencimentos 
de cada guarda ou fiscal, multas 
di sc ip linares, pcrdns t' c vcncimcn-
lns, co ntribuições em alrnzo, joins, 
donati vos pnrti cul nrcs, legados c ju-
ros do cap it al ass im co nst i tu ido. 

A rl . 3." A jnia CO I'I'Cspond crá n 
12 di:Js de vcncimc <1 tos c será pa!(a 
no decurso do primeiro anno de 
co ntribui ç;i o. 

Art. 4." Tcriio direito a uma pcn-
s~o cgual Íl metade dos vcncimcn-
t os do gua rda ou fi:; c: !I qu e falleccr, 
depois de dois annus de co ntribui-
çiio : 

n) n vi uva, si viver hones tamen-
te c não es ti ve !' cli vorcindn ; 

h) os filh os 1ncnorcs de 21 nnnos, 
ou os int ei'Cli clos, c as filhas soltei-

m s, lcir itimos ou lcgitimnclos. 
§ 1 . o Si o co ntribuint e deixar viu-

va c f'i lhos, n pensão se rá di vidida 
em du as part es cguaes, se nd o uma 
des tinada ú viu va e a outm rli slri-
huid n rl{n:Jiment c entre os filh os . 

~ 2." A qu ota referente no filh o 
f:JI Icc id o ou eman cipado reverterá 
l ' lll favo r da villl·a. 

~ il." N:io exis tindo os parentes 
ac ima dr signados, n pensão sc1'Ú 
:dlll nada :'t m:ie, Yiuva e desvalida, 
e na f:Jit a des ta, dividida em par-
tes l'!iU:ICS pe las irmãs so llcim s· el o 
co nt ri bui nte, si um a c outras viviam 
it s expe nsas des te, ao tempo do fnl-
frc imc nt o. 

:\ rl. f1." Por mort e do guarda ou 
fi sc: JI qu ite, a Ca ixa concorrcni, 
!'a ra :1s dt·spes :1 s do seu sc pult.amen-
lo c do lut o dos pare nl c:; qu e live-
rt' lll dircil o ú pensão, com a quan-
tia qu e fôr a rbitrada pelo Cu m elh o. 

Art . li. " Perderão a respectiva 
quota a favor da Cn ixa as filha s Ol'-
ph iis ou il'lnãs que se casarem, os 
filh os orpl11ios que utUn gircm a 
lll íl ioridadc, ou que, ant es dclln, ~e 

I 
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cmnncipnrcm, c n viuvn ou miíc, si 
co ntrnhit• scl:( tmdns nupcins. 

Pn l·ng l·apho uni co. O mesmo se 
da rá com ofnll cc imenlo de qualquer 
herdeiro pensioni sta, sa lvo quan-
do se tm lnr da viu vn com filhos 
do co ntribuint e, caso em que n quo-
la que lhe cn hia scrú di slribu ida 
com cgunldnde pelos l'ilhos menores 
c filh as, c só se cx t in guirá nos ca -
sos prev istos na p1·imcira parte des-
te nrti go. 

Art. 7,0 O gunrd n ou fi sea l qu e 
fôr cxcluido dn C:ai xn , sal vo o ca ~;n 
de incapnc idadc phys icn , penlcr:\ 
t oda s as co nt r ihui ~ões c o direito a 
qua I quer hr ncfi cio. 

Art. 8. o Aos que fo re m cxc:lu idos 
JlOI' incn pac id ndl! physica nd q u~i ri 
rla em se rviço elo seu ca rgo, c que 
es ti verem impossib il itn clos de pro-
ver os meios de subsistcncia , serão 
res tituíd as as co ntribu ições que hou-
verem fe ito. 

Art. 0. 0 Scr:i JlCI'Illillid o aos prcs-
lnmi slas pnga rcm a import nnein da 
joia de uma só vez, ou em pres ta-
ções, at é o num ero de doze ; tam-
bcm scl'Ú pcrmillid o cu nlribui t· de 
um a vez com n qu oln rc l:1t iva nos 
dois ann os de que trata o nrt. 4. 0

, 

pnra lerem desde logo direito nos 
benefici os da Ca ixa , pela fó rmn es-
tnhclecida ncsln lei . 

Art. 10. A pensão consislil·n na 
metade dos ve nciment os co iTespon-
dcnlcs ú clnssc dos co nll'ibuinlcs, 
na época dn fnll ec im cnlo. 

Ar t. 11 . A Ca ixa será diri gida por 
um Conselho Admini stra t ivo com-
poslo do Secretari o da Segura nça c 
Assislencia Publi ca, co mo prc:;idc n-
lc, do Dircclor da Secretaria dn Se-
gurança c Ass islencia Publi ca, do 
Superintendent e do In spec tor da 
Guarda Civil c do Inspcc tor Gem i de 
Vc hicul os. 

Ar L. 12. Todo n mov imento da 
Cai xa se rú reg istrado nos J·ivros cs-
pcciacs qu e se tornarem p1·ccisos, a 
juizo do Conselh o Aclminislrali vo, 
entre os quacs ha vei'Ú um para lan -
çamento el e entradas c sa bidas de 
rliuhciros e valores, um pnl'a matri -
cula de lodos os contribuintes c rc-
l:(i stros da s alt erações qu e occorram 
com cll es c com suas família s, um 
para lançam ent o ela s nelas elo Co n-
~e lh o , um ele 1·rgistro de lilulos de 
pe nsão e fi í1alm cnt e, um el e talão de 
rccihos de .ioia, mensalidade c quacs-
q_u ~ r outra s quan tias des tinada s <'1 
Ca1xn. 

l'aragrapho unico. Os liv i'Os se-
nio rubricados pelo Supcl'int cndcu-
lc da Guarda Civil. 

Art. 13. A csc l'iplurnçiio c o cx-
pcdi cnlc. da Caixa fi carão a cargo 

da secçíi o ou dos fun ccionnl'ios ela 
Gunreln Civil ou da Inspcclol'in de 
Vchi cul os qu e forem des ignados pc-
lo Secrctn ri o da Scgurnnça c Assis-
lcncia Publi ca, c sc i'V ÍI'iio sob n di-
rccçiío do ln spc~lo r ela Gunrda C!-
vi l c inspecção do Co nselho Aclml -
nis l. ra livo, que poderú di spensai-os 
to dos ou algun s, quando jul gar co n-
,·cnicnt c . 

Arl. 14. O Supcrint.cnd cnlc da 
(~ u ni'C l a Civil c da Jn speclol'i a de 
Vc hi cu los apl'CSCiilOI'Ú mcnsalmcn,-
t l! á Secretar ia da Segurança c As-
sislcnc ia Publi ca um balancete do 
ll!ov imcnlo da Caixa, com menção 
das pensões co ncedidas, sua natn-
I'CZa c impol'l ancia cd as que cnhi-
rcm em omissão. 

Ar! . J:í . Nenhum a dcspcsn pode-
r:'! ser feita sem prévin auclorização 
dn Co nselho. 

Ar! . 16. Os co ntribuintes devem 
apresentar no Co nselho uma decla-
ração cscriptn em fórmn regular, 
sem emenda, nem rnzum s, a ss i~rw
da po1· cll es em presença de dun s 
ll's lcmnnhns, co ntend o o nome da 
e~; posn, em prim eiras ou scgumlas 
nupcias, época c lognr da cclcbrnçiío 
do casa mento, nome dos filh os com 
a dat a do nascimento ou r cl:( istro 
civil de cada um, es pecificando os 
leg ítimos e os legitimados, c, final-
me nt e, os nomes dos paes c das ir-
m:is soltei ra s, lambem com indica-
ção do nasc imento ou reg istro civil 
de cada uma, tudo para os fin s do 
art. 4. o c seus pnragraphos . 

§ 1 . o Ao conl l'.ibuint c cu.mprct 
lam bem co mmunica r, pelo mes mo 
modo indicado, as alterações que se 
dr rem co m os membros de sua fa-
milia, c que possam influir soh o 
nbono da pcnsiio. 

~ 2." Toda s as dcclnrações, depois 
de rubri cadas pelo presidente do 
Co nse lho ou ]JOI' quem este des i-
gnar, seriio num cracla s, reg istradas 
c cuidadosamente nrchi vadas. 

§ :J . o As declarações que, por in-
capncidaclc phys ica ou mcnlnl do 
co ntribuint e, 'não puderem sc 1· fei-
ta s por cllc, sel-o-ão pela mulher, 
ou , na falta des ta, pelo filho mais 
velho . 

Art. 17. O Conselho Admini stra-
tivo tem compctcncia para inspcc-
cionar as declarações dos contribuin-
tes mencionad os no artigo anlecc-
dcntc, co rri gindo as fraud es ou 
omi ssões que conti ve rem. 

Art . 18. E' da a lll~ibu ~~~ão doj 
Co nse lho Adni ini strativo a exclusão 
dos pensioni sta s c contribuintes que, 
pot· qualqucl' dos moti vos previ s-
tos nes ta lei, perderem o~ seus di-
reitos. 
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Art. 19. Dns decisões do Conse-
lho Admini strativo caberá recurso 
pni,'a o Scc i·ctal'i o da Segurança c 
Ass istencin Publica. 

20 ''/0 nlé o segundo tl'imcstrc e no 
pr imeiro dia do terceiro, serão ex-
cluidos c perderão o di re ito lts con-
t l'ihuir iics qu e livcre.m feito, si não 
livcreln a!tc ndido aos nvisos prévios 
que lh e~; forem feitos . 

Art. 20 . Os desco ntos, bem como 
quacsquer quanliHS de outra s ori-
gens, serão depositadas nos co fres 
da Secretaria dn s Finnnçns, até qu e 
possa m se i' npplicadas nn compra 
de npoliccs di.t divida publi ca do 
Estado ou da União. 

Art. 21. No mes mo cofre ficar:'t 
depos itada a qtwntia que o Co nse-
lho julgar ncccssaria para occO I'I'Cr 
ft s despesas mcn sacs. 

Art. 22. O thesoureiro da Scct·c-
1al'ia das Finanças, devidamente au-
clol'izado pelo Conscl h o, represen-
tará a Caixa na compra de apo liccs 
c recebimento dos juros respecti-
vos. 

Art. 23. Ao pension ista entregar-
se-à um titul a, pelo qual se co-
brará em fnvor da Caixa a quantia 
de cinco mil réis, que scní desco n-
tada da pensão no primeiro mez em 
que fôr esta abonada. 

Paragrapho unico. Os tilulos devi -
damente rcg istmdos c numerados 
serão assignndos pelo Secretario da 
Segurança c Ass istencia Publica . 

Art. 24. A impol'l.ancia da s men-
sa lidades, perda de vencimentos c 
da pcnsiio, joias em at.razo, do co n-
tribuinte qu e fll ll ccc i', scní desco n-
tada em pres tn ções mcnsacs, tan tas 
quanta s forem arbitrada s pelo Co n-
selho. 
t AI', 25 . A Caixa não dará pensão 
mai or do qu e n qu e correspo nd er 
á mctndc dos venciment os do in-
spector gera I. 

Art. 26. As pensões nii o podcriío 
soffrcr pcnhoms, emharl(ns ou des-
contos pm·a paga mento de divida s, 
salvo as qu e prov ierem da s joia s 
ou cnntrihui çôes em a!razo. 

AI·t. 27. Prescrcve i'Ú em fnvor da 
Caixa a pcns:io qu e niín foi' rec la-
mada den!J'O do prazo de Ires an-
nos, excepto quand o ope nsinnis tn 
fôr menor on inlerdi clo. 

Art. 23. A renda da Cai xa SCI'ÍL 
recolhida mensa lment e ao Thcson-
ro do Estado, mediant e guia s cxpe-
clidas pelo Tnsprc!or da Guarda Ci-
vi l c visadas pelo Superint end ente 
d e~ ta. 

A ri. 31. As co ntribuições que, 
por escassez de vencimentos, não 
puderem se r descontados em um 
mez, sc l-o-ão nos seguintes . Os des-
con tos não poderão, porém, cxce-
CJ CI' ú importancia de duas men sa li-
da des, sa lvo pedid o do co nll'ibuintc. 

Art. :l2 . Não scrú rcsliluida a dif-
fercnça de vencimento ou joia com 
qu e houverem con t rihuido os g~ar
da s ou fi scacs que forem rebaixa-
dos, definiti va mente, pam a classe 
inferi or. 

A r!. :13 . Todos os pensio ni stas 
siío obrigados a prcscnt nr certidão 
de vida, res idcncin, c hon co nducta, 
passnda peln aucloridndc competen-
te, de seis em se is mczcs, si niio rc-
cc brn·m pessoalmente as respectivas 
pcnslics. 

Art. :l<l . Ne nhum titulo pcrlcn-
cc nt t lú Ca ixa poderá ser alienado, 
sinão em caso de manife sta vanta-
gem c com prévia auct.orizaçiio do 
Conselho. 

Art . 35. Os membros do Conse-
lho Adminis trativo poderão fazer 
pal'le ela Ca ixa , mediante a contri-
bui ,ão e join correspondentes ao cnr-
go de in spcc tor geral, não podendo, 
porém, a pensão exceder o limite 
determinado no UI'l. 25. 

Art. i!G. As despesas, mesmo com 
DS beneficiados, cmqunnto o cnpitnl 
da Ca ixa n:i n at lin gir a trezentos 
co nt os de réis (300 :OOOSOOO),, não 
dcvcriio cxccdci' nos rendimentos do 
ca pital de qu e di spuze i' c ma is um 
quarto da s co nt r ibuições, podendo 
o Conscl h o reduzi r proporcional-
ment e as pensões, sempre que as 
despesas l'o rc m superiores aos re-
cursos fi xa dos. Desde qu e, porém, 
se elcYc úquell a so mma, poderão ser· 
applicadns em llcncl'i ccncias nlé dois 
lcrços da s co ntribui ções. 

A ri . iJ7. 1\ cvogam-sc as di sposi-
ções em co ntrnri o. 

Sala da s sessões da Cnmnra dos 
Deputados do Estado de l\'linas Gc-
racs, em Bei Jo Hroizontc, aos 4 de 
setembro de 1!127 . - O pres idente, 
Pedro ~!arques de Almeida . - O 1. 0 

secretari o, .Joiin Hera ld o. - O 2.0 

secre ta ri o, i\'fnrtin s Pralcs. 

i\J't . 2!1. A inscrip~~ iío el os contri -
hnint es no livi'O compet ente SC I'Íl 
feita qunnd o ass umirem os rcspecti-
\' .>~ cargos na CO I'PO I'açiío a qu e per-
t encerem. 

_A rt. i!O. Os contl'ihuintcs que, 
nao entrando nas folhas de venci-
mentos, deixarem de rea lizar, pon-
tualmen te as suas mensalidaclcs, in-
correrão em umn mnlla de 5 °/ 0 a 

O SI\. ALFIIEDO SA'. -Sr. Pres i-
den te, a Sccrelal'ia da Scgumnça c 
Ass islcncia Publi ca tem a seu cargo 
uma verba geral inscripta no orça-
mento da despesa sob a rubrica 
"Dil igencias Policiacs", Tçm tam-
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bem nquclln Secretaria o encargo da 
nrrccn dn ção de mullns c cmolumenl.os 
por infmcçõcs, exa mes de moto n s-
tn s, ex pedição de ('arteiras, id cnli -
ficnção, ele ., além de out ras pcqu ~
nas verbas qu e cnlrnm pam a recei-
ta dnqucll n rcpa ri ição c que todas 
r eunidas, sohc n mni s de 300 co ntos 
nnnuulm cnlc . Enlrc!ant n, não exi ste 
nlli um l'ufl ccionari o cnca i'I'cgnclo do 
recolhimento desta s verbas c de 
fazer-lh e u competente c:;cri plui·n-
ção. E' uma falh a scnsi l'cl e qu e 
ve m se ndo notada el e hn muito pela 
dirccçiio suprema dnqucll a Secreta-
ria. 

Pam r emediar esse inconveni ente, 
offci'CÇO ao n rt. :lfi do proj cclo em 
di scnssiio a sel(uint c emenda : (lc) 

Vac a mesa c é lida, n seguinte 

EmNlrla 
"Depois do art. 36, do projecto, 

nccrcscentc-sc : 
Artigo. Fica crendo na Secretaria 

da Segurança c Assisle nci a Publica, 
o cargo de thc~oure iro, com venci-
mento igunl ao que percebem os che-
fes de sccç:io da mes ma Sec retaria . 

~ 1. 0 Esse cart~o será de livre no-
meação do Presidente do Estado c 
sujeito á fiança de cinco contos de 
réis, prestada antes da posse c na 
conformidad e co m a leg isla ção em 
vigoi', 

§ 2. 0 Em reg ul amen to pnra a 
Thcsourarin, o secretari o dn Seguran-
ça c Assi st.c ncin Publica espec ifica-
rá os servi ços a seu cargo c pres-
creverft as fun cçõcs, direitos c de-
veres el o th csourci ro. 

Arti go. Esta lei enlrar:í em vigor 
desde a data el e sua publi cação, fi-
cando o gove rn o auctor izado a abrir 
a credito nccccsn ri o para a ~ un exe-
cução." 

Sala da s Sessões, 10 el e Setembro 
de 1927 .-Aifrcdo Sá . 

O SI\ . PHESIDENTE diz que n 
emcncln qu e acn ha ele ser lida con-
tem matcri n cxtranha á el o projccto 
em di scussão c como tal, em face 
do regimento, não pode ser ncceitn 
pei:J Mesa, sa lvo si o Senado delibe-
rai' o contrario. 

Co nsu lta , pois a Cnsa si el eve ou 
não ser ncccita a rcfci·ida emenda. 

- Consult ado, o Senado reso lve 
aff'irmativnmenle, pelo qu e entra n 
emenda, conjunctamcnlc em di scus-
são . 

Enccl'l'ada a di scussão, são appro-
vados o projcclo c a emenda . 

Vão à Commissfio de Redncção. 
Entrn em 3. • discussiio, com emen-

da, o seguinte: 

PRO.lECTO N. 36, DA CAMARA, 
DE 1927 

Reguln o imposto . de .industrlns c 
pro fi ssões , 

(V ide a int c!(rn des te pro.icclo na 
nela de 3 do corrente) 

Em endas offerccidns e approvadas 
em 2 • discussão, ao mesmo pro-
jccto 

N. 1 
"Art. Fica approvndo o regula-

mento que hni xon com o dec. n . 
7. 6-17, ele 2R de maio de 1927, com ns 

t-: uintc mo di fica gõcs: 
O art. 2. • Fica nss im redigido: 
" Para o ca lculo do imposto de ex-

Dor! ação do man gnncz proceder-se-
á da seguint e forma: do Yalor offi-
cial da tonelada do min crio, tomar-
sc-ú n millcs ima, mill cs ima c meia, 
duas mill cs imas, dun s millcsimas c 
meia, Ires mill cs imas partes, rcs-
pcct ivnmc ntc, para min cri os, conten-
do até :18 °1° de nwnl(ancz mctallico, 
rlc :18.01 a 42, de 42,01 a 4G, de 46,01 
a G0 "/0 c, finalmen te, p:tl'n minel'ios 
co nt 0nd o mais de 50"/ 0 de man!(anez 
mclnlli co : n resultad o d e~sa opcrn-
çii o se multiplicarà pelo lCOJ' do mi-
nel'i o em mnngnn cz mctallico c o 
produclo rcpresentnrá o impos to 
"nd valoi·cm", 

Art. 3. o A sobretaxa fi cn substitui-
ria por um imposto nddicionnl, que 
scrú, respectivam ente, de 10 °/ 0 pa-
1'11 n classe infcriOJ·, 15°1" parn a 3.• 
classe, 20 "/" para a 2. • cla sse, 25°/ 0 

>n ra a 1. • cla sse, c 30"/" para a cla s-
:;c espccia I. 

Ai't. 6 . 0- Ficn substituído o ~ 2.0 

pelo seguinte: 
"Uma vez apresentada a nota de 

despacho, a qu e se refere o parngrn-
pho anterior, o cxpo l'lndoi' rccchern, 
em dn:~ s vias, o con hec imento-guia, 
com o qunl effcct.undt o pngnmcnto 
no 13anco de Cred ito Rcn I de Mi na s 
Gcrncs da importnncia referida, do 
CJLI C será passado o recibo no proprio 
co nhecimento-guia . " 

Fica substituido o ~ 3. o pelo se-
guinte : 

"PI·ehenchidas cstns formnlidadcs, 
voltnriío nmbas as vias do eonheci-
lncnlo ú Tn spccloria, que, em troca, 
fnrú cnli·cgn da segunda nota de des-
pacho, a que se rcfei'C o ~ 1. •, com a 
prova de quitnção od imposto cons-
sta ntc do conhecimento-guia . " 

Acci·escentc-se o seguinte purngra-
pho: 

"A nota de despacho, en tregue ao 
exportador, scrft apresentnda ú In-
specloria, quando se tiver de effe-
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ctunr o embarque do minel'i o para o 
exteri or . " 

Accr·escenlc-sc mnis o seguinte pn-
rngrnpho : 

"O exportado r· que não effccluar 
o pa gamento do imposto, dentro de 
5 dias, depoi s de receber a guia a 
que se rcf'crc es te artigo, fica su-
j eito {t mulla de 10 •1•, qu e será co-
brada con.Jnn ctamcntc com o impos-
to dcviclo. " 

Art. !J.'' Fica substituído o § 2.• 
pelo SCJ(llintc: 

"Esta pmrta será propos ta trimes-
tralmente Íl Sccrctal'in da s Finanças 
até o dia 25 do ultimo mcz do tri~ 
mest re antcr·io1·, lendo em vista com-
municnçfio tr lcgraphi ca mensa l de 
Nova 'ú,rlc, sobre n cotação do mine-
rio recebida por intcrmcdio do Mi-
nistcrio da s Hclaçõcs Exteriores . " 

Art. 10 . Fica substituido pelo se-
guinte: 

"Classe espec ial, mincrios de mais 
de 50 •jo de 1\fn, 

Classe primei ra: 
A - 40,01 - 50 •1•. 
n - 48.01 - 49,0. 
C - 47,01 - 4R . 
n- 46,01 - 'n. 
Classe segunda: 
A - 45,01 - 4H •J• , 
n - 4-l,01 - 45,o. 
c - 4:-1,01 ·- 44,0. 
D - 41,01 - 43,0, 
Classe terceira : 
A - 40,01 n 42,0 •i• . 
A - 41,01 a 42,0 •1• . 
C - 39,01 - '10,0. 
D - 38,01 - 39,0. 
Classe inferior: 
Mincrios cont cn el o até 38 oi• de Mn. 
"Arl. 13 . N[} paragrapho terceiro 

fica subsliluict a a importuncia de 
dois contos el e réi s pela de um cclll-
to de réis." 

Art. 2. • Os cxporta clor·cs de man-
gancz, que in :;ta llarcm, em tcl'l'i lo rio 
mineiro, dentro do prazo de cinco 
annos, faln~caçiio de liga s de manga-
ncz, gosarao de uma reclucção de 
80 ~ 1·. no impos to el e exportação, c 
add1cronal , desde fJI!C benefici em 
em lil(a, pelo menos 10 •1• do man ga~ 
ncz extrahido. 

Art. 3. 0 Durante os trcs primeiros 
annos, contados a partir do inicio 
~la fabricação, a liga fi eurÍL isenta do 
1mpos to de cxpo rta~~ão . 

Art. 4. • A presente lei cntrnn't 
rm vigor depois el e regulamentada. 

Sa In das scssiies do Senado Mi nci-
ro, 8 de setembro de 1 U27. - Alfre-
do l3acta. 

Sub-emenda á emenda n. 1 
Arl. O tc01· do mangnnez metalll-

co, pur·a os fins do pagamento do 
imposto, se rá calculado sobre o mi-
ncri o em estado natural. 

Sala das sessões, 8 de setembro ele 
1927. -.João Pio . - Ribeiro de Oli-
vei ra.- Luiz Lisboa.- Passos Maia 
- Simão da Cu nha . · 

O SR . ALFHEDO SA' - Sr . Pre-
siden te, no projccto em discussão, 
venho nprescnl ar duns emendas que 
são meramente coJ'I'cctivas, e uma 
tcrccirn, dand o melhor rcdncção ao 
nl'ligo 37, do mesmo pro.ieclo. 

Esse artigo 27, sr . Presidente. cxi-
f(c que o lnnr;amc nlo seja pessoal, 
i ~ t o é, seja feito ao "conll'ibuinte 
esta hclccido". . . sem esclarecer, en-
tretanto, si nus séries dos municí-
pios ape nas, ou si lambem nos dis-
tr·iclos c em outros pontos afastados, 
ria s circ um sc ripçõcs territoriaes. 

Ora, v . rxc. snbe que h a munici-
ei pios, como os de Pnracntu', Theo-
philo Oltoni, Ara ssunhy e outros, 
cnj n sédc di sta 20, 30 c 40 leguas de 
outros pontos do mesmo, onde te-
nha ele ser feito o lançamento do im-
posto de indust.rias c profi ssões. Se-
l'i a, portant o, intei ramente imprali-
cnvel a cxigcncia de ser feita a "in-
f i mação pessoal" nesses pontos, si 
dcssemos tal int erpretação a esse clis-
pos itivo elo projcclo. E' verdade que 
o lançado r pode ser o collector ou 
outm pessoa, que cll c indicar, mas, 
mesmo n~;s im , em certos pontos, se-
r:í difficil o lança ment o, seja pelo 
co ll ecl o r, pelo esc rivão, pelo pelo 
lanç:-t dor ou por outro preposto. 
qualquer. 

Por isso, apresen to ao artigo 27 n 
seguint e rm cncla, que vrm resolver 
a duv ida : 
"~ l oclifiqu e-sc a rcdaçfio do ar-

li go 27, do pro.icct o, pcln scl(uinlc: 
:\rl. 27. O lan ~~amcnlo será feito 

media nt e avi so cscripto em vis ita 
pc•ssoal uo contribuint e cstahelcci-
dn nas sedes dos municípios c dis-
tri ctos, devendo o coll cctor ou lan-
ç~clo r· ~o lh c r as ucccssa rias infor-
mações Jl il l'a proceder aos lançamen-
tos dos ou tros [ol(a rcs . 

As tinas em endas meramente cor-
r·ccli vas siin :•}, scl( uintcs: 

A' Tnhclla Scl·ie n, onde C3 tá 
"llonclcs Elcclricos - Empresa rios 
2.• 10 "1°" c " Idem trn cçiío animal, 
id em, idem, 4. 0 10 "I"" . Suppl'ima-
s~. 

A' Tnbd.a Scl'ie C, guardada a 
ordem nlphahctica, accrcsccntc-se 
"llond cs Electricos - Empresa rios 
1 . " "ldcm tral~ção animal, i(lcm, 
•> a" ' ' "· . 

141' 

···'lo 

577 · 

Aprovcllo :1 occaswo de estar 1111 
ll-ibunn, sr. Presidente, pam vir pe-
dir ao Senado a rcjeiçito da sub·-
emenda aprescnlndn, em sessão an· 
terior, pelo sr. s.Jnador João Pio, 
cu.iLJ nusencin, neste momento, la· 
mcnto, porque es tou certo ele que, 
dcante das eonsidcrnçõcs que vou 
'fazer, s. cxc. seria o primeiro a re·· 
querer a retirada de sua emenda. 

Hefiro-mc, sr·. Pres idente, á suL .. 
~memlâ, que determina que: o im-
posto ~obre o mnngancz .recaia so-
bre o mincrio pesado, em estado nn-
~ural. _ 

Com .... ~c trata de urna questao tc-
chnicn, cujo conhecimento. deve ser 
m:-tis familiar a um profissional, ptui-
so ·a reproduzir perante o Senado ns 
nllcgaçõcs seguintes, que me f?ram 
prc.stadns pela Sec reta ria da s Frna~
ças, e cscripta s pm lingua gem fncil, 
mas versando o assumplo, com 
a propriedade technica que clle re-
clama: 

Para o cffcito do pagamento elo 
imposto de exportaçiío cobrado aos 
mincrios de m:-tnga ncz, a sub-eme~1-
da apresentada pelo senador .T oa.o 
Pio manda calcular o teor metalh-
co do mincri o em estado natur:-tl . 

Essa medida visa determinar in-
cluir-se no peso P da amost.ra ncccs-
sario á analyse chimica do minerio, 
o peso P de humidadc ou agua hy-
gromctrica. 

Esse dispositivo apresentado no 
Senado vc.m, por conseguinte, de en-
contro ao que determina o paragra-
pho uni co do art. 10, do regulamen-
to de exportação dos mincrios de 
mangancz, ora em vigor no Estado . 

Manda esse :-trtigo que as amos-
tras do minerio, das quacs se toma-
rá o peso necessario a determinação 
do t eor mctallico, sejam préviamcn· 
te cl essecadas a 110• centígrados c 
isto com o fim de eliminar a hum!· 
dadc ou agua hygromctrica - ele-
mento este extranho á comJJcisição 
chimica elo mincrio. 

Essa scccagcm niio é uma cr·cação 
do fisco cslaclual e sim, de accordo 
com os preceitos da lcehnica, é umn 
prévia c indispcnsavel operação a 
que se deve submctter a amostra 
do mincrio . 

O que é sabido c ele universul con-
censo é que a humidadc ou agua 
hygromct.ric,\ é um elemento n:i.o 
substancial, não integrante c não 
inscparavel da estructura do mine-
rio. E', apenas, um elemento espo-
ra clico, occasional c que, por conse-
guinte, faz-se mistér seja eliminado 
}JOr ac1uella prévia dcssccação da 

amostra, afim de que nenhuma h~~ 
fluencia exerça sobre a analy:) ch1· 
mica determinativa dos elementos 
constantes do mincrio. 

Commercialmente fulanclo, a hu-
midudc ou agua hygrometrica só in-
flue sol.a·c o peso bruto do minerio, 
donde se deduz, nos contractos de 
venda dos minerios de manganez. 
Assim é que se lê em Pitava! ('l'rai-
té Général de Commcrce des Minni-
res ct Métaux), consubstauciando a 
doutrina corrcutc nas normas com-
merciacs vigentes: "Les contrnts se 
passent sm;· · échantillcs nnalysés 
up\'(h séchage Íl 100• C; l'humlclité 
est déduilc du poids." Nem de ou-
tra forma se porta o Estado, isto é, 
para o cffcito do pagamento do im-
posto de cxportaçfto, manda deduzir 
a humidadc do peso bruto do ml· 
ncrio, determinada por uma opera-
ção á parte, segundo se acha cxpli~ 
cito no artigo 12 do Hcgulamcnlo. 
Ue modo que um carregamento de 
mincrio pesando 500 toneladas, pvr 
exemplo, c com 10 % de humidade, 
só tem pago imposto e demais Cv•l· 
tribuiçõcs estaduaes sobre .......• , 
óOO - 10 % =450 toneladas. 

Emfim, a emenda do senador João 
Pio só poderia causal' grandes per-
das aos cofres do Estado, uma vez 
que a humidade passaria n exercer 
influencia deprcciadora sobre o t -or 
do minerio em mangancz mctalli-
co c, conscquentcmcnte os mine-
rios passariam a incidir em classes 
inferiores, pelo que o imposto c de-
mais contribuições seriam sempl'<l 
menores que os actualmente cobra· 
dos. 

Penso estar, assim, sr. Presidente, 
perfeitamente destruída a argumen-
tação do nobre senador apresentante 
da emenda . 

Ell:l contraria, como v. exc. vê pela 
t·xposi~·ão, não só os preceitos da 
technica, na apreciação do assum· 
pto, como os interesses do Estado, 
r: o caso do imposto do manganez. 

Nestas condições, espero que o s~
u:-tdo recuse a emenda, e estou cert ,, 
romo di sse, que si presente estivesse 
o sr. senador Joito Pio niio rclurtaria 
em r equerer a relirac!a d:-t alludida 
t•.menrla . (Multo bem! Muito bem!' 

Vão {t !\'lesa, são lid a~, apoiadas e 
entram ronjunct:mHmtc em tliscussii.l 
as seguintes: 

Emendas 

N. 2 
Modifique-se a redacção do artigo 

27, do projecto, pela scgui11lÇj , J . 
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· Árt. 27. O Jnnçameulo seri feit o 

mediante avi so cscriplo em visita 
pc ~soal ao contl'ihuinlc r.s lahelec ido 
ll:l S sédes dos mu nicípi os l' di stri -
ctos, devendo o collec tor ou J:uwad or 
~:olher :t s neccssariu s informações pa-
l'll proceder aos lan~am c ut os dos ou-
lt·o~ Jogares. 

N. 3 
A' tubella, ser i ~ 13, onde cs tú "Bon-

de s" clcclricos - cmprcsa rios, :.!:·, 
](I % ; c " Idct!l. t r:lcc::io an im al, :dc:lt, 
idem, 4.•, 10 %". Supprima-sc. 

N. 11 
A' tabclla, se ric C, guardada a Ol'-

dcm aJphnbl'l ica, :t CC I' l!SC CIIlC-SC: 
" Bondes eleclricos- E1 :1prcsarios, 

1.'" "Idem, Lracç:io animal , idem,:]:''' 
Sala das sessões do Senado, em 10 

de se tembro ~c l !I:H. - Alfredo S:'t . 

O SH. ALFJ\EDO 13:\ ETA: - Ao 
projec to ern dbcus:;:·lD, s t·. Prt·si dcn-
tc, venh o aprese nt ar a seg uint e sub-
emenda ú emcnd:t n . 1, por mim of-
fcrccida, em sess:"tu :1nt er ior: ·'ond e! 
cslú 1 O % lei a-se - ú % ". 

Deste modo, a pa rte da emenda n. 
1, n qu e me refiro, fi ca rú assi m rc-
di l:(ida: 

"Os cxporl adore5 de man gan ez, 
que ins tallarcm, em lerrilL• rio mi-
neiro, dentro do prazo de cinc J an-
nos, fabri caçflD de ligas de manga-
ncz, gosnr:io de uma rcducç:io de 
80 % no imposto de cxporta ~iio , c 
nddidonnl, desde que benefi ciem, em 
liga, pelo menos ii % do man ga!le 'l. 
metallico." 

Sr. Presidente, no :1prc~cn la r n re-
ferida emenda, r ei a! iYa ú taxa~'üo do 
manga 11ez, tive op[HJrlunidadc de fa-
zer cousideraçõc:: rela tivas ú porcen-
tagem adoplada de 10 %, sobre .J 
mincrio exportad o, p:11·a htneficia -
mcnlo r m lerri! tJri o min eiro, ach:lll -
do-a a lgum lant o elevada, ma s, d•! 
certo modo, co mpe nsada pela redu-
c~:io de 80 % no impos to de cxpor-
laç:io, qunnd o n lei anlni or, sobre o 
nssumpt o consignn va em medi a :! pc-
na s f10 % de rcdu c~ií o . . Jud ic iosas 
pondera ções f' rJ ram, pos ! e ri o rn1 r n t~. 
feitas ao illu slrc SI' . Secre tari o dns 
Fin nn~1 1 s do Es!mln, qt: c lcY:tl·am-n'o 
11 adnplat· a taxa mai s ha ixa el e fi %, 
r·clo desejo el e ver es tah P. lcc ida en-
tre nós Q~sa nova imluslr ia, de l:io 
JH'onti sson 's r esullad os, para o dcs-
em·nh·imcnlo cco nomi co do Estado 
de Min as Gcra cs. 

Sr. P1·c~ id cnt c, api'Ovc i!amlo a mi .. 
nha prcsc nçn n r~ tn lrihu na, pc~'o li -
r.ençn para f.tz cr li ~e il:a s cnnsidcra-
çõcs sobre n emenda que acaba de sc l' 

impugnada ~~ ~lo illu strc senador ~l'. 
dr. Alfrcdn Sa. 

N:"1o ha duvida, sr . Pres idente, que 
a prnxc commcrcial faz a colaç:io do 
min eri o scccu, c que as condições lc-
dtni cas de analyses exigem o dcscc-
t'alll cnto do min i! J'i u para n avaliação 
c'o seu teo r melallil'o. 

~la s, o qu e :1 lcchnica exige pnrn a 
clcterminação do teor metallico, que 
t::io se poelcria faz er mesmo sem 'J 
:Htncci mcnlo a 110•, tcmpemtura ne-
_cssa ria pa ra a climinaçiw de toda 
a;,: ua hyg rlt lll el ri cn, nüo significa CJUll 
nesse estado se encontre o teor mc-
lall ico el o min cri o como é cxporlad•J 
l' vendid o . 

A melhor c a m:li or parte do mi-
nerio do muni cípi o de Ouro Prelo, 
torn a-se lllllilo 111:1i s onerado do qu e 
e,s outros, por apresJ nlar grand e pro-
porção de humi d:idc, af:fl l'a\'and o 
uin da a s ilu a~·:io a profundid ade em 
que se uclw o nli ncri n, o qu e augmen-
la e:,: lraordinari : lnl ~ lll c ;ts despesas 
de cxl rncc::io. 

;\:in se i, sr. Pres ident e, que praxes 
eo llllll ei'Cia cs e llll'S iliO a lCC IJIIi C:t de 
unalyscs possa m inl'irm:tr co ncepções 
"a r:tti nne". De l':tcl o, n:io se com-
prehcnd c qu e depois de ler retirado 
de um mi11 cri o subslancias que ncll e 
se ~o nt em, por cxl mpl o, 20 % do 
~;c u pe:;o, cn nsidt' re-sc co mo pOI'cen--
l:t!(t!lll, el e uma cladn suh slancin , do 
lutai , a que se determin ou em 80 % 
rl o seu pesn sobre o qual deva inci-
dir qua I quer impos l o. 

A porce nl::ll:em nssim encontrada é 
apena s a dos 80 % elo pe so do min e-
rio c co rres pondc it totalidade da 
subsl:n:cia ulil ncll e exi stent e, pois 
os 20 % eliminad os co l'l'r sponcli am 
:~pc n:1 s ú a!(un hy~ rom c lri ca de que 
só se poderia VCI' despojada por pro-
Cl'ssos ca ros, qu e, :tli:'ts, jú têm sido 
ltnt ados, com abso luta inefl'ici cncia. 

.lit se pi'OC III 'OU fa zer a " hriqucb-
!(cm" do mineri o, o qu e poder ia r e-
so lrel o problenw. mas, infelizmcu-
lc, n proelu cçiio cl ns " briquclcs" em 
condi c:õcs de se r introduzida s no 
mercad o ex igia a ncldi c:ão de ce rca 
de 15 % dr. agg luf.inanl cs, mt!(m en-
lanclo o pfso de subslanci:ts inut cis ; 
n a!( IHl se ria nss im :tpenas substitui-
da c nindn com augmenlo de des-
pesas. 

Port nnl o, SI'. Pres id ente, si é vcr--
clnd e qu e pra xes commereiaes c a 
lcchni ca de nn n l yse~ tem s id o oh-
srrl':nlas, como J'orn m pcrl'citnmcn-
le cxposlns pelo nohrc sc nndor, não 
é menos r crd ade qu e as rnzõcs que 
nLabo de rxpcnrlcr, muito rnpidameu· 

579 

Le, deveriam Lambem infltdr na laxa· 
ção do minel'iu de mnngancz . 

E' vc1·dndc que a humi dadc c redu-
zida do peso bruto do m incr io, mas 
isto depois de haver inl'lu iclo un sua 
classi fi cnc::io. 

Parece-me qu e, sem grand e prCJUI 
zo do Estado, podia-se ter adop lndrJ 
o cl'ilerio da ·~· nc n da imp ugn.ula pa-
ra melhor IJencl'il'iar :1 indusu·ia. 

O s r. Passos Maia: - l'erfcilnmcn-
lc; merece lllUil o. 

O sr. Alfredo S:í: - Tamhem a Lc-
chnica a !JUe \' . de. se refere ú 
scicntifica, n:io é só, porlanlo, o iu-
t crçsse com mcrcial. 

O s r. AI fredo llacta : - Cu rro-me, 
entretanto, no cril eri o adopla do pelo 
!!xmo. s r. dr . Secretario das Finan· 
ças, a cujos i 11 tu i los pa lri olicos c sa-
bi a :tprcciaç:io faço a mais abso luta 
,iu!>li ça . li! es mo porque, SI', P res iden-
te, advogando es ta qu cst.:io, n:io tivl! 
em vi stn o int eresse deste ou daqucllc 
industl'ial, ma s tiio so mel!tc o desen-
volvi mento da in eluslri a do m anga. 
nez no meu mun ic ípi o, em que os 
min erios J' icn m mai s onerados, te-
mend o qu e isto Yenll a concorre r para 
augm enlar o desa nim o em que ~c 
ncha, on mesmo para sua compl ct;t 
p:trnl ysação. 

D1J u essas cxpli c:tçõcs, para ju s li fi-
c:J r ·) \'olo, iso lad o, ma s de co nscic n-
cia, qu e vou proferir na mat cria em 
dcbnlc . 

O ~ r. Alfredo Sá : - V. cxc. !'alou, 
sobrcludo, como um profi ss ional 

competente (apoiados gc racs) . 
O sr. Alfredo llaeta : - E' cxtre · 

lna · bondade de v . cxc. c do Se nad J 
1\'linciro. 

Era o qu e linha a di zer . ( l\luito 
bem! 1\luito hem! l 

Vac ú fll esa, c li tb , apoin cl a c entra 
conjun clamcnl e em di scussão n se-
guinte: 

Emenda 

N. 5 
Suh-emcnel n :'t emcncln n. 1: 
Ond e se I e lO %, leia-se fi %. 
Sala das sc~sões do Se nado l\Iinci-

rn, lO de se tembro de 1!!27. -- All'l'e-
do Bac l~. 

Enccl'l'ncla a cli scussiio, são appi'O· 
Yad os o proj ec lo c ns eme nda s, me-
nos a sub-e menda ú emenda n . 1, 
eJUC é rejeitada. 

Vac o projcclo, com ns emendas, ;', 
commi ss fi o de Re1h cçi\o . 

Enlrn em 1.' di scussão, c é nppro-
vado, sem dchnlc, o seguinte: 

PI10JECTO N. 62, DA CAMARA, DE 
1U27 

.1\bcrtura de creditos 
O Co ngresso Leg islativo do Estado 

de Minas Gemes decreta: 
Art. 1." Fica o govemo nuctorizado 

a nhl'ir o credito de (j(jl) ,"'U33, para pa-
gai' a grali t'i c:tçiio addicional dn Jei 
n. -!~ 5, de agos to de 1UOü, n que tem 
direito o dt·. João Pereira de Mello, 
lunc::io nal'io da Ag l'icullura. 

Art. 2." Fica o guvem o uuetorizado 
:1 abr ir o Cl'cdilu ele 17: iU:JS802, para 
pa(lamc nl o de addicional da lei n. 
-125, de l!J Uü, )JOI' lerem comjJletado :JQ 
:ll ll lUS de sc rl'iços ao Estado, nus 
seguin tes fun cc iona l'ios : d. Olympiil 
Sant os, direc lora do grupo esco lar do 
~l arian n a; Fernand o Arauj o Vaz de 
~l c ll o, dircclo r du grupo escolar do 
Ubcraha; d . ld;:tlina Horta Galviio, 
dir.ec lora do grupo csco lat· "li! ar ia 
Thercsa " , de São J o:"io d'El-11cy; 
.-\merico ·Egyd io de Almeida, dirc-
clor do gru po esco lar de Palmyra; 
.\ liJdcs lu de ~I e ll o Hibciro, direclot' 
do ~ ru pn esco lar do Patos; d. Maria 
1.-e licia na Torres, professo ra do gru-
po esco lar de Leo poldin:.t ; AntouiJ 
:\e lso n de 111 )Ur:J, direclor do grup 1 
escola r de lndayú; d. !1li ncrvina Au-
!:usla ,dircc lora do grupo escolar ti.\! 
13omi'im· J>cdro N~ry dircctor do 
!~ rupn c~~co l al' do Pr~ln; d. Julia 
1\.ubihchcl\, dircc tora do ~ rupo esco-
lar de Diamantina; d. Maria Anto-
11iela Qucirogn Pinto, dircctorn d·J 
fi rupo esco lar de ~~abinopo li s ; e cl . 
Maria Gomes, pro fc~sora do grupo es-
co la!' de i) :-J rcs da fl oa Esperança. 

A rl. il." Fica o gover no nuctorizado 
a nbrir o credito na importancia rlc 
1 :2:lí$191, pnra p:l!;a menl o dos addi-
drma·2s da le i n . 1l:.!ií , de 1 U06, nos se-
!:uii tlcs fun cc ionarios, que completa-
rnm i!O nnn os de servi ços prestado.-; 
:10 Es tad o : l\!anoc l Arn bros io Alves 
de Olil·eira, d . Emiti a Edeltrndcs ele 
f~arva lh o Faria c d. Maria ,l osc Val-
le, rcspec livnmr nt c, profcsso1·es dos 
grupos escolares ds J nnuaria, Além 
Parahyba c Formiga, a partir de 2:J 
ele mai o de 192:1, a 31 du dezembro 
rl c 1 U28, ele 17 . de llczem bro de 1924 a 
:11 de dezembro de 1 U28 c de 1 de 
julho de 1922 a 31 de dczcmbw 
de 1!128. 

Art. 4·.° Fica n ,l(o1·crno anctr,riza· 
do a abrir, desde jft, o c1·cdilo pre-
ciso para pa ga mento, nté 31 de de-
7<'mbro prox imo fnlnt·o, ele vencimen-
tos aos funcci onari os cl ;l Secretaria 
ela Ca ma1·a el os Deputados, de nccor .. 
do com n reso lução da mesma Cama· 
ra, n . 29, dC' 1 de setembro do COl'· 
1en!c anno, 



Art. 5.• Fica o goV(' I'n o nucloriza· 
do a abrir o creditfl de nn.·ooo. parq 
pagar :1 gratifi c11çiio addicionnl . d11 
lei n. 425, de 17 de n!(os to de 1 !J06, a 
que tem dirciw o bacharel José Can· 
tidio de Freitas, juiz de direit o da 
comarca de Ri o Pardo. 

Art. (i." l\ci'Ognm-sc as di spo• içtir s 
em contrario. 

Snla da s sessões da Camara tb~ 
Deput-ados ,em 8 de setembro de 1 !J2í. 
- O presidente, P<·dl'·'l il'larqucs d ~ 
;1lmeida. - O 1.• scc rclal'io, .João Bc· 
1 a Ido. - O 2.• scc rctn ri o, Caio N cl-
son. 

Vac á commi s ~: iio d<' Finanças . 
Entm em 2.• di scussiio, qu e é feita 

Clll gl(lbO, a l'eCfU CI'i iii Cnto. do SI'. J\i -
J.ociro de Oliveira, o scgum te ; 

PHOJECTO N. 3, DA CAMAHA, DE 
l!J27 

Orçamento do Es!::dc 
(Vide a integra deste projccto n.1 

acla de (i de sctemhro) 

O Sl1. ALFHEOO SA' : - Sr. Pre-
sid ente, \'Cnh o apresentar ú conside-
ra ção do Senado, so b a form a de 
emenda, um projcc to, que é es pera. 
do com im pac icncia, porq ue vem ao 
encontro de um anccio in co ntid o, 
de uma necessidad e indccli navel, du 
fun cc ionali smo publico do Estado . 

V. exc. sa be, sr. Presidente, qu e 
ns dift'iculdadcs da vida, ori und as 
do enca rec iment o de tud o qu e se 
des tina ú s:1ti sfa cçiio das necessi-
dad es pl'imnria s da cxi stcncia, tor· 
nam-n'a hoje qu as i insupportavc l. 
principalmente 11 0 fun cc ionalismn 
publico que tem seus vencimentos 
certos c . invariavcis. 

E' elle quem mais so ffrc , uma vez 
que não cresce, proporc ionalment e 
ú ca rcza da vida , a rcmun craç:io 
que lhe dú o Estado pela presta çt~·1 
de seus serviços. 

E' ve rdad e, SI' . P1·es idcnt c, quo 
u num ero immcn so de fun cc io-
narios do Estado niio permit. lc Ulll!l 
elevação qu e lhes corrC>sponda per· 
feitam ent e ;\., necessidades, c os cu!· 
loque a l'a vn ll ciro das apcrturas qu e 
CXflCI'illll'nlam ll:t \'ida . 

Sabe o Senad o que um pequ eno 
augm cnlc para cada f'unccionario 
r (}prcscnta no todo, ou na so mma 
global, um nccrcscimo cxtraordina-
rio de milhares de contos. 

De f'órma que o a ugm cnlo, npa-
nhando, em toda sua ge,ncralidadc, 
n funccionnli smo publico, nã o pode 
ser tiio grande quanto fôra de dc-
scj :u·, nem tanto quanto f'ôra has-

tnnle pnra lhe satisfazer I~limamcn • 
te as exigcncias e ncccsstdadcs da 
rida actunl. 

O Congresso Mineiro não podo 
rolar urbilrariamcnlc esse accrc.'l· 
ci mo de despesas. 

Vem de molde dizer que o Con-
gre ~ s o nito admini st ra, mas_ colla-
bora cf fi cazmenlc na gcslao da 
co usa publica, a rmando o ~overno 
de auclorizaç<ies, votando let ~ , ada-
ptando p1·ovidc ncias q~c .. cllc 
executa, c qu e sob remod o t acll!la~n 
<) pesado encargo da ndministraçao 
publica . ' 

:-:üo pode o po·dcr l eg i s la ~ iv.o pre-
~ cindir do parecer c da s wforma-
ções do poder exL~utivo, porqu e .es-
t e é que se acha em conlac,to dlre-
cto c imm cdiat o com as entrosa-· 
lj~ n s do mccha nismo administra-
tivo ... 

O sr. Ribeiro de Oliveira: -
Principalmente no caso concreto. 

O sr. Alfredo Sá :-... com o desdo-
bramento do se1·vtiço pu blico, . co~n 
ns rend as c recursos de rJU C d1 spoo 
o Estm.l o, paru occorrer a toda s as 
dcspcs:1s publicas. c prc~ver ús moda-
lidad es ua adl!linJSt!'aÇ:IO. , 

N~ L' podendo, pois, prescindir des-
se concu rso, qu e nos vem do poder 
cxccu t Ivo, na clabor:~ção de uma 
lei ou de uma medida ge ral , con-
ccl;ida dcntr•J da s poss ibilidades 
do Esl.ardo, c, ao mes mo tempo, L111-
to qu:mto pos s i \' e ~ , C U1~1 1JI'4in_d o-n os 
alt cndcr ú prccn>la siluaçao do 
fun ccionaJi,smo publico, só podere-
mos l'azel-o se m onerar pesada.n~ en· 
te os cofres publi cos, sem sacnf1ear 
c co mpromett cr as nossas finanças. 

No gover no do presidente Haul 
Soares, SI', Pres id ente, tc\'e o func-
dun:tlislllO publieo um pequeno au-
gmrnto, in si!;Hi l'i ca ntc para o tcmp_o, 
ma ~ ~ o rrc spo ndc nt •.'. a . qlll' era cnlao 
poss iYcl 1 onced c i - IÜ ·~ 

Depo is, no govern o i\lello Vianna, 
vciu a majoração de 20 %, ~~u~ •. lo-
go após, incorporada dctml.tll'~
mcnte nos ve ncimentos, constitum 
uma melhoria con sidcravc l. 

A vida, no cmt:!nto, vae-se diffi-
cuM aHdo cada vez mai s. 

Elevam-se, dia a dia, QS. preços 
da·s cr.usas ú~,;Iis imprcsd ndivL;;'s ao 
consumo, As apcrl.ur:Js crescem. E nós 
todo s se ntimos c cxpel'imcntamos es-
sas difl'i culdacl cs que nos al'fligcm 
c s:io communs a todos os h omens. 

Só :1quellcs flll'~ se decli cnm a deter-
minada s industria s, sejam indust l'ins 
ngrico la s, como ;1 do cnl'c, sejam ain-
da as manul'aetorns, como as do teci· 
do c outras congcnercs, é que n,prc-
scntam prosperidade c gosam CO!!• 
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forlo, numn .. época de nperturas ~c
rnes Jlnrn todo o povo hrnsilcil'o. 

Quaesqucr CJUe sejam 11s pl'ofis-
sões dnquclles que, como uós, viven1 
no interior, como r.s lihei'IIC!;, 11s dos 
pequenos indusü·i11 o~ c r'rnmt•r-
t'illnles, a d lS f'unccion:ll'i os publi-
ros, todos nó~ (~ s:11mos a s·.:ntir co-
mo a vida se torna pesada, como tu-
de, encarece, como é ncccssario ir 
cerceando as nossas commodidades 
r coarctando CJUIInlas utilidades j:r 
entradas em nossos habitas, para 
que possamos, sem demasiados ctJm-
promissos, levar uma vid11 livre e 
desassombrada, não sacrificando os 
nossos cr·editos c mio comp1·omet leu-
do o nosso l'lltUI'O . 

,\ mercadoria, !a·. Presidente, si llll' 
pn: ;s.o assim exprimir, em liugua-
gem prosa ica, n mercadoria do fclli· 
ccionalhano pu;>lico é o seu cmrre-
go, são 11s suas funcç res . 

Estas não são susceptíveis de va-
lorização. Por mais que trabalhe, 
que se esforce. que se aperfeiçoe ou 
que se especialize nas suas funcções, 
o funccionario cresce c avult11, é 
certo, na estima de seus superiores, 
no apreço publico, nu conside-
ração c gl'lltidão que o Estado lhe 
fica devendo, pelos bons serviços 
prcst11dos; mns, não lhe traz isto o 
nccrescimo da remuneração . Conti-
núa a trabalhar, percebendo sempre 
os mesmos vencimentos. 

Na situação actual, sr. Pre-
sidente, assumiam jà as propor-
çiir.s de um clamor as nccesst-
dlldcs CJUe 110 funccionalismo ~e 
fazimn seut i1· r.m toda parte, de-
mandando um accrc!Cimo na sua 
dotação, umn majoração em seus 
vencimentos, Íl altura dos preços ora 
em vigor, Íl altura d11s cxigencins 
que premem a \'ida de todos. (Apoia-
dos). 

O sr. Ribeiro de Oliveira: -E sem 
espe1·ança de ver diminuir esses pre-
ços, com a Cnixn de Estabilização. 

O sr. Alfredo Sá·: - O governo de 
Minas não foi surdo Íl voz desse 
clamor, a repercutir por todo o Es· 
Indo. 

Ellc proprio experimenta 11s dil· 
ficuldndcs da época, os sacrificios, 
as aperluras por que pnssa o fun-
ecionnlismo publico. 

O exem)>lo pul·tc dos proprios Se-
cretarias de Estudo, que, nindn 111!0-
rn, têm seus subsidias uugmentndos; 
porque ns despesas, que lhes t1·nz 
a posição e a representação que 
siio obrigados u ter, não são abso-
lutamente cobct·tns pela pequc1111 do-
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lnçiio outorgada n esse snuxiliures 
do governo. 

Essn situaçiio se vem observando 
no grande c no pequeno funcciOI,IU-
rio; vem descendo dos Secrctnrws 
nos dircctorcs, dos dircctores nos 
chefes de secçiio e demais funccio-
narios subordinados. Todos rcce· 
hem rcmuneraçiio muito aqucm do 
que v a !em os sc1·viços que prcst11111, 
c muito aqucm da s necessidades a 
que têm de prover dia1·iamcntc . 

Além disto, é uma carreirn ingrn-
tu, é uma profissão sem hol'izontes 
n dn funccionurio publico . De prn-
ticantc, ou amnnucnse, (•llc vac a 
officinl; de officia I vae n chefe de 
secç1'io, com o onlcnado mnximo de 
um conto de réis. 

Ahi nltinge o fastígio da sua vida 
profi ss ional, uhi fecho o cyclo das 
suas eS)lCI'UnÇUS, (Muito hem!) . 

E', geralmente, Jlesse degrau du vi-
da publica que elle se aposenta, po-
dendo, quando muito, ter pura a 
trnnquillidnde, n11 velhice, uma casu 
c o fructo minguado du aposentado-
ria com que, difficilmcntc, cllc \'Ue 
provendo nos encargos dn sua peno-
sa vida. 

Ser in desej11vcl, sr. P1·esidente, 
scl'in grato uo Congresso c ao go-
vel'llo de Minas, que contn um fun-
ccionalismo opcrosissimo, dedicado 
c sobretudo hnnestissimo (multo 
,bem!), scl'iu dcscjavcl que o mesmo 
l'ccchcccsse uma remuneração con-
digna no trabalho que prestu, á de-
dicação com que exerce as suas fun-
cções, á operosidnde despendida no 
serviço do Estado . Mas, como disse, 
o numero elcvndo de funccionnrios 
impede que n uugmcnto scj11 tal que 
COITcspmula intcgr11lmcntc 1'1 medida 
dos nossos desejos c ús necessidades 
nct unes da vida. 

O Estado tem de attcndcr gi'IHlunl-
mente 11 cssn situnção, clevnndo os 
vencimentos dentro das su11s possi-
bilidlldes. Mas, não lhe é dado f a-
zel-o de uma vez, porque isto trn· 
ria o desequilibl'io orçamental'io, 
maximé numa qundra como a pre-
sente, que se niio pode dizer aurcn 
para a situação financeira de Mi-
nas . 

Vimos, na mcns11gem do sr, Pre-
sidente do Est11do, qÜe o exercicio 
financeiro de 1926 se encerrou com 
UJn "deficit" de 27 mil contos de 
rtds. Minas enfr·enta, neste momen-
to, o pi'Oblcma do café. Precisa con-
lrnhir emp1·cstimo pm·a amparai' n 
lavouru . E, J>or outro lado, ns nossas 
rendas, em virtude dessas difficul-
dndes, \'ÜO diminuindo, sobretudo. 
11s pJ•ovenieiJtcs do imposto de ex-
portação dos nossos principnes }>l'O· 
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duelos, .iú pr ln dcp rr c iaç~o do pre-
ço dc:il cs, .i:'i peln l i mi l u~fio 1111 crn-
lnrrf(U e qUL' cs l(r so ffr t• rHi o o l':rfé. 
rll'le rrnin an do 111 11 rel:ri'Ciurnr nlo 11 :1 
:: rn·c:ICI:rçiío rios i mpos l os i nciden-
les so iJn: esse n o~;so pr incip:il nr-
! i~o cx pur l:rl'el. 

'Tem, desl 'arlc, n nu[~mc nl o que 
obedece r :r um:r tnhcll :r qu e n:io sa -
li sfal. pll'rw nr cntc, mas {· has lanl t• 
par:r rn o:: trar :ro fnnccinna li snlfl r ~t!o 
ser o Esta do de nenhum modo alhe ro 
aos scirS rt•cla mos nem ~: urcl o ú 1·oz 
ri a ~: su a ~ necess id ades, c p r·r>L~u ra. 
de11 trn dos rccnrsos c clern r 11l os de 
qu e dis pôe, melhora r a si t11 :: \:·l0 da 
clu :;se. 

() projcc lr> qu e, como di sse, aprc-
scn lo so h :1 fnrma rl c !'!ll l'11d:r , con-
tendo n quad ro dos vcncin> L' IItn:; d 11 
fulll'l'Í on:r l isnro, ~ :r i nrl :r .irr ·:l ifie ndo 
co!ll as sr·~ uill lt•s r:1ziH•: ;, qm• p:~s sn 
:1 ler, a l'im de ca lar t• m rH> ani1:1o 
do Sen:rrln, do prnprio ftii! Cl'i <Jti~tl isnw 
l' dn pl>l'll, l'OIUO r:rztH'S lll' lll lln ks p:l -
1':1 esse :ru l-(mc nto, c rnol i vos qrr c 
n:io Jll' rmill ir'lllll fo sse cll t• tiro el e-
\':tdo quun ln parn dese ja r·: 

"E' pt'C< >l'l' llil:IÇ:'rn do 1-(nYCr no mi-
nor·:rr as diffi culdacl cs r om qu e lu-
da o fun cc io11:rli srno pnhli co dc;;nle 
do CI! Orlll C eiiC:ii'CCill ll'll to da vida. 

Com es lc i11tuil n, fora m e s t u dad~1 S 
as poss ibilidades rl n orça mento ful u-
ro, ern época norrn: rl , t'lll que o prc-
•;n dn c a fé, r11 r::so pr i nci p:d rccu rsn 
de rcl'l·ila, !cru so ffri dn per if:nsos 
coll:ipsos, pelo con lr eei do ll lfll il'o do 
exn·pcion:rl ,·,.!tnlll' da pr l'!:•: nl<· s:r-
fra . 

Foi nc·ct'ssar io t•x:ll nin ar, clc- s:lc lfl-
f:o, l'fll ll " prl'lir nin :rr, a illtpMI:ti H'i:r 
t·x:ll' l:r da dt•spl' :;a al'lu :d l'fl tn l11do 11 
fum·r i<ll ta li :.rllo> d11 l·:st:rd.,, c•rll t't' t·f-
i'l' l' l i ,.,·,s t' l' . Hilr :r cl :r dos . 

E.;s: r despes:: 1111111 1:1 a nr:!: :; de !itl 
mil conlo :; . 

E' Cl' rln, poré·m. qrrc, se m crrnr 
llll\'Os irnpnslos, rr:i11 é pos·:i l' el in-
cl uir· no or \':l lll l' <li <• tll l! :r dt•spesa fl u-
clua llt t• e incer l:1 t'nlllll a rito acc res-
cit llfl III IS \'(' ll l'i llll'll {OS d o:; Cfl ll ii':I Cia -
dos, os qrr:rcs n:i or per ll' lll'l'rH!fl :r qrrn· 
d ro f ixo II:Ífl !Jildl' lll se r incl rrid os em 
Ul llil pn·\·is:io scg11l'il pnr :1 n uugtnen-
to d:1 rles pr•sa. 

E' C'!:la. cn tre lnnln , uma ::i lrrae:in 
i r ·r ·t·r~ trl n r, q u~· n:io dl' I'L' pi'I JSL'IÚlir 
pnr· mrril o lt' ll!IHI. O 1-( •> l'l' l'll fl dt•l·t· 
!.e r ann ::do rl l' :rucloriz:r ,·:'ll > l r·J~is l : di
l'a qu l' !Ir e perrnil la ir l'i'fr l'l iv:Hrdo 
Ines fun ceionarios, gr~ d a l il':lllll'llil' . :'1 
ll l('did:t ((U l' 11 l' rl'Sl'iiiH'l>IO da l'l' C~·ita 
pnhliea l'nr pc•rmi l t indo ess:r rx pan-
s:i o da dt' SIH' S:J. 

l ~ s t aiJl'll'l'i rl n , ass im, essa prelim i-
na r. de res tr·igir-sc n arr l-(r m•nl o de 
rrnci nrc nt os aos fum·cionar·ios cf fc-

cli 1·os, temos, logo, n vc!'ificn r qué 
despesa pcrmn11 unl c nc tu nl, com e~· 
~es l'unccin nnr·ios, se m cont nt· os nn·· 
\'os quad ros dn Forp l'uhli cn, :1 pm· 
.it·clada rc funna dn hyg ionc, c os que 
I iver:un au grm·nws 1111 anuo pnssuri.: , 
jú sohc a mui s dc 1!! .000 con tos. Um 
:.U!: Ill l' nl o global de :w % .iil s i!l nil'i· 
l' ll a crc·:r\:Ín de ur11a de~pes : 1 lll'rnta-
ncnlc de mai s de ~· . f1llll eon tos . 

E' o rn:rxi mo qu e se púdc ac01'l'· 
scc ntnr n um or~am e nt o j ú mu i!•• 
<.•ncl':ldn pn1· ohra :; de !:ra nrlc l'llll 'i 
c pela cn·n~· :io de impn rl :u rtcs sei'· 
'. ' i l~OS 11 0\'l) :i. 

T, m:uln por h:rsc e::sn !lfll'CC nl ul-(crn 
1-( loh:rl de :w %, ln!(o ~:e vcrifÍl'a, pn· 
rcrn, Cfll l', soh pena dt• Sl' pralil!a l'l''l' 
gr:o \' es in .f usl i ~·n s , n:io (• !H•ssi vc• l ap-
pli<"n r n IHJ rcc·llla!(em inrl is linrlanH'fl · 
lc a lnrl os os \ ' t' ll l' ill H'IIIO~ c :r torl •''' 
,,s frtn<"r iona rios. 

Fo r·arn cxl'lu idns os que ll \'(' l'all1 
:: nl( rn cnt n no annu passa do, i\ l'.\Cl'· 
P\·iin un iea dos d ~st· rnhar u:ul nn:s ~~ 
do .·\dl' n!!aciCJ Ci c ra l do Es l:rdo : o ~ 
primeiros, ;:CJ rque seus \'Cl1 CIIl1Cillfl·> 
rr;io h:r1·ia rn atling ili o, ainda. :\ inr· 
porlanci a col'l'cspomlcntc i\ elrvad:r 
ci ignidatle, et c que estão im·c~t.lclo ~ •• 
como os m:1 is grn dundr os r cp resc n· 
l:rnlrs dn Poder .Jndi ci:rrio do Est::· 
do ;o sr~ und o, porque, em Yirtu!l c r! 2 
pi'O.ieclrl t' lll andanwnto. vac fi ca r 
nroh ihirh de cxcrecr· a advocacia Jl:li '· 
I ic 111:t r . 

:\l r'· m d is~··· os :tccrt"a: irnos ll\'rmm 
dt all cnd r r, l:rn t11 qu ;: ,rlll p•:ss iv,d, :·· 
r ~oa ioe ou me ""'' tm portanci:l d:t:\ 1'1111 · 
q;ür·s, :'r rnaio r 11 11 lll l' lf •r r Sl·llllll il t.l t~ 
l rah:rJir., t• .\ i!( id" t'lll c:t:la 111 11 d u:: 
C:t l'g-II S . 

Ern u 111 :rcl11 dt• s:;a lltl ltii 'L'ZH, qu e• 
:lltin :;c r· inl t• r·css:r n !:'to J:: r·a nrk nu -
me ro rlc pessoas. C:· inrp ns~dl'l' l l'l':J· 
liÍ I' a un:ll ti noicl:r dc• ri ···' :rppl:l u:;os, on 
~' : ri isf:rzl'r a to;l:.s as t• specl:rtil':ls. 

C11nsl itue, ptll \.'• nl, e iss t) l· ill l'Oi ll e"-
l:r l·cl, uma pr•l\·a eloqi! L'nl e da hi> a 
\'Oill:rd c Cll lll qut• o ~o ,·c r · n o L' n Cnn· 
gressn cx:lll rin :rram o :rssum pto c d•> 
dl's l'clo co m que procur·am atten drr 
:i p!T il 1l' ll t ~ s iluaçiío dns l:dHlr inslls, 
hnnr:rllus c di t~ rws l'un ccirin:r rins m i-
neiros. 

Si m:ri s n:io 'Sl' fez é porque• m:r is 
,,fio pcnni i iL'lll os :rctu:1es r·ccn:·:;:l'> 
rln Estnrl o." 

A ju s! i fi c:ol,':i o C] UC :rc:d)') de !t• r· L' 
ns pal:tl'l':l S q:r e pr·nrll tllc io !: :in ll:r :;-
1 :r nl cs u:11·:r e sela n•ce r· :1 enH·rHin qu e · 
rm·in ú ~lt· s a , -;; rli sl'a1 l!i Hi n. ao rn r n.ls 
em parte, as m:ri.s prern c·nl r·s nc·ct•·:-
~. iclnrl cs , no mmtwnto nclual. elo l'un · 
('Cionnlisrno puhlieo. (Muito hem! 
Mui to hc•m!) 
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Vnc :i Mc sn, é lidn c l'nlr:r cn n.inn · 
r:lrllncnt c en1 d.l s<·ussiío 11 Sl'!( lrinl e : 

Emenda n . 1 ('~ ) 

Ond e convier, :rcc r·cscc nlt•-se : 
Ar! . Fi ca approvado o quad ro nn-

ncxo de Ycncirncnto s do fnn cc iona-
li smo do Eslarlo (pc!;so:rl cffect iY u). 

Ar! . Fi ca o !(o\'er·rw :r uclorizadu a 
l'ffccli va t· em se us r·cspt•t·l il'os car-
gos, us acluac•s corrlractados, ú me-
dida das poss i!Jilirlad cs dos rcctll'-
sos fi na ncci ros t• de :ICL'o nlo co m 
:r s co nvenic ncins do S(' l'l'iço puhlicn . 

S:rla da s scsstirs do Sen:uln, e11 r lU 
de sl! lC'mhro dt• I !l ~i . A lfredtl S:'t. 
- Si rn üo d:r Cunha . ·- ~l fl r l' ira d:t 
1\ : ~ h a . 

Vt•ndm r ntos 
Secre l:rri as dl' Esl:rd11 : 

l' t•s :: oôi l <' <Hnnrur>r :1 !11da s :r s Se-
rret:r r ias: 

lli t'Cl' lnr: acl ual, I :~ ;riiG IJIIO; futu -
ro, I :fr00$0011. 

Ofl'ici:rl de gahin r lc : nrlu :rl , Sif18 ; 
futuro, 1 :tiOO~iiiOO. 

Chefe de sccç:i11: uc lu:d, S~íl GOOO; 
futuro, I :000$0110. 

1. " nfl'iciul: aclual, G!!:l$000 ; futu -
ro, 820$000 . 

2.• ol'ficial : :rcl unl, 5728000; futu-
ro, aso ··ooo ' 

Aman ucnsc: :r cl ua l, 432$000 ; fu-
I mo, 520$000. 

Port eiro: nc tunl , 2!J1 SOOO; ful1ú·o, 
:l:~o~ooo. 

Continuo: :r ct u:rl , 22:!$000; futuro, 
2711~0011 . 

Sr•o'\'l' nt c: nc lu:d, 1Hii$il110; fulnro, 
2:l0$lltl0 . 

Chl'l'c t rc hnil' n : actu :!l. S~!l~!liiO; 
futuro. I ::!tJII ~I If ltl 

Auxili a res da fis c:rl iz::(·:'ro (c! :r!;s: 
t·xlinct:r ) : a<" lu nl. 3~ll ~i~ ltl ll; fulllt 'fl, 
1 :11(111$000 . 

Gu h i nele d:r Presidencin: 
SC'crd nl'io d:r Prcsidcncia: ac :ua l, 

1 :ti~U ~iOOII; fuluro, I :2fl ll*OOO. 
Ol'fi ciul de gabin ete : nc lu:rl , 

1 :0-!08000 ; futuro, 1 :2fl0$00ll. 
Sec retar ia do Int er ior: 

Alnwxaril'c: ac lu:ll , :llií ~O UO; futu -
ro, 400$01l0 . 

.Justiça de 2." cnlrnncia: 
Dcscmhargndor: :rctunl, 2 :ãOO.''O:JO; 

futuro, :1:000$11110. 
Sccrc lari :r: aclu :ll , 71 5$GOO; futu-

ro, I :0008000 . 
Officinl: :rctual, G7V2f>fl ; futuro, 

GfiOSOOO . 

( ' ) No ta dn lnc hyl-( raph in - \In-
rins algnr·is rnos do qu:rdr·o abai xo 
so ffr eram mnr!ificaçiin n:1s r:isru s-
srit•s pos teriores , 

r\rnann c·nsc: ncl11al, :!87 ~1100; fulu -
ro, 5110~01)(1 . 

Esl'l'il'iio 1 ~. "): :rc ln:rl , ~r~~$fi20; 1'11 -
tu 1'0, li00$000. 

Esc riv:iu (1.') : nclu:rl , ti110., 0t10 1 
fUflii 'O, lilli)$111111. 

l'nr leiro : aclturl, 2:ln~tlll0; fulur·:í: 
:I:lo.;uuo. 

Colllintlfl : :r l'lu nl, IRil$1100; fultll 'll, 
2:10811011 . 

Sc t' I'Cill e: ncl u:rl , 1-12:!:irlll); futuro, 
200~0 1 11) . 

Ofl'i cial de justi ça: :r clu:rl 
2 : lfi~i;1 :1:1: futuro, :lflll$000. 

,o\lguns algari smos da s 1·ar i:rs nr -
ll r ic:rs do prcscntt• quadm for:r rn nl -
ler:rrlo :; 1111 Cii rl' t'r dus di scUS!Jil l'S; 
11 rl' rl :tlo':i o dd ·i11 it ivu l'lll tsl:rrú d:r 
11d:r de lli de selenrlmr. 

~li11biL· r ·i n l'uhl ko: 
l' l'!lt ur:rd or (lc r:rl do Esl:idn : 

:•c; u:rl. ~ :frOO~fJ(J(I; futuro, :1:1100$0011. 
:\dnJ!(:t rl o (lera ! d,, Esl:r du: ac lu al, 

:2 :IIOIJ '111111; fuI uro .~ ;;,oOBIIUII . 
En si rw l'ri rll :ll 'io: 

Dir·t•c loo· dl' 1-(r llj H> d:r Capital c• sr-
rn clh:rnlt•s : :r e: ll :rl , ·!li i$!111 11 ; l'ut11ro 
f>iJ il ~O IIO. ' 

Di rectm de !l r·upo ri<• cidade : 
a c! ll :rl , ·lll!J$000; futuro, r,oo:·ouu. 

Dircc lor de grupo de di slr ic to: 
actual,, 27 !! ~000; futuro, :Jfl0$000. 

l'rolesso r de grupo da Capi tal: 
ac lual: 21)!).''000 ; futuw, 350~000 . 

I'I'Oi csso r de grupo de cidade : 
actual, 252$000; futuro i!20SOOO 

l'rofl'ssu r de grupo 'de <i'i slri.ctn: 
:r clu :rl , I !lll!SOOO; fui uro, 2f,ll$1100 . 

l'mfcsso r de rsco l:r s iso ladas : 
al'iu :r l, :! f12~0011; futuro, :l:!li$UIJII. 

l'mft•ss <ll ' de di slriclo: :rclll:rl , ... 
1 !IS8111111 ; f11 I urn, :lf>ll$111111. 

l'rroft•ss•ll' de t• srul:r r·ur·a l: :tcl nal , 
I 711$11011 ; l'll lu t·o, :!011 ~:11110 . 

l'r · • ft· s~: : r r dt• t r·ahalhos ru:umacs, 
da C:r pila l (a nli go lt•ehnit'll ): :rl'!ua l 
·l:!li87511 ; fllltrr·o. f1 liU~UIIO. ' 

Pl'llfcssn t• de lr:rhalhos 111anrrnes 
de ci dad e 011 Yilla (anti go lcc hni co) : 
nclu:rl , :J ii0$000; futuro, ·l!í0$000. 

Adjuncta da \.apitai: aclual , .. . . 
I lif181lllll; futuro, 200$1100. 

Ad.iuncla da cidade: ac tun I 
Dll$11011' ; futuro, 1 80~000. ' 

..\d.iunct a de di slriclo : act ual , 
!l7$fl00; f11luro, l fi0 $000. 

l'ort cil'fl da Capital: actital 
1·128500; . futuro, 200$000. ' 

Por teiro de cidade : act ual , 
t:J0$000; futuro, 180$000. 

l'orlriro de dislriclo: nclu:d 
9:1$()00; fllflll' O, lflil$000. ' 

Servent e c co ndl!clo rcs da \.a pi-
tai: actunl , 10-1$000; fllltll'n, 1!i0$000. 

Idem, de cidndc: nchrnl, !l:J$1)00 · 
f'utrrrn, 1:!0$0110. ' 

Idem, de dislricto: ac lunl, 80$000; 
fui uro, 110~000 . 
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Escola Normal: 

Dh·cctor: nctuul, I: lf,0$000; futu-
ro, 1 :!100$000. 

Secretario: uctual, li00$000; futu1·o, 
650$000. 

Professores de scieucias : actual, 
(ifl5$000; futUI'O, 800$000. 

Idem, de artes: uctuul 5:14$000; fu-
I um, 650$000. 

Idem, de costm·us c truhalhos ma-
nuucs: actual, 42li$750; futm·o, .... 
MJ0$000. 

Professora de educução physica: 
actual, 351 $000; futuro, 450$000. 

Professnru do Curso Funclumental: 
uclual, 315,000; futuro, 400$000. 

l'rt!JlUI'!ldorn-zclndnrn: actuul, .... 
291$000; futum, :150$000. 

lnspcctom de alumnos: uctual, .. . 
:127$000; fui uro, 400$000. 

Auxiliar du lnspectnria: nctual, ... 
2fl5$000; fu!UI'O, :120$000. 

Porlei1·o: uctunl, 230$000; futuro, 
350$000. 

Continuo: aclual, 186$250; futuro, 
250$000. 

Servente: actunl, 155$000; futuro, 
200$000. 

Escoln Normal de Ourn Fino: 
Director-pi'Ofessor: uct uni, . .. .. . 

490$000; futuro, 600$000 . 
Secretario-professor: uclual, . ... 

432$500; futuro, 500$000 . 
Professores de seiencins e linguns: 

actual, 360$000; futuro, 450$000. 
Professores de artes: actunl, . . .. 

2!11$000; futuro, :150$000. 
Professores do Curso Fundamen-

tal: actuul, 27!1$000; futuro, 350$000. 
Porteiro: actual, 1556000; futu'ro, 

200$000. 
Continuo: aclual, 130$000; futuro, 

180$000. 
Servente: act uni , 93$600; futmo, 

150$000 . . . 
Ensino secundado: 

Extcl'llulo do Gymnusio Mineiro: 
Heitor: actual, i:tr,0$0110; futuro, 

1 : :l00$000. 
Professm·cs de sciencias c linguas: 

actual, li55$000; futuro, 850$000. 
Professores de artes: aetual, .. .. 

534$500; futuro, 850$000. 
Secretario: actual , 432$500; futmo, 

650$000. 
Amanuensc: actual, 291 $000; futu-

ro, 356$000. 
Bibliothecario: nctuul, 201 $000; 

fuI u r o, 350$000 . 
Inspcctorcs de ulumnos: actual, 

283$000; futuro, :!50$000 . 
Porteiro: uctunl, 230$000; futuro, 

350$000. 
Internato do Gymnasio l\Hneiro: 

Reitor: aetuul, 1 :040$000; futuro, 
1 : 1 r,osooo. 

Professores de sciencius e linguas: 
nctunl, 655$000; futuro, 850$000. 

Professores de 111·tes: acluai, ... ' 
[,34$000: futu1·o, 850$000. 

St•c1·etario: actual, 42li$7á0: futuro, 
500$000. 

Amunucnsc: actual, 2!11 $000; futu-
ro, 350$000 . 

Inspcctm· de ulumnos: uctual, .... 
2li8$000; futuro, :Jr,0$000. 

Porteiro: uc tuul , 2:10$0110; futuro, 
350$000. 

Prcpuracln~· : nctual, 291~000; futu-
ro, 350$000 , 

Ensiuo urtistico: 
Conservatorin Miueiro de Musicn: 
Director: nctual, 9:10~000; futu-

I'O, 1 :1 00$0011, 
Sccreturio: uctual, 37f,$000; futu-

ro, 650$000 . 
Professo r: aclunl, 600. 000; futu-

ro, 800$0011. 
Acn~npanhador: nctual, 3ír,$000; 

futuro, 450$000 . 
Afiuador: actunl, 2!ífl 000; l'utm·o, 

320$000. 
Inspec tor de alumuns: uclual, . , . 

255$00~; l'utur~,, :1211$000. 1 Auxilwr do mspector : nctuul, ... . 
25fl$000: fuhu·o, :1211SOOO. 

Pmticant e: actuul, 255$000; futu-
ro, :!20$000. 

Porteiro: uctual, 230$000; futuro, 
:!511$000. 

Servent e : actunl, 155$000; futuro, 
200$000. 

Ensiuc. superior: 
E~eola de Plull'lnaciu de Ouro 

l'rdo: 
Dircctor-lente: actunl, 930$000; 

fui uro, 1 :100$000. 
Secretario: aetual, 490$000; futu-

ro, (i00$000 . 
l'rofcsso r: actual, 6r,r,$01)(l; futu-

I'O, 800$0110. 
Amanuense: actual, 2::10$000; futu-

1'0, i150$000. 
l.eludol' dn hihliot heca: at't ual, ... 

Hiá~OOO; futuro, 200$000. 
C:onsc•vadol': ncl ual, 291$000; fu-

I 111'0, 350$000. 
Porteiro: actuul, 2:10$000; futuro, 

3f,Oi'00tl . 
Continuo : nctunl, 186$250; futuro, 

250$000. 
Servente: actunl, 149$375; futuro, 

200$000. 
Ensino profissional: 

Escola Complementar de Commcr-
cio de Sete Lagoas: 

i ·rofessor: aclunl, !175$000; futuro, 
450$000. 

Servente: actual, 155$000; futuro, 
200~000. 

Fiscalização de ensino: 
lnspectr)r de ensino na Capital: 

actual, i10$000: futm·o, 800$000, 
Inspector regional: actunl, 

588$000; futuro, 700$000. . 
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Sct:rctul'iu dus Flnunças: 
Thcsoureh·n: nclual, I :005$000; 

fulum. 1 :21í0$000 . 
Fiel do Thcsourell·o: nct. ual, 

710$000; futuro, 900~000 . 
Inspcctor iu Fiscal de Minas Gc-

raes: 
Dircctm·: nctual, 1 :225$000; futu-

ro. 2 :600$000. 
Fiscal clHs 1\endas Extcn1:1 s: 

nctuul. 1:500$000; futuro. llo/!00$00(1, 
Ajudante: nchwl, 1 :00:1$i!:l3; futu-

ro, 1 :200$000 . 
Chefe de sccc1iu: ad ua I, 875$000: 

fui uru, 1 :000$000. 
Pol'tcil·o : aclua I, 432$500; futuro, 

500$0110. 
Continuo: aclunl, ::llfl$000; futu1·o, 

350$000. 
Servente: aclual, 230$001) · futuro, 

i!00$000 . , 
Âl'l'ccadnc;lio pela fronteira: 

Vi gins de pos tos de I . • classe: 
actual, 31ií$000; futuro, 450$000. 

Idem, id em, de 2. • classe: actual , 
303 000; futuro , 400$000 . 

Fiscalização de Hcndas e do 
Patl'imonio: 

fn~pcctores de rendas: aclual, .... 
71fi~UOO; futuro, 9(){1$000 . 

Fiscaes de rendas: nctunl, .... . . 
49(1$000: futuro, fi00$000. 

Fiscacs de rendas (dct'l'etu 6. 2!10. 
de 192::1, nl'l. 57, c lei !il7, el e 1913, 
lll'l. 2ii ) : aclual, 875$000; futuro, . . . 
900 ' 000. 

Imprensa Officinl: 
Dit·edot·: actual, 2 :OOOSOOO; futu~ 

r o, 2 :200$000 . 
C:hefe das oft'icinas: actual, . ... 

1 :012$500: futuro, 1:200$000. 
A.iuduntc do chefe de officinus: 

actual, !l91 $fi:iO: futuro. s:!0$003 . 
Cuntnclor: actual, 600$000 ; futu-

ro. 700$000. 
Thesomciro: aclual, 710$000; fu-

turo, 85()$000. 
Fiel: actual, -l:i2. '000; futuro, 

500$000 . 
Hednrtoi·cs : nctuat, 710. 000: fu -

I uro, 850$000 . 
Contra-mestres: nctual, 600$000; 

fui uro. 700SOOO . 
Chefe de revisão: aclual, 55<1$166 ; 

fului'O, 750SOOO. 
Hevisor ele ohrns: acl ua I, 375$000; 

futuro, 4r,o$ooo . 
1\cl'isor do Org1io Official: act1u11. 

471l$1i00; futuro, 570~000 . 
Chefe de composição c I>n!(i nm;iiu 

do Org1io Official: actunl, 618$:1:iil; 
futuro, 650$000. 

Chefe de composiçiio c pnginação 
de obms: nctunl, 432$500; futuro, 
500$000 . 

Almoxnrife: uctual, 563$333; fu-
turo, 650$000. 

Chefe clu expedição do 01·giíu 0(-
ficiul: nctunl , 554$0Gii; futuro, ... . 
futuro, 7:10$01111 . 

Officin I: nctua I, ::16<1$!!56; futuro, 
430$000. 

Porteiro: actual, 291 $000; futuro, 
350$000. 

Ser\'cntc: nclual, 175$250; futuro, 
200$000. 

Secre!ul'iu da Agricultura: 
Conductur de obl'lls: actunl, 

403$750 futuro, 500$000. 
Desenhista architcclo: uctuul, 

820$000: futuro, I :000$000 . 
Desenhi sta: actual, 400$000; futu-

1'0, 600$000. 
Mestre de OIJI'as do Estudo: actunl, 

5)7$500; f'u!UI'O, 620$000. 
Almoxurife (armazcnista): nctunl, 

572$500; futUI'O, 650$000 . 
Feitores de estradas (cffcclivos): 

nc luul, 291 ~000; futuro, 350$000. 
Encarregado da ferraria: nctual, 

375$000; futuro, 450$000. 
Immigrnção: 

Administrador da Hospedaria de 
Immigrantes : actual, 375$000; futu-
ro, 430$000. 

Nucleos colonines: 
Administrado!' de coloniu: actual, 

360$000; futuro, 4::10$000. 
Institutos Agl'icolns: 

Dircctor do Instituto "Jo1io Pi-
nheiro ": aclual , 655$000; futuro, 
'/50$000 . 

Idem, do Insliluto "Darão de Ca-
nutrl(os" : actual, 550$ ; futuro, 
G00$000. 

Pessoal - Instituto "João Pi-
nh eiro": 

Mestre de cultura: actual, ..... . 
3608000; futuro, 4:10$000 . 

Professor de trabalhos manuncs: 
acl ual , 360$000; futu1·o, 430$000. 

Medico: actunl, 255$000; futuro, 
ii00$000 . 

Professor p1·imario: actunl, 
2\ll$000; futuro. il50$000. 

Chefe do Pavilhão: actual, 
2fí5$000; futuro, 300$000. 

Professo1· ele desenho: actunl, ..• 
155$000; futuro, 20b$000. 

Professor adjuncto: aclual, , . .. • 
290$000; futuro, 2701000. 

Professor de musica: actual, .. .. . 
155$000; fuL.ro, 20'0$000. 

Escripturario almoxnrifc: actual, 
230$000; futuro, 270$000 . 

Horticultor: actunl, 155$000; fu-
t.ul·o, 200$000. 

Guarda: actunl, 155$000 ; futurn, 
200$000. 

Fazendas modelos c campos de 
sementeirn: 

Director da fazenda-modelo: 
actunl, 426$750; futuro, 500$000. 
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Idem, elo campo de sementeira: 
ac tu al, 600$000; futuro, 700$000 . 

Guardas florcsln cs: nct ual, . . . .. 
213 $99~; futuro, 250$000 . 

Hortos florcstacs: 
Dircctor : uctunl , 600 ~000 ; futuro , 

700$000 . 
Mestre de cu ltura: nct unl, ... 

:J71$2fJO; futuro, 450$000 . 
1\'lediç:io c divisão de tcl'l'ns: 

I nsp r~ ct o r, nc t ua1, 1 ::J00$000 . 
Engenheiros de districlos, act na I, 

082$500 : futuro, 800~ 000 . 
Auxi li ar de inspcctor : nctun l. . .. 

4~2 ~500; futuro, 500$000. 
Desenhi sta. actual, 4!!0 ~000; fu -

I UI' O, 600$000. 
EsCI'iplurarios : aclun I, 37!í$000 ; 

futuro, 450$000 . 
Agrimensores: acl ual , 4~2$500; 

futuro, 500$000. 
Defcsn de tcrrns c malt as: 

Fiscal de malta s : nct.ual , . .... 
426~ 750 ; futuro, 500$000. 

C.ommi ssão Gco!(rnphi ca c Gco-
ln J! icn: 

En!(cnheiro-chcfe, ncl ua I, . . . . . 
1 :sooeooo; f 1turo, 2:ooosooo. 

Trianguladnr. nct unl , 8!17$000; 
ft :t ut·o, 1 :ooo:·ooo. 

Topogra pho, aclual, 655$000; fu -
I uro, 800$000. 

Ocscnhista-carlol-(rapho: actunl, 
6001000 : futuro, 800$000 . 

Escripturnrio: actu al, 5 1 !í ~833; 
ft:turn , C~0$000. 

Sc rvi~:o llfctcorologico: 
Engenheiro-chefe: actual. .. . . .. . . 

897$000; futuro, I :000$000. 
Ass istentes: act ual, G:lG ~OOO ; fu -

turo. 800$000. 
Inspcctor: aclual, r~:J .l $;J00; fui u-

ro. li50$000 . 
Escripturnrio: actual, 4il2$500; 

h! luro. flOO ~OOO . 
Auxiliar : act ual, 2!! 1 ~ 000; futuro , 

:Jr~o ~ ooo. 
Observador: nctunl, 26:1$033; fu-

I u t·o, H00$000 . 
nartylogra !lh o : ac t uni, 255 ~000; 

futuro , 9008000. 
St·n·c•nl<' : aclunl, 181\$250; futu-

ro, 200~000 . 
E'i tancia s hvdro- min eracs: 

Fi sca l !(era !: nctu:ll , 1 :1 ii08000. 
ld t· m, da csta ncia de Caxnmhú : 

ac t na I. :HlfJ$000 . 
Ter t'e iH IS Diamantinos: 

D<' leg:ulo: ad ua I, 5:! -1~000; fui u-
rn, lintt :3000 . 

Sec retario : ar tu nl, 2!1 1$000; futu-
l'll, :tfJO*OOO. 

Servi~o dt• Estatistic:t Grral: 
Oirect:or: act na!, I :000-' 000; fu-. 

turu, 1:5ooeooo. 

Auxiliar tcchni co: nctunl, 800$; 
fuh1ro, ü00$000. 

Id em, :qntr~d o t· a 1.': nctun 1, . . .. 
GOO.' OOO; fulut·o, 700· 000 . 

Auxiliar te-chn ico n 2.": nclual; 
4008000; fui uro, :1008000 . 

A lm oxn ri fc -bihl i oi hecn ri o: acl ua J,· 
300, 000; f~tu ro, 450, 000. 

Ca t·t ographo : ac tu nl, 700~000; fu -
t \11'0 , 800$000. 

Auxil iar desenh ista : nctunl , .. . . 
400 .' 000; fui uro, 550 ~000 . 

S e r\' ~ n I e : fui uro, 220~000. 
Scga r a n ~ : t c Ass istencia Puhl icn: 

,\u xi li :ll' de gnh in etc: actual , . ... 
750$000; futuro , 850, 000 . 

l\ lcdico leg ista: nc tun l, G00$000; 
futuro, 700 ~0000. 

Delegacia de pol ieia: 
Delegados ·nuxilinres : nctua l, .. ... 

1 :000$00tl: fut um, 1 :GOO~ooo. 
Idem de 4. ' entran cia : actunl , . . 

i :OIIíi : OOO·. 
Id em de captura s : actunl, ..... . 

I :0008000 . . 
Idem n•g iona cs : act unI , 1 :000$000. 
Escriviics de delegacins auxiliat·es, 

capt uras, etc . : actual, 1!1 5$000; fu-
I uro, -1 flO ~OOO . 

Pristics: 
Admini strad ot· da e1de in dn Ca-

pital: nct unl, 255$000; futuro, .... 
il00$000. 

Ca rcere iro da s cadeias de .Juiz de 
FÓI'a c Bai'IJaccna: actunl, 91 $000; 
fnt uro, 1~0$000. 

Carcereiros das demais cade ias: 
actun I, 80$000; fuI m·o, ~ 00$900. 

Pcnit cncinrins: 
De Ouro Pretn : 1 
lli rL·ctor: ac tu nl, 9~·7 ~GOO ; ~ulu ro, 

I : I 00$000. 
l\ledico: actua l, 2~5 ~!l00; futuro, 

11008000. ' 
Alm oxal'ife: nct.ua l. -126 ~ 750; fu-

I uro, GOO~OOO. 
Amn nu cns,: : ac tunl , :191$090: fu-

turo, 450$000. 
Inspcclor !(era!: actual , 1!l5$50Ó; 

futum, 2!í0$000 . 
In spccl.o t· njudantc: . act ual, lrl5$ ; 

fuI oro, 200$000 . 
Enra rt-e!(ado do material: actual, 

1:íiíSOOO; futuro, 200$000 . 
Porteiro: aclu:t~ 2!11 $[!00; futu:-

t·o, il:í0$000 . 
Scn·entc: nct uni, 12-18i50; fuluru, 

280~000 '/ 
De l'hrrn ha: 

Administrador: actual, 426 ·:·7;l'l; 
fui uro, li00$000. 

:\m:llntt•nse: act u:tl, iHi0$000; fu -
I u rn, 4!í0$01l0. 

Esco la de Hegcnt•raç:io "A lfrd o 
Pinto": 

Dirrct or : nclual, 700$000; l'tttu ro 
350~000. . ' 
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Ecrmomo: nctunl, ·432SGOO; fulur o, Port eiro: actual, 180 000; futuro, 
•lllO ·ooo . 2506000. 

Ptal.icnnte: acluul , 300S001l; futu-
ro, 400 000. . 

Professor primnl'i o : acl ual , . . ... . 
2r1n ooo; futui'O, uoo ·ooo . 

Professor el e musica : a ·tua!, ... . 
:! jO.' liOO ; fu ~ 111'11 , 'J.:í tJ$000. 

Pnrl oirn: acl uni , :J:lO. 'UI)(); fui uro, 
2iO.;OOO. 

lnspector: ncluul, 1 80~00 0; futu -
ro, 200$000 . 

:-.rcsln• de cultu ra : ac tuat. IH0$000 ; 
futuro ; 200: 000. 

Ins titul ll "S:i o Haphal!l " : 
Dire.elor : nctual, íOO .~ fl lJ {); futu ro, 

~~ ~ 115;000. 
Profrsmr lrchnicu: aclual, iOO$ ; 

fu!uro, 800~000 . 
i ·: ' ~ "ll•H no: nrlu:d, ·1:1?.%00; fn lur<, , 

HIO~OOO . 
Professot· nrim:t rio: : :~: u : tl, 500-3 ; 

fu i uro, fi00$0 O. 
In spcctor de :dum 1t os : aclual, .... 

2008000: f ulu n~ :IOOi OOO. 
Port ei 1'0 : :tclu:t l, 2:JO>lll00; fulu m, 

~i (l$0 (10. 
St•tTe nt e: ::c: u:d, 1 2 0 ~;~00; futnru, 

200~000 . 
Insti lu !o de ~ I e n o r rs : 

Direclor el o Ins titu i o: adual, ... . 
5·1r,soon; futtii 'IJ, li fln ~ooo. 

!riem, d'l Apprc·ncti zn do : nt'lual, . . 
.ta2.):JOO; futuro, ó00$000. 

Ass islcnciit a Alienados H os·· 
pi l:il Cent ra l : 

Oirt'ct m·: :H: tual, 1 :01SSOOO; futu -
ro, 1 : 2GO·::ooo . 

~l c di eos : nctual, !lüõ$:100 ; t'uluro. 
1\Dil~OOO . 

l'h::r m:•c"·nt ir·o:; : :t ctual, i!i fl .:.ooo ; 
fu i 11ro, 4fl0 ~011 0 . 

Et•nnnlll l!·'illlli!X'' '' i I' r : nc! uni, .. . . 
G:i;~non: futuro, soosooo. 

Esc r i pl lll'ilt' io : nc t uni, Hll6Gi!OO; fu -
tu,.,, . 4!í0$000. 

Amnn ucnsc: acl u:ll, 29í$000 · fu tu-
ro. :l!íOSOOO . ' 
· Admi ni st rador da l' fl lllnia: actua l 
4i2$7fl0 ; fu lm o, 5008000. ' 

A imlant c rio :ulmin is trn dor: :tc!ual. 
1 Q?.') fi {)O; fui urn, 2[10$000. 

Pn"' "i ro: acltwl , 180$000 · fntnro 
2iiil$000 . ' ' 

Tn stitu to "fiaul Snnrcs": 
Dircc lnr: nc tnal, 1 :1[!0 !~000; futu -

ro. I :800$000. 
A_li eni sta : actual, 6!ífl$000; futuro , 

3~ 1l ~OOO . 
Eennomo-a lm ox:ll·iff' : aclual, . . . . 

ti itf•8000; futuro, 300 000 . 
Esrl'iplur:tl'io: actunl, i!Sfi%00· fu -

llll'o, ií00$000. ' 
Phm·mact•ut i co; ac t ua I il? G!i\000 · 

futuro, '150$000. ' ' ' 
Amnnucnsc: ne tual , 2!!5~000· fu -

I uro, 350$000. . · ' 

Snla el as sc•ssõcs, Senad o, em 10 
de se lcmb rll de 1!127 . - Alfredo S:\. 
- Sil11iw da Cunl111 . - i\l urcira da 
Hochn . 

O SI\. 1\ I ODEST I ~O GO:\ÇALVES : . 
- Sr . Presid ent e, c111 uma da s ulti -
ma s sessões do Senado lllllt t' iru, 
aprese nt and o uma enu•ndn co nsid e-
rand o de ut ilidadt• publi ca o A ~yl•) 
de Ot·ph:i s de snmparnda s soh a in-
vocaçliu da lnnn nc ul ada Conceição, 

·de ,lnhot.icntuha s, tire occasii\ o de 
demun slrnr · :to Se• nad o n situaçi\u 
finan ce ira cl:lqucll c cs t::hl'l ce imcut o, 
qu e é ma11liuo apL• na s pelo !(randc 
l'spirilo de cn ridntl c do seu illu stre 
direclot·, que se tc•m sacl'if icadn, cc- . 
dl'nd n :'tq ne ll a inst itui ç:i o tod os o ~; 
se us hr ns pa ri icu l:ll'l'S, de m:~neira 
que nad a mai s poss ue, satisfazend o-
se, st·. Prcs id enl r , em ver mnnlido o 
seu As~' ln , ond e rccl'l)em edu cação 
l' nf( asnlh n c süo trnlad:t s com o 
n~ ni o t· cal'inh o e tlcd icaçüo ns or-
ph:i s desnmparacln s que o' Jll~lc ut•nm. 

Tend o essa emenda mcrecid<i o 
acn lhinwn tn do Sl' nado e el a Cama-· 
t'n dos sr s . Dcnutad os, Tenho :!!(o-· 
ra . st'. President e, ol'fercccr :i o pro-
Jecto, ora em di scussão, uma outra 
emenda relatiYn ao mesmo estabe-
IC'r inwnt o, eo nsignnn<lo o pequ eno 
auxi li o de 2 co ntos de ré is para ma-
nutcnç:io do referid o Asyln . 

() H . Passos Maia: - E' uma 
medida ju sta . DeYeria at é sei· mni s. 

O H . Mndcslino Gonralvcs: ·-
·.Jnl !(o não sc•t' ncccssnrio - ju stificat· 
!lln is cumpri dame nt e ·a medida qu e 
tllci teio. c conl o nu c o· Senlldn, com 
~ sun costum ada hcnevoi C' ncia, t nn- . 
ccded1 :10 Asyln de Omhiis Desti m-
'pnrndn s dn Ttrun.,cu ladn Co ncciç:iu, ' 
de .Tahoti cal uhns. css<· pequenino au-
xili o. que o di ~ n o direclot· dnqu ell e ' 
t• stnhelecinw nto n"'lc no · Co ngres so, 
"m' meu in le rmcdio. (Mui/o bem ! 
Muito bem!) 

Vn e fi Mesn. r licla r . r nlrn co n-
.inntnmc: nt c em di s(·us ~ ií u a se(luin -
tc: 

Emenda' ' 
., 'l 
J • u 

Al'crescenl e-sc. ond e convier : 
Ao A s~· In de Ot·plt ii s Desampara-

ciM- " Immacu lad: t Co nc c i~iio , de 
Jnhoti ca lubas - doh co ntos de 
réi s . 
. Snln dns sessões, 10 de sclcmliro 
de 1927. - lltodcsli no Gon~al vcs .-
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- Passos Mnlu . - Luiz Lisboa. 
Alfredo Baelu.- Xavier Hollm. -
Vnllndores Hlbclro. 

O SH. PASSOS MAIA, uhtcnclo a 
polnvrn, lê c envia {J Mesa a scgu.n-
tc: 

Emenda 

N. 3 
Accrcscentc-se onde convier: 
:! :000$000 t>arn a P. ssociaçã(l das 

Damas de Caridade uo Japão, e .. . 
3:000$000 para a Santa Casa de S. 
6oth ardo. 

Sala das sessões, 1 O de setembro 
d'e 1!127. - Passos Maia. -Luiz 
Lisboa. - 1\lodestino Gonçalves . 

Entra conjunctamcntc em dbcus-
são. 

O SR. SIM.i.O DA CUNHA: - Pc-
di o palavra, sr. Presidente, para 
ter a honra de submctter á conside-
ração do Senado uma emenda re-
digida nos seguintes termos (lê) : 

Sr. Presidente, u medida consub-
stanciado nu emenda é de todo pon-
to justa e cquitativo . 

E' uma medida justa, sr. Presi-
dente, porque a Santo Casa da cida-
de do Peçanha ioi fundada pela ini-
ciativa particular c desde a sua in-
stallação vem presl!.ndo serviços 
incstlmaveis á população soffredo-
ra não só daquellu cidade, como de 
~odo o munici!JÍO do Peçanha, en-
contrando os enfermos no seio da-
quella instituição abrigo protector, 
carinho e lenitivo pura os seus ma-
les. 

E' uma 111edida equitativn, por-
. (JUe, si o Estado auxilia· annualmen-

le a todas as casas de caridade dis-
seminadas pelo seu tcrritorio, não 
hr.verin razão para e::cluir desse be-
neficio u Santa Casa da cidade do 
Pccanha. 

Espero. pois. que n illuslrada 
rommissão de Finanças e o Sena-
do. que são sempre justiceiros, nas 
suas dclibcraç3cs, não deixem de 
tomat• em considera ;:io a minha 
t·mcnda. (Muito bem/) 

Vac à Mesa, é lida, apoiada c cn-
t r a con.iunctamct~tc- em discussi:o a 
seguinte: 

Emendas 
N. 4 

Accrc .;cente-sc oncle· convier: 
Fica concedido o auxilio ele .... 

2:000$000 á Santa Ca<a de 1\fiscri-
rnrdia de Peçanhn. ~ Shni'ío da 
Cunha. 

O SH . LUIZ LISBOA: - Pedi n 
pnluvrn, sr. Pre~ldcntc, para apre-
sentar uma emenda á lei de orçn· 
menl.o, Yisundo conceder á Asso-
ciuçiío de S. Vicente de Paulo da 
c!dadc de Jacutingu um pequeno au-
xilio paru a manutenção da "VIllu 
\'icentina ", que aqucllo benemcrllu 
aswclat,;ão fundou c mantem. 

Não preciso, sr. Presidente, nlon-
{lar-mc em considerações para de-
monstr:ll' a justiça dessa medida, 
pois é conhecido de: t•>dos o fJUanto 
de caridade, de ultt·uismo, de abne-
gação vnc no movimento dessas as-
sociações vicentinns, onde quer que 
ellas existam, em beneficio da indi-

, fit'ncia c da pobreza. 
A de Juculinga funcciona em prc-

dios construidos sob os auspicios 
do virtuoso monscnlwr Antonio O. 
Paivu Dutra, uma das maiores glo-
rias do clero bmsileiru, c é mantida 
pela dedicação c pelo esforço de 
11m punhado de pcssnos caridosas 
doquella terra, os • viccntinos, os 
c;uncs se têm devotado, com cari-
nho verdadeiramente paternal, no 
sen•iço àn manutenção daquclla 
ulilissimn instituição . 

Mando, pois, á Mesa, a minha 
emenda, pedindo paro clln o· voto do 
Senado . (Muito bem/) 

Vac á Mesa, é lida c cnlt·a con-
juntamente em discussão o seguin-
te: 

Emenda 

N. 5 
Accrcsecntc-sc, onde convier: 
A' Associação de S. Vicente de 

Paulo, em Jacutinga, para auxilio 
de manutenção de sua Villa Vic ·:.t-
ti na - 2 :000$000. 

Sala das sessões, 10 de sctembt·o 
de 1927. - Luiz Li sboa . -- Camil-
lü Chaves. - Passos Mala. 

O sr. Alves de Lemos, obtendo a 
)lalavra, lc c envia à Mesa a scguin-
tr: 

Emenda 

N. 6 
Accrcsccntc-sc, onde convic1': 
Trinta contos )Jura rcconstrucç:io 

da Santa Casa de Miscricordia de 
S. Gonçalo do Supucuhy . 

Sala das sessões, 10 de set.cmbt'\l 
de 1!127. ~Alves de Lemos. 

Lida c apoiada, entra conjunclll-
mentc c111 discussiio. 
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O SR. CAMILLO CHAVES ('): 
-· Pedi n pulnvrn, SI'. Presidente, 
IJ Urn nprescntar nu projccto em dis-
cussão algumas emendas : 

A primcirn visa cont emplar a Cn-
sa de Misericordia de Uberobinhu, 
com o auxilio de 20:000$000. 

H a naquclia cidade, sr. Presiden-
te uma Casa de Misericordia, que 
p;csta amparo c ussist.e: .ela hospita-
lar á pobreza c enfermos, não só c!o 
municipio, mas de muitos pon tos do 
'l'riungulo c até mesmo do Interior 
de Goyaz, que prccuram Ubcra~i
uha a todos acolhcmlo com o 11Hllllr 
cari;1ho, dando-lhes, na mcdidn de 
se us recursos, abrigo c fornecendo-
lhes o:; necessurlos medicumcntos. 

E', pois, uma instituição que bem 
n•crcce '.!ssc pequeno auxilio dos po-
tlcres publicos. 

A segunda emenda uuctoriza o 
governo a despender até a quautia 
de 150:000$000 na acquisição de 
uma propriedade agrícola no muni-
cipio de Uberabinhu, para ser trans-
feridu no governo federal, e com o 
fim de nclla se cstahclecer uma fa-
zenda de sementes de algodão. 

Já existe, sr. Presidente, em Ubc-
rabinha, um campo experimental 
mantido pelo governo da União e 
onrlc se pratica, com cxcellcnte rc-
n tltado, a cultura do algodoeiro, 
com esse obicctivo patriotico da 
1: istribuição de sementes seleccionu-
das nos agricultores. Acontece, po-
rém, que á área de que dispõe é por 
demais acanhada para o fim em vis-
ta. Pois, rmqunnto o regulamento 
federal exige, para estabelecimen-
tos dessa nuturezn. uma extensão 
uunca inferior a 100 alqueires, a 
propriedade a que me refiro não 
mede senão treze alqueires, assim 
tncsmo talvez ·ainda reduzida n 
'parte propriamente utilizavcl á 
metade. o que é evidentemente es-
casso de mais pat•.t uma cult.urn 
intensiva e experimental, como se 
t•cqucr, em condições de sUJlprir 
de sementes scleccionudns e expur-
~adas a toda um vasta zona co-
mo é a do Triungulo Mineiro. Dahi, 
H . Presidente, pensar o governo fc-
!leral em deslocar para outro pon-
to aquelle campo df' dem onstração, 
o que viria em prejuízo do dcsen-
I'Oivimcnto drssc ramo da indu strla 
:t!lricola no Triangulo Mineiro, re-
l:ião toda clln. como snhemos. sin-
gularmente adeqboan, quer pelo seu 

( ') Não foi revisto pelo orador. 

clima, quer pela natureza de seus 
terrenos, n cultura do nlgodoch·o: 

A providencia que proponho vts.a 
evitar que tal aconteça, sr. Presi-
dente, porque cedida nu governo fe-
deful a nova propriedade, nella se 
fnnio' nccessut•inmente instullu~ôes 
apropriada~ c se darÍl maior incre-
mento no serviço, de molde a resul-
tarem duhl beneficios rcaes Jllll'a 
uqüelln zona. 

Para compensar, de certo modo. 
a despesa auctorizoda na emcm!a, 
poderia o Estado dispor da propnc-
dudc actuul, onde estn inst.allndo o 
JlOsto federal, c cujo valor é esti-
mado em 50 :OOOSOOO. 

A medida, portanto, sobre ser de 
grande utilidade. ~ara o T~iungulo 

1 Mineiro, porque 11'11 como dtssc, fo-
mentar nlli uma das mais futurosus 
industrius, níio trará grande onus 
nos cofres puhlicos. 

Espero, pos isso, que lambem es-
sa emenda mereça a upprovoçii.o do 
Senado. 

Finalment.r, sr. Presidente, uma 
terceira emenda uuctoriza o gover-
no a rcstahelcccr a feira de gado que 
outr'orn existiu no Município de 
Bambuhy. 

A cidade de Bnmbuhy, como o Se-
nado sabe, eslú situada em um pon-
to de convergencia de estradas de 
rodagens que vêm de varios pontos 
pastoris, onde se f:tz intenso o com-
mercio de gado. 

Em lei anterior .iá se cpgitou do 
rcstuhclccimento daque11a feira, o 
que, entretanto, n:io se levou u eC-
feito por motivos que não vêm ago-
ra no caso, mas com prcjulzo não 
pequeno pura toda aquella zona. 

Mando á Mesa as minhas cmen-
clas, peco o assentimento do Senado 
para cllaJ. 

(Muito bem I Muito bem I) 

Vão á Mesa, são lidas e entram 
conjunctamente em cttscussão as 
seguintes: 

Emenda 

N. 7 
Ao projecto n. !1, da Camara, on-

de co nvier: 
A' Casa de Misct·lcordin de Uhc-

rahinha, vinte contos cfc réis. 
Sala das sessões. 10 de setcmhrl' 

rle 1!127. - Cnmillo Chaves. 
Luiz Lisboa. - Pnssos !\faia. 

N. 8 
Accrescentc-sc, onde convier: 
Ficn o govct·no uuctorizado a dis-
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pcnd ~ t· até n import'ancin de , ..... 
150 :000$000 na ucqn i siç:io de uma 
propri cdndc ngl'ico l:t, no muni cipi o 
de l'bt•r:thinlta , qu e ~crit cedido ao 
~-:ovc t·n u federal nfim de ncii a csla-
ltélecer uma far. cnd n de st• mcnl cs de 
uigod:iu. 

SuJa da s sessões, 10 de se letnhro 
de 1!!:!7. - Cn ntill o í. hnYL' s. - Pa s-
~ os ~laia. - Luiz Li sboa . 

~. 9 
Accrcscc nl e-se, ond e t'O nl·icr: 
Fi c.1 au!'lorizndo o f:O I'crnn a t• cs-

lnhclcce r a feira de gado, no muni-
cípio de Bnmhuh y, obse rvadas as 
dispo~içõcs lcl(aes . 

Sala d:ts sessties, 10 de se tembro 
de 1!127.- í.:ttnill o Cha ves . -Pas-
sns )lni :t . - Luiz Li sboa. 

O Sll. X:\VI EI1 TIOLTi\1: - Sr. 
Presidt•nt e, em toda Soc i('(ladc ha 
duas !'!asses infelizes, qnc (li'Ccisnm 
de prnlecç:io dec is i1·:1 c pen•mplo-
r in: são ns dos c·nf't•rttlflS abund o-
nad os c cln ~; orphiíos des:t mpnt·ndos. 
\'rn hum:t snei rdad r se podc1·ft dizer 
hem nrl(:t ni zr! d:t l' civili znd:t, se niin 
vrcsla r soccon·o, se nií o der nmpa-
ro n esses entes rl csrlit osos qu e vão 
tnorrc nd n em nti scras ehoutw nn s ou 
:tpn lpnm o l' as in horrend o da or-
phnndadc . 

Quanto nos enferm os miseraveis, 
di sse i\lontesquicu: "Uma soc ieda-
de hem or~~anizndn de1·c manter 
uma nssist.encia pu h! ica p1'ompl.a c 
cffic:1z, jú p~1·a Impedir rtu c o povo 
soffra em ahand ono, .ift pnrn ev itar 
Cflll ' ·-;c rc1·nll e cn nt rn o:; poderes 
p11hlicos. Para is so os hos•Jitacs 

s:i n 'da :thsnlul.a nccessicla ,le ." 
Dos cntet·mos ahandnlt:tdos mui-

tos co nsum iram suas forçns c gas- · 
larnm a sa ud c nos lrahalhos cxha-
usti vos da la voul'a c da industria , 
enriquece nd o a outro s: n:i o poucos 
siío vi c li ma s desgraça dos do meio 
cre:tdo ou tol erad a pela pt·op l'ia so-
ciedade . 

Bem podem c '.1 avnlinr, sr. Pres i-
dente, como será dolol·nso, co mo sc-
r:'t nlroz it· o enferm o morrendo em 
r,;Jnlra cada choça, em leit o du1·o e 
ilnntutnln, sem n luz morti ça de 
um a ca nd eia, sem mií o caridosn que' 
l('I'C n se u lnhi os rescquidos pcln 
f(• hrc um pouco de agun que lh e 
ncalmc a ato1·mcnladomn sede ! 
Hem razão tcl'ia cll e t. c morrer 
amaldi çoa ndo a sociedade, se não 
se SOCCOJ'l'e SSC á mi se i'ÍCOI'dia Divi-
na! 

A outrn classe que mencionei, .sr. 
Presidente, como tendo es~rícto di: 
t·eito no nmJHlt'O da , soctedadc, c 
co m posta desses entes desgraçad os 
qnc não têm o !l t'alo c co nft:rla<:O t' 
ahJ'igo do lar pnccrno; .que na o tem 
11111 p:t c I' ÍI(i lanlc c ca rtd•Jso, que _s:: 
tk svclt• pm· st' tt fttlUI'O; qu e nuo 
têm nma mãe t~t· n : t c ca rinh osn, 
que, co m amor pct•:;cl'erant e, pl nn-
lc c cnll ivc, 1' 111 sens· cornçocs, as 
5<'111 cnlt•s do hem, da 111ornl, do s scn-
l imentos nobres. . 

Qual o d c ~; l i no nalm·al desses do-
sa fnrltiiHI!lo s? 

.A pcrdi çõo. lot' tliiiHln-sc .um a f•1n-
t.c envcncnad:t de males tncalcula-

. vcis ! 
Um joven qu e se pcrvcl'l' e, se trans-

forma num pnnlnno, cuja s exhn -
, ln ~õc s pesti.fera s n mui.t os conlam~
nnm, n mu1t os trnn :; mtll cm os nu-

. crohi os de lodos os l'i eio s ! 
E, si é um a donzt• lla C!li C se pros-

t ti U(' ? 
Só Deus JlOde conhecei' a so mma 

enorm e de males qu e n infr li z vac 
, cx pnlhando . Pode-se co mparai-a a 
um manancial Jl cs ldc nlo que se di-
l'id c em muitos braços c infeccio na 
uma vasta .região.; pód c-se aind a 

com.p11ral-a a UDil animal pcri g01so, 
:·ujos tcnl :tcul ns dc~;co hrcm c a!(:ll '·· 
ram num erosas viclimas incau~~s. 

Vinga-se da sociedade cp1 c rui o 
. so uhe amparai-a, dc!'l'amando ma-
les, produzindo desl( t'aças, arranca n-

'do Jn grimas, fnz cndo num erosos in-
fl'lizes . 

Afim de amparar ns duas malfa-
dadas alnsses a que me l'enh o rcfc-
l'indo, SI'. Presidente, áa para se ' 
clesr,in r qu e o Estado abrisse, em to-
dn s as zonas do seu lerritol'i o, hos-
pitaes c orphnnat ns, orga nizados de 
nccnnlo com lodos as regras da hy-
giene. 

() sr. Passos Maia: -l\oJuito hem! 
() sr. Xavier llolim:- E', pórérn, 

lamentavcl qu e o estad o finnncei-
ro de Minas Get·acs não permilln a 
snti sfncç:io desse dcs ideratum . 

l\!ns, si o Estado nã o tem podido 
nhrir esses estabelecimentos de pie-
doso benefi cio, de longos annos, 
vem nuxiliando n lodos qu e a ca-
ridade vn c levantand o c suslentan-
tlo em lodos os pontos do \'a sto ter-
rilorio min eiro. procedimento alta-
mente louvn veL 

E' pnrn dois nsylos de enfermos 
e orphiis, sr. Presidente, que ora ve-
nho ohsccrm· ao Congresso Mineiro 
o auxilio que costuma conceder n 
institutos de tal nntureza . 
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O Scnndo sabe que, em lodos os 
pontos do mundo, a caridade tem 
instituído ns modestas associações 
ehum udns - Conferencia s de Sãc 
Vicente -de Paulo. 

Animada s do espírit o do gt·ande 
Aposto lo da Cn r idade, llio simples 
c pob1·es co mo ·Ellc ·foi, as Conferen-
cias de S. Vicente de Paulo se de-
di cam exclu siva ment e a min orar os 
males dos in fe lizes, alim cnl nndo os 
fnmintos, vestind o os nt't s, curando 
os en fer mos, confort ando os desdi-
tosos, chamando uo bom ca minho 
os transvi ndos . 

Em At·açú, pros ·pcra cs ta~ão da 
Cenlrnl do Bra s il , ha annos, fun ·· 
dou-se uma Co nferencia de S. Vi-
cente de Paulo, composta de crentes 
fci'I'O ro sos, qu e se co nsagram it ca-
ridosa obra de SOCCOI'l'Cr, corporal C 
cs pirilualmcnl e, os pobres da loca-
hlade. Nas Yi sita s qu e s:io chri -
gndos a fnz er aos socco rrid os em 
~cu s Iu guhres lugul'ios, encontra-
vam os fen •orosos viccnlinos de 
Araçú di versos enfermo.; em triste 
abandono. 

A laslimnvcl situação desses infe-
lizes despertou-lh es a itléa dt! fun-
darem um asylo onde pudcss(• m 
tratar os enfermos nhandonados c, 
{t testa desse louvavcl empi'Chendi-
rn ento, se collocou reso lutament e o 
infalignvcl Preside nt e da Confei'Cn-
cin Ulysse~ Bapl isla de Oliveira . 
A' custa de es l'ot·ços S UJll'r mo~ vae-
sc erguend o o Asylo da pobreza en-
ferma de Araçá, c, nos primei ro s 
co mpa rtimentos, jú os doentes mi-
seravci :; recebem cm·idoso trata-
mento. Ma s, na estação de Araçá, 
não ha fortun as ; de sorte CJU e, si o 
Estado nii o preslnr auxilio 'para 
l.ratamcnl o il ns doentes, n Confe-
rencia n:io terú recursos para co n-
linunl' as ohrns do Asylo, qu e vue 
prcslnnd o rclcvn ntes scrd~:o s . 

Outro pio es lnbclccimcnlo qu e 
rarece de cs ucc ial i1111pnro é o Or-
phunalo de Snnt o Antonio do Cur-
Yelln. · 

Sr. President e, na cidade de mi-
nha l'<• s idcnl'iu, deix aram a memorin 
de es posos VC'I 'rladcinuncnlc chris-
tiios Anton io Vice nte ele Sou s.a, pro-
tolypo do Jl:I C el e fnmili n, do cida-
diío c do nmigo, c D. Amclia .Ft·an-
cisca el e Sousa , modelo dit mulht•J' 
ca lh oli ca c da mií c co mo as leis eli -
' ina s c sociacs exigem. 

No mesm o lar ondt• ri ve ram, lon-
gos nnn os, cumprindo os deve res 
qu e lhes cabia1:1, quizc1·am seus fi-

lhos pcr.petuat' n memoria lllll'a c 

chl'i slii qu e U1 es dclxnrnm como o 
mai s t'i co c preci osCl legnt\c,, Com 
esse intuit o louvnvc l, po1' lemhl'lln -
(,'a dn illu slt·e ph:u·nta cc uti ca d. 
1\uvmutuln de Sousa Mnrquc:1, ac-
ccir'ílitt 'a m trnn sl'onnnt· a casa, ain-
da rcsct•nd cnl e da s virtu des de seus 
sa ud osos c l'enerand os pacs, em' 
Orpltanaln sob a protecç:io de S. 
Ant oni o de Lisboa, patrono da fa-
milia. 

Co m a ca rinh osa dedi caç::ío de 
hna filha d . 1\aymunda de Sousa 
1\la rq ucs ;li'O moveu a adnptução (In 
w eclio c a IR de setcmht·o de 1921 , 
inutt i( UI' ~U o humnnit nl'l o ' nsyln dl' 
n1•ph:i ns desa mpat·adns, cuja dir~
c~:io int erna foi cnlt•cguc ás Irnu~ s 
Clal'isscs . Depois de trabalhar do1s 
annns pcln ll)a nulcnçiío c cl esc.nv? l-
l'imcnl n do Orphanato, sua dl sltn-
cla fund adora fez dell c doação á 
1\ litr :i Arch idinccsa na . 

E' dit·ec torn do Orphannto de S. · 
An toni o a Innã Conslantina da s 
Oliveiras, religi osa intclligente, de 
raro tino administrativo, de g:·ande 
força de ,·onl.ude . Co mo co nslanlc· 
nJe nt c lhe batesse m :i porl.a novas 
orplui s implorando ahrigo, reco nhe-
ceu clla a necess idade imperio sa de 
:tcc t•cscentnr o pt·cdio para augn,en-
tnr o num ero ele a ~y lnda s . Parn is-
l o rccn tTeu ú c:. r idade pt!hli ca, cm-
prchcncl cu penosas via ge ns, suhtn cl-
tcu-sc ;t sacri fici o~ c em.twchen-
dcu as ohras n ect~s~:u· ia(L J:í 
nbriu algumas sal as c augmcnlnu o . 
num ero de orphii s internadas. Mas 
as obras não es tão l.crminaelas e 
escasse iam os recursos qu e 'pódc oh-
ler. E' por islo qu e vim cxo ra1; do 
Congi·csso 1\•lineiro um nuxi,lio es-
pecia l, em peli ~iío qu e pa sso a Mesa. • 

E' em favor dos humanil ari os 
cstahclec imenl os a que me venh o 
referind o. SI'. Pres id ente, que lenh o 
:i honra de apresentar ao projcclo 
de orça mento do Estado pa1·a o fu-
lut·o exe rcíci o ns seguintes · cmcn-
tlns: (lê): 

A' eqnid arl c da i Ilustrada co mmis- . 
são de Finnnças c ú gcn<" rosa bene-
vn lcneia el o Senado entrego as emen-
das cu ,i a lcittll'a acabo de faz er . 

Os meu ~; illt! f. lrados cnllel(as J'C-
so lycrií o de acconlo' co m a· sn hcdo-
rln c jn sli çn qu e os di sl ingncm . 

(Milito bl' m I Mui! o bem!) 

Vão á Me~a. são lidas c enlr·am 
conjnl'lCtarnentc em di scussão as se-
gui~lcs : • 



Emendas 

N. 10 
• Add i te-se onde convier: 

Ao Asylu da Pobreza Enferma, da 
Conferencia ele S. Vicente de Pnulo, 
dn estação de Araçá - 2:000$000. 

Saln das sessões, 10 de setembro 
de 1927. - Xnvic'r holim. - Mo-
dt'slinu Gonçalves. -João Jncqucs 
Montandon. 

N. 11 
Additc-se onde convier, com as 

nccessarins alterações: Ao Orpha-
nato S. Antonio de Cu•·vcllo, para 
concluir as obras do prediu onde 
funcciuna - 20 :000$000. 

Sala das sessões, 10 de setembro 
de 1927. - Xavier Rolim . - Mo-
destino Gonçalves. -João Jacqucs 
Montandon. 

O SH. RIBEIRO DE OLIVEIHA, uh-
tendo a palavra, lê c envia á Mesa a 
~; t•guintc: 

Emenda 
N. 1~ 

Artigo. Fica o governo auctoriza-
du a fazer acquisição da Estrada de 
Ferro da Companhia de ~unta Ma-
Lhilde com todos os pertences, po-
dendo para 11 realização desta me-
dida abrir c fazer as operações de 
nedito que julgar conveniente. 

Paragrnpho unico. Fica cgual-
mente aucturizado a prolonga•· seus 
trilhos até a cidade de Entre Rios, 
podendo levai -os nté a Estrada de 
Fcl'l'o Oéstc de Minas, no ponto mais 
conveniente, abrindo para isso os 
nccessarios creditos. 

Saiu das sessões, 10 de setembro 
de 1927 . - Ribeiro dc Oli veira. 

Entra conjunctamente em discus-
são. 

O SH . BIBEIHO DE OLIVEIHA. ob-
tendo novamente a pnlaHa, diz que 
ao pru:iccto de orçamento furam aprc-
:;cntadns diversas emendas, inclusi-
\ 'C a de augmento de venchncntos 
do funccionali smo, emendas essas 
que a commissão prccisn estudar 
com mais vagar c pondernçíio ; por 
isso, vem t•equerer o adianícnto da 
discussão do projecto por 48 ho-
ras. 

Vnc a Mesa, é lido, npnindo e en-
tra em discussíio o seguinte: 

Req uerlmento 
flcqueiJ·o o adinmcnlo, por 48 ho-

ras, da discussão do pJ·o.iecto n. 3, 
da Camarn, em que se fixa n dcs· 

pesa c orçn 11 recclt11 do Estado, t>n· 
rn o excrclcio de 1928, vindouro. 

S11ln da~ sessões, 10 de setembro 
de 192i. - Ribeiro de Oliveira. 

Enccl'l'ada a discussão do reque-
rimento, é o mesmo nt>provndo. 

Nnda mais havendo a tratar-se, 
é levantada a sessão, sendo des igna-
da p11ra a scssiio noctul'lla de hoje 
11 seguinte: 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

Até lts 21 horus: 
Leitura da neta, expediente, api'C-

sentaçiio de pareceres, projcctos, in-
dicações, moções c requerimentos. 

Segunda parte 
Até as 24 horas : 

1, • discussão do projccto n. 43, 
da Camara, dispondo sobre paga-
mento de subvenções aos estabeleci-
mentos de ensino agl'icula, c con-
tendo outra s disposições . 

4. • discussão do de n. 58, da Cn-
mara , sobt·e abertura de credito 
(discussão da emenda). 

3.' discussão do de n. 34, da Ca-
marn, dispondo sobre emolumen-
tos de cullectores c escrivães de cul-
lectorins (com emenda). 

I. • discussão do de n. 44, da Ca-
mara, auctorizandu o governo a en-
trar em accoJ'(Io com as Cama1·as 
Municipacs, afim de manter um en-
genheiro encarregado de obras pu-
blicas, c contendo outras disposi-
ções. 

1. • di scussão do de n. 41, da Ca-
mara, contendo o Codigu de Conta-
bilidade . 

3.' discussão do de n . 22, ela Ca-
marn, sobre classificação de comar-
cas (com emenda). 

a.' SESSÃO EXTHAORDINARIA. 
AOS 10 DE SETEMBRO DE 1927 

(Nocturnu) 
Presidencin do sr. Olegariu Maciel 

- Secretarios, os srs. Olympio 
Mourão e Gabriel Santo!! 

SUMMAHIO: - Actn. - Expedil'n-
.te : ·projcctus -ns. 42, 49. 63, 07, 65 
c 66, dct Camm·a . - Prorogação 
da sessão legislai iva . - Parccct• 
de wmm i ssiío suhrc o project.o 
n . 26, da C:~marn. - Ordem dn 
dia: projectos ns . 411, :H. 44, 41 
e 22, da Camara. - 4 . ' di~cu s
siio de uma emenda do Senado :10 
projecto n . 58, da Camara. -
Ordem do dia seguinte. 
A's vinte horas, feita a chamada, 

nJChnm-sc presentes os srs. Olcgn-

li 

l'io Mnclcl, Rdbeiro de Olivelhl, 
Olym1>io Mourão, Gabriel Santos, ,J. 
Montnndon, Pcl'iclcs de 1\'lendonça, 
l.cv indo Cc>elho, Xavier llullm, Mil-
destino Gonçulves, Alfredo Sá, Al-
fredo Gatão, Alfredo Bne.tu, Si 
mão da Cunhu, Vnlladares lli-
bciro, ·Pnssos Mnin, Luiz Li s-
boa Enl•n.s Cu lllel'!l, Cu m i llu Cha-
ves, Atv.cs de Lemos, fultundo com 
causa pnrt.icivudn o sr. Miguel Lnn-
nn c, ~em cllu, 'lS dcmuis senhores. 

Abre-se n sesscio. 
E' li<it1 .c approvnda a neta dn .n-

tecedentc. 

O SR. 1." SECRETARlO procede 
lt ieU n•·n do seguinte: 

EXPEDlE~TE 

Officlos 
Diversos do sr. 1." sccretnrio du 

Cumn·t·a dos D.cputadus, rcmctlcn-
du os segui nlcs: 

l'ROJECTO N. 42, DA CAMARA, 
DE 1927 

Terras publicas 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Gcrnes decreta: 
Art. 1. o Fica o governo auctori-

zado a reorgunizar os serviços das 
medições, legitimnções, vendus c de-
fesa das terras publicas do Estndu, 
de fórma n dar-lhes maior ampli-
tude e efficiencia. 

Art. · 2. • Fica crendo mais um 
districto de tel'l'as que o governo 
fnrmn•·t't c localizará no ponto onde 
julgar mais conveniente, podendo, 

, )lnra esse fim, modificar a compo-
sição dos actualmente existentes. 

Art. 3. o Os districtos de terras 
serão divididos em classes, sendo a 
elassificnção feita a criterlo do go-
verno no regulamento que expe-
dir pura n execução dcstn lei . · 

Art. 4. o Os Jogares de engenhei-
ros chefes dos districtos de terrns 
serão exercidos, d.e prefercnciu, por 
engenheiros do Estado, com os ven-
cimentos respectivos. 

Art. 5. o Podcríio ser nomeados 
pnJ•a cada districto tantos agrimen-
sores quantos o exigirem as neces-
sidades dos respectivos scrviçós. 

· Art. 6. o Aos nctuacs occupnntes 
de terras devolutas poderíio ser ven-
didos, independentemente de hasta · 
publica, os terrenos que occ·Úparem 
pelo mínimo preço legal, desde que 
provem a existencla de bemfeito-
rias utels, occupando, pelo menos, a 

quinta parte do terreno que (ol' me· 
dido em torno da mesmn. 

Pnragrnpho uni co. A t>rova drs-
sn condição será feita pelos meios 
pcrmitDdos em direito ou informa-
ções do engenheiro-chefe do distri-
cto. 

Art. 7. o Tnmbem poderão as ter-
ras ser vendidas fó•·n un hasta pu-
hlicu a todos quantos tiverem a pre-
fercncin legal, nos termos do art. 
32 do Regul:uncnto n. 4. 496, de 
1916. 

Art. 8. • Serão consideradas bern-
fcltorias, parn o fim de que trnta 
o nrt. li. •, os rcplantios de maltas, 
lla quinta pnrtc da lll·en occupada. 

Art. 9. o v~ processos de conces-
sões de terras medidas nntes de {i 
de jnneiro de 1926, poderão ser ul-
timados, de accordo com o rcgulu-
mento n. 2. 680, d.e 1909, desde que 
o conccssionario- prove o pagamen· 
to do custo da medição. 

Art. 10 . Em toáas ns concessões 
de terras, O COnCCSSÍOnario Sll obri-
gará, por meio de clausula e~pres
sn no respectivo til ulo, n conservar 
cnt malta, um quinto da arca do 
immovcl ou a reflorestal-o nessa 
proporção, quando dcvnstnd~, sob 
penn de multa. 
· Ar·t. 11. Para o preenchimento 

dos curgos de engenheiros chefes 
dos districtos, o governo poderá au-
timcntar, no quadro dos engenhei-
ros do Estndo, os lugares nccessa-
rios. 

Art. 12. Nos municipios onde 
houver engenheiro de obras publi-
cas mantido pelas Camnras 1\'luni-
cipues e pelo Estado. conjuncta-
mente, tJOdcrit ser aproveitado no 
serviço de defesa de mnllns e de 
jnzidas mincraes existentes em tcr-
rns devolutns . 

Art. 13. O nuxilinr desenhista de 
cada districto terá, além dos venci-
mentos que lhe compelirem, uma 
,gratificação de 2 réis por metros 
de perimctro dns plantas que con-
feccionar. 

Art. 14. Fica o governo auctori-
zado a abrir os neccssarios crcditos 
J>nrn occorrer no n ugÍnento de des-
pesas que resultar desta lei. . -

Art. 15. Esta lei entra rã em vi-
'gor na dnta do regulamento que 
será expedido pnra sua execução. 

Art. 16. Revogam-se as disposi-
ções em contrnrio. 

SaJ.o.das sessões, da Cnmara dos 
Deputados do Estado de Minns Ge-
a·aes, em Bello Horizonte, nos 10 de 
setembro de 1927. - O presidente, 



Pc<i1·o Mnrqnes de Almeidn - O 1 . o 
s,•cl·cturio, .Jo:io BeJ•uldo . - O ~.· 
Set'I'CI:Il'i o, l ~ n zc hi o de Ol'illo. 

PIIOJECTO N. 4!J , DA CAi\IAF\A, DE 
1!.127 

Rc v;ul a o l'xerci ci u da prufi ss:io dt• 
<'ng·<' nht·l ro, li!;' ri mcnS<Jr, l'lt. 

O Con l( l csso Lcg islnli 1·o du Estn-
lio de Minas Gcracs, dccrt'la: 

Ar! . I :" O c.\ crcieio da prufissiio 
de l' ll fl;,; nh!!i ro, de arc hilccto, de 
::grimcn snr, de agronomo c de topu-
grapho, t'nl qunlttucr dos ramo~, se-' 
d 1 pc1·nlittido da dnta des ta lei em 
de:1 ntc : · 

a ) aos que se moslrlll'l' lll habilita-
dos po 1· ti tul o co nl'cl'ido pelas esco-
ras de enge nh aria ou agro nomia of-
fiCia cs da Uniã o ou do Estu do de 
i\'lina s Gcraes, pela s eq uipa rad as, ou · 
pel:Ls rcco nhccidns em 1·ir ludc de 
lei; 
· h) aos qu e, se nd o gmdundos pu1· 

esco la.s ou uni versidades extrani,:ci-
ra s, se habili tare m pera nle qual-
quer dessas escola s na forma dos 
rcspcct il'os reg imentos; 

c) aos que, na dala da lli'O mul gn-
ção desta lei, exercerem ca rgo cffc-
clil'o de enge nh ei ro, de architccto, 
de agrim ensor, de nsronom o c de 
I npographo, na s repartições offi-
ci:lcs do Estado, a juizo do gover-
no; 

d) ans qu e, ·rxrrc r nd o :1 prnfi~s ã o 
de l' ll l-(e nh Pi ro, a rchilect o, ngrimcn-
:.nr, :l!ii'Ononw c t'l pngrnp ho, :1lé a 
datn da Jli'Oill UI I{:I\:io dPst·a lei, Jll'l'S-
tnr<·m o exa me de hnbili b1ÇfJO na 
1 ·:~ < · 1.!:1 dr 1-:n!,(l' nharia de Oum Pre-
tn, ou nn rl e Helio Horizont e, 11 a 
fúrma do s res pccl h· os regi mcnt os; 

e) no s qu e jú contarem ci nco no-
nos dl' r xcrcicin da pm!'issiío de cn-
/.((' llhCii'O, archilcctn, ) grimen sor, 
:q,t l·nnonw, nu [ (~ p og rapho no tcrri-
lol'io do Esta ria . 

~ 1 . • .Podcl·iio ser cli ~; pen sa d ns do 
<·xn mc dl' lwhilitaç:io, n qu e se refe-
re a letrn h. os professores, ou ex-
prnfessf'l'cs ele escolas cxtrangci rns, 
c os que, sendo dipl om:1rl1):; por 
uma dessns escola s, ou un iversida-
des, JH'OI'a rem n nuctori a de li vros 
cu obra s nnt avci s de especialidade. 

Neste ultimo caso, deve ser ouvi-
do, pl·cviamcnte, n co n!(I'Cgaçiío da 
Esco la de En ge nharia de Ouro Pre-
lo. ou a el e He li o Horizonte. 

§ 2 ," Ser:io di spc1Úadns da habi-
1 i I aç:io n qu e se refere n letra h, do 
a rli~o 1. ", os hrn sil eiros que regis-
lrai'C ill o seu litu.lo na Secretario 

' dtt Agl'icnltuJ•a do Estnd.o .de Mhins 
{i eJ'ues, ulé ci nco nnnos depois da 
pro1nul guçiio dt•sla lei c provnnim 
tl' l' feiln u cu 1·::l' l'l'IJ Hlur da escola . 
fac11ldnd e o :~ uni l' rl· ~ idnde qu e ex-
ped iu o diploma. 

Arl. 2. " Aos Lilulos cxll·angeiros 
é co nd iç:io de 1ia lid núc serem co n-
fcl'idos por esco las offic iacs que, 
nos rc:: peclil'os paizes, dccm dircll.o 
:'1 admi ssão de seus possuid ores nn~ 
scrl'i ços puhl i cus profi ssionnes de 
enge nh eiros. 

Art. :J." Nen hum enge nh eiro, ag l'i -
mensor, a rehit cclo, ar; mnomo ou 
lopo~l ':lpho poder:) exCI'l'Cr a Jll' ufi s-
~ iío no lciTil orio do Estado se m o 
l'l·gistro dn res pect ivo titul o na Se-
crl'laria ela Agricultura de ~lina s . 

~ 1." O r·e~ i s lr n se farú l' lll lil'ro 
rs pccia l, co nsistindo na ll'anscri -
F\ iio do dipl nnw ou li cençn. 

§ 2. 0 Annn alm cnt c se i'ÍI publi ca -
da no jorn al nffi cinl el o Estndo n 
rr lnçiio onomn sti ca em ordem nlphn -
hct icn dos JH' nfi s:iin nn es hnbilil ados. 

§ 3. • O enge nh ei ro, nrchit ecto, 
·ng1·imento r, ngronomo ou topogra-
pho !]Ue exe rce i' a profis siio sem o 
pri~ v i o regis tro .el o titulo ou li cr n-
çn, incmTcrú na multn de 500~000, 
!]UC scrú elevada ao dobro na re-
incidcncia . 

Art. 4. • In co l'l'Cn\ n.t multa de 
500$00 a 1 :000$000 c na suspen-
são do cxcrc icio da profi ssflo pelo 
tempo de se is mczcs a um anno, 
o enge nh ei ro, archilectn, agrimen-
sor, ngron omo nu topogmplw !]U il 
aeohertnr com o seu nome o cxcr-
r icio i ll e~al da profi ss1in. 

Art. !i. " O exercício de cnf(r nh n-
l' in , archileclura, af(l'imcnsura, agro-
nr, min ou lopographia, por parte de 
cnmpanhins nu sociedad es, só será 
pcrmiltido s i n dirccçiío c cxecuç·:ío 
dos serv iços c:.l i verem a cargo dr 
profissional habilitado. 

Art. G. " Decorrid o um anno da 
prom ul gnç~o dcsht lei, nem o Esta-
do, nem os muni cípios poderão cm-
J;rch cncl cr se1·viços ou obras puhli-
cns refere nt es ú engenharia, archi-
lcclura, agrimensura, agronomia ou 
topo!{rap hia , se m que as plantas, 
c- specifi.:açõcs c orçam ent os sejam 
feito s, c as obras ou serv iços diri-
gid os por profiss ionncs habilitados 
lcgn lmcnte. 

Pnragrnphn unico . O di sposto 
neste nrtigo n:io terlt applieaçií o nos 
Jognres n1ulc niio houver enge nhei-
ro, a rchi l.ecl n, ngi'i mensor, agronn-
m o ou topograph o dipl omad o· ou li-
co ncirulo )egn hnentc . . 

.L. 

·,\ 1-l. 7.0 1lien o uover no :tll c!orizn<l(• 
:> 11 1:!n~! :u· licl!ll ittil· a l 'ct~i s l m, nas I'C-
pa rtJçocs c.> .npr tc:Jics, os di pl um:• s 
txpe:lidos p~ la Escoln Ü<· ,\• ' J'icull lll':' 
l ~ l'CCd:J rill de hi SS:I (.]ualrt ~. 

Art. 1:1 .0 lle\' '1!:11111-sc as di spJs ições 
e111 CIJi ii i'UI']O. 

S:li a d.1s sc5süt•s d:1 C:11n ara . d•Js 
Dl•Jmtados de ~l in a s Gl·r: •t·s, e1n llel-
lo I·fnJ'izr,ntP, aos ]r ~ d1• sei emh ru dl! 
1!J27 . - - (i prt•side ntP, l't·dro Ma1·qut'S 
de Almci,l:l. - O J .'· Sl'CI'c lnrio, Jo:i·> 
Bl•ra ld o. ·- O 2.' se ~ n·tal'io, EuzcJ, ;,, 
de fll'illn. 

l'llOJ E<:TO :-1 . 117. DA C:\i\1:\1\A; DE 
1027 

J' .)nlr snhru o l':;r.1nahy ha 
O Con !~t· e~:so Le;( is!:li i \'O do Esta .. 
dr. de Mina~ (i <.: ra cs decreta : 

Ar t . l ." O ;(O I'e l·nu J'i c:1 au cluri-
zado a entrar em l' llil'IHlin :e nln com 
a LJ ni:iu, para co n ~: lruir, mcdia nlc 
:1ux ilio des ta, nn!a pu nlc sobre u 
rio Pa r:JIH•l iyba, n•• portu dos Frci-
res, c o lau~a lllcnlu de out ra s, onde 
jui !{l!l' ennveni cnlc, abriudu os nc-
ccssar ios crcdit os. 

Arl. 2 :"O i{o1·ern o fi ca :: uctorizn. 
d(, a lll UIHi :ll; ·faz cr os Cslud os C il:-
\' :ll' a effeit o a na vegaçiio do 1\i n 
G1·and e, no trecho compre hcnd ido 
entre Jaguara c Cnchnc ira do Ma-
riho nd o, abr in t\o p~r:1 esse fim os 
ncccssarios credilos c ent rand o em 
accord i.Í com a U n i:in (' n Est adn de 
S. l' nnl n pnra cs!cnd r l-o quant o 
J,nss il'cl. 

Ar! . :J. 0 Ncn hn1n rs tnhl' le<'im cnl •• 
de in st I'UC<;ii n sup er ior on ~ ·ce ului : l -

1 r io que n:i u 11 1Í 11i st rc <'ll si nn 1{1':1-
l~ l ilo , podcl' :'t l' <' l~ ~ h c r :;ubyen<;:ii; do 
hslado JIOI' esp :~ <:n de mni s de seis 
nnnllS, sa (\'u ll cs!rÍ<'tll lliC nt e II CCCS-
:;nrio p:11'a m:1nt \!r ií a lun1n os JlO-
IJrcs . . 

Art. 4 ." :-l a co nsl.l'lll'<':io de obras 
puhli cns n f\O I'l'l' nn nlt ~ nd cr:'1 :· 

el e 1 !)27. - O Presi dent e-, Pcd1·o 
M:n·qu r s do A lm cida . - O 1. " Sc-
ereturio, .Jo:ío ll t·ra ldn . - Q '.! ." Sl' -
en• tnl'i o, Enzcbio <l c Britt o. 

l' HOJECTO N. li5, DA OA~IAHA , DE 
1027 

Ent1·adu de Mil as Nuv.1s ú Catl r lli -
nh a, CIH Jll'Cslimo Íl Prcvill t• Jll'ia dns 
Servi dores do Estudo, l'tc. 1 

O Co n!{rcsso' L<•g is lalivn do Esl:l -
do de !llil'la ~; Ge racs dccrl'la: 

Arl. l . • Fi ca o su1·crn o auclori -
zado a JI'IJlo n!{ar :lié a cidade de 
~ lina s 1'\ovas a cslradn el e aul omo-
vcis do Dinmantina ú Ca pcllinha , 
l' nl CO II Si rucçiio, . 

Art. 2." l·' ica o !(nve1·no auclol'iza .. 
do a m:1 1Hl:i1' con struir, por int l' I'II H'-
diu dn Scc rr laria dn Seguran~a c 
i\ss isl<•nt·ia Publi ca. um a cadeia I'C-
;: iona l 11 11 cidade de Th rn phil o Ot-
ton i, nhrindn, Jl:II 'H vssc f im, os nr-
crss:JI'ins credil os . 

Art. B.° Ficn o go"c rn o nuctnr i-
za du a emprestar ú J>rcv ideucia (lo:; 
Scrl'id nres 'do Estado ma is a quan -

·li a de ii.000:000$000 (Ires mil co n-
tos), dos dep os il.os acluacs da Caixa 
Econo mi ca parn o fim de qu e trat a 
o art . 2 . o da I c·, n. 8SO, de 27 de ja-
nei ro de 102!i e na fonnn tlns Íns-
tru<·çõcs a qu e se refere o dcc. n . 
I . HI7, de 12 de m a r~o de 192ii. 

Arl. <L " F ica fixnda em 12 : 0 00~ 
an nua r:; a verhn par~t n repl·es(• nl :l-
l:iín dns Srcrcl a ri ns de Estado r em 
:in :000$000 pn1·a n do Prefeit o da Ca-
l>ita l. ' 

.- Art . r .. • P.r l·n~a iii - SC ns cli spnsi-
r,iiL':! r 1n co ntrario . 

S:ila dn s :;C's siÍl'S· du f.:tmara cl h~ 
Dr put ndns dn Estnd n de 1\lina s Gl' -
rnes, l' lll nell n Hr11·izontr, aos 10 cl r 
:;clr mhrn de ~!127 . - O Prcsidt•nl e, 
PedI' O ~I :J I'!J Ues de A lm rida. - .. O 
1 . " Sccretn l'i n, Jo:io Dera Ido. - - O 
2. " 5ecl'r lario, Euzcbi o de Dl'itt,> . 

a) prcft• rc ncin (m cnt e, Ús de mninr 
in te resse c util idade geral do Es ta-
do ou d:! !( l'amfc parte dc·ste; 

h ) :'t a nt iguid ade da s rcclnmn- PROJECTO ~ - ll:J, DA C.-\ MA HA, DE 
e1i cs c pedid o" · l!J27 
.. c) . c ~n. cgual;l;id c. de co ndi ções no 
muni CIJll O qu e ma1s co ntrihuil· pa- l' refl'itura de Süo Lour~n ~i> · 
J'n as rendas cs t:ulu ncs ; ·· O Co ngn~sso Lrgislntiro do Es ta .. 
. d ) :'t Jli'Oporç:io do rendimento dos do de Minns Gcracs decretn : 
11.npost.ns na s l'espccli va s co ll cct.o-
r1 ns cs lndun cs . Ar t . 1. " Nos lermos do nrt. 7lí 

_A rt. !i." Tie \ro~am-sc ns di spos i- da Con stitui ção, fica crcacla um :; 
ç;oes em cnn lr:H·io. · · l'rcfeitu1·a no dis!rictn de S. Lou-

S 1 1 
rcnçn, muni cípio de Pou so Alt o, c 

'a n <as sessões el a Cn m:tl' tt dos UJlJH'ovado o <lt'C I'eln 11 • 7. fl62 el e 
Deputm.los de ~Iinus Gcrnes, em Be l ~ 1." ele 1 ' I 1 ' 1 H a li' I to cnn entc ' nnno ex-
o Ol't?.O nl c, nos 10 de srtembro , pedido pelo P od r1~ Executivo. 



Art. 2." Flcn o governo auctori-
zndo a emprestar Íl Prefeit urn de 
S. Lourenço, até n quantia de , .. , 
150:000$000 (cento c cincoentn con-
tos de réis), abrindo pnru esse fim, 
desde já, o necessnrio credito. 

Art. 2." Hcvognm-sc as disposi-
ções em cont •·nrlo. 

Snln das sessões, ela Cnmnrn dos 
Deputados, Belto Horizonte, 10 de 
setembro de 1927. - O Presidente, 
Pedro Marques de Almeida, -
1." Secretario, João Beraldo. - O 
2. o Secretario, Washington F. Pi-
res. 

PHO.JBCTO N. 66, DA CAMA R:\, DE 
1!!27 

Abertura de creditos 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minus Gel'lleS decreta: 
Art. 1. • Fica o !(overno auclori-

zndo 11 abrir os se!(uinles creditas: 
1) Dt• 1 :%7$900 pura pagmnenlo 

dn :nldicinnal da lei n . 425, de 17 
de agosto de 1906, a que tem direito 
~ tenente da Força Publica, Munnl!l 
Soares do Couto, no t>criodo de 1!í 
de julho do corren te unno a :11 de 
dezembro de 1928; 

2) De 1 :737$928, no ecnnnmo al-
moxarifc do Hospilnl Central de Ali-
cnndos de Bnrhacenu, Arthur de Cus· 
tro Leite, no pcriodo de l!í de ou-
tubro de 1 !r26 n 31 de dezembro de 
1!128; 

3) De 2:2568100, ao 1. o official 
da Secretaria da Segurança e Assis-
lenciu l'uhlica, Oclaviuno Simonelli 
de Assis, 110 perindn de 12 de março 
de 1 !12fi a :11 de dezembro de 1 !128; 

4) De 2 :Or,;l$-!80, ao ajudante da 
lnsprcloria Fiscal de Minas Gc1·acs, 
Manoel de Oliveira Bocha, no pcrio-
dn ele 17 de abril do corrente unno 
a il1 dr dezembro de 1921!. 

A1·1. 2. o Hcvogum-sc as dist>osi-
çõcs em contrnrio. 

Sala das 'sessões da Cnmnra dos 
Dcpulndos do Estudo de Minas Gc-
l':tcs, em Bello Hol'izonlc, nos 10 de 
setembro de 1927. - O presid(•ntc, 
Pedro Marques de Almeida. - O I . " 
secl'cln•·io, .Jo:io Bcrnldn. - () 2. o 
secrctilrio, Euzchio de Britto . 

Vão n imp1·imir. 
Outro officin da nu•snut proccden-

cin, enviando a seguinte 

Indicação n. 9 
Allendendo a que existem ainda 

diversos pro.icctos pendentes de de· 
lihe•·nçiio dus duas casas do Con· 
j.lrl•sso Mineiro e que o prazo res·· 

!ante dos dlns de tmbalhos pnrln• 
rnenlorcs é insufficicnle puro n con· 
clusiio c votn~~iin dos p•·ojcctos crn 
nndumcnto, indico que a prcscnll 
scssiio lcgislutiva sc.in pi'Orognda 
'llOr 5 dias, UC!lOis d:t dnln legal de 
SCU CIICCI'I'IIIllelliO. 

Snln das sessões, 10 de setembro 
de 1!!27. -.João Bemldo. 

Sala das sessões du Cnmurn elos 
Dcpu~udo~. 10 de sctemb1·o de 1927, 
- O presidente, Pedro Mnntucs. -
O 1. o secretario, .João Be1·nldo. -
O 2, 0 secretario, Euzehio de B1·iltn. 

Vnc Íl cnmmissãn de Lcl(islação L' 

.Justiça. 
Passa-se it 

Apresentação de pareceres\ proje-
ctos, indicações, moções e reque-
rimentos 

PAHECEH 

O SH. ENE'AS CAMEHA, pela 
commissiio de \.nnstilui~'lio c Po-
deres, offcrccc o segu int e: 

SOBRE O PRO.JECTO N. 26, DA 
CAMARA, DE 1927 

A commissiio de Consli!uição c 
Poderes, a que foi presente o pro-
jecto n. 2fi, da Camara, sobi'C rc· 
forma Constitucional, já approva-
do em 1. • discussão, é de parecer 
que sc.in dado :t 2.' discussãu e ap· 
provado . 

Sala das sessões, 10 ele selcmh•·o 
'de 1927. - Modcslino Gonçalves. -
Enéas \.nmcra. 

Fica sobre n Mesa pura se1· oppnr-
tunamcnle incluidn em nnlem do dia. 

Pussa-sc á 

2. • PAHTE DA OHDEM DO DIA 
Ent1·a em 1.' discussão c é ap-

provado sem debate o seguin te: 

PHO.lECTO N. 43, DA CAMAHA, DE 
1927 -

Ensino agricola 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Gen1cs decreta: 
Art. 1." Os eslahelecimcnlos de 

ensino al(l'icola subvencionados pelo 
Estado se regrrão pelas segu intes 
disposições: 

1) As suh\'enções de 20:000$000 sc-
•·ão divididas em duns scl'ies de pn-
trimonios, sendo uma de seis, na im-
porlancia total de 10:000$000, des-
tinada u manutenção de seis nlumno~ 
reconhecimento pobres; out.r:~. de 
quinze, dos seguintes valores: 5 de 
1100$000, cadn um, 5 de 700$000 e 5 

ele 500$000 que scriio concedidos a Entra em 4. • dlséuss_lio c ê ájl~ 
,!Jtulo ,de a\Jx~lip; provada sem dcl>ntc a sQguintc: 

2) Qunndp a subvenção f or in f c- ' . d 1 
ri'or 11 20 :000$000, será a •:especlivn Emenda offerect~a ? app~ova a pe o 
ilnport'nncin dividida pr porcionnl- Senado, em 3. dtscussno, ao .PrO• 
JlWI\~d de nccordo com 0 n. 1; r jccto n. 58, dn Camara - 192'1 

3,) Esses pntrlmonios só serão con- Accrescunle-se onde convic'l' : 
cedidos n CIIIHiiclatos que .iá estejam At•tigo... Ficn o govc·rno aucto-
preparados para a matricula nos 1·izndo a abrir o credito de ..... . 
Cursos Sunerior, Complementar ou 3:825$000 (1trcs contos oitocentos c 
f,lom,en~nr de Agronomia, ou nos que vinLe e ci·nco nnil réis), para (paga-
não tendo todos os pret>nrntorios pu- mento de addicionnl da lei n. 425, 
rit o Curso Superior, tenham conclui- de 17 de agosto de 1906, a que tem 
do o Curso Complementar; direit o ,J osé Alves Pereira, conlwdot· 

~) Os .patrimonios de nuc trata a da Impren sa Officinl, no Jlerioclo de 
presente lei só serão concedidos n 11 de janeiro de 1923 a lll de de· 
candidutos pobres que tenham rcco- zembro ele 19213. 
nhccido pendor pela agl'icultura. Sala das sessões, 9 de setembro 

de 1927. -Alfredo Sá . -A' com-
missüo de Hc.d a ~~iw . 

Entra em a. • discussão, com 
emenda, o seguinte: 

Art. 2, o Os estabelecimentos que 
gosarem dos favores da presente 
lei, manterão regularmente, além rio 
Curso desenvolvido de Agronomia, 
um Curso Complementar de trcs an-
nos, comprchcndcndo estudos rud i-
mcntarcs das seguintes disciplinas: PIWJECTO N. :14, DA CAMAHA, 

1. o anno - Agronomia Elementar, DE 1927 
e matcrins relacionadas; hotanica c 
sciencias gcr:tcs, portugucz c arilh- Altera dispositivos da lei 919, de 
mctica; 1926 

2. o anno - Zootcchnia Elementar 
e matel'ins rela<;ionadas, zoologia, la-
ctioinios, portugucz, arithmctiea, 
chorographia do Brasil; 

3.-" anno - f\dmini~lração de fa-
zenda, agrologia, moleslins das 
plantas c dos animacs, historia ·do 
Brasil. 

§ 1. o Deverão lambem os mesmos 
estabelecimentos mnnlcr Cursos Ele-
mentares de um an!JO, comprchcn-
c:!cndo c:!isciplinas escolhidos á von-
tade do :ahimno c a cl'iterio da con-
gregação do estabelecimento. 

§'.tl. o Os alumnos dos .Cur.sos .Com-
plementar .c ·Elcmenlnt· dedicarão 
unJn tqrç11 ~ Pl\Fle do tempo ao . c ~ tu
do das materias ncadcmicas, sendo 
as restantes duas terças partes con-
SIU!rad~ts p estudos c tntbalhos pr;t-
licos e technicos. 

Art. 3. o Fica approvado o regu-
lamento .que haixou com o qecrcto 
11. 7 .. 877, de ao de ;tgosto de 1!127. 

Art. '4. o Ficam ·isentos do impos-
to territorial os terrenos occupndos 
por ,predios que constituem o pn-
trimonio dns casas .de Caridade do 
Estado. · 

Art . 5. o •Rcvognm-sc as disposi-
çõos om eontrnuio. 

Snl;t .d.as sessões da Cnmara dos 
Dqputados, ·Bcllo l;Iorizonte, 8 de se-
tembro de ·1!127. - O p1~esidcnte, 
P~;dro ·Ma·I!CJUCS de A;lmcidn. - O ·1. '' 
sccretm,io, 1Toão 'Bci"aldo. - O 2, o 
secreta1•io, .cuio Nelson. 

A' commissão de .Finanças. 
A. s. - 38 

O Congresso Lt•gislalivo do Esta· 
do de Minas Gcracs decreta: 

Art. 1. o Fica o nrl. 10 da lei 11. 
919, de 4 de setembro pc ,19.26, s)lh-
stituirlo pelo scguiJllC: - "Pelas 
certidões de inte1·essc dns t>artes, 
extrahidas de · liv'l'oS c papci.s das 
colleclol'ias, <[tllllquer que seja o 
tempo a que se referirem, percebe-
rito os colleclores c escl'ivites os 
emolumc·ntos de 4$000, na mesma 
proporç:io de suas porcentagens, sen-
do 25 % /pnra o fundo escolar a que 
se refere o art. 120, n. 3, da Con-
stituição do Estado . 

Paragr:qtho uni co. Nos munici-
pios onde houver mais de uma col· 
icctoria, os emolumentos pelas cer· 
tidões cxtrahidas .por uma serão di· 
vididos com n out·ra, gum·dada a 
mesma proporção, e visadas todas 
as certidões pelo outro collector 
púrn sua validad!e. 

Ar·! . 2. • Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das s.essõcs da Camara elos 
Deputados, Bcllo Hori;wnte, 4 de 
setembro de 1!!27. - O presic:!cnt(l, 
P.edro Marques de Almeida. O 
V sec1·ctario, .J oão Heraldo. - O 
2. o sccrctal'io, Caio Nelson. 

Emenda 
.Ao paragrap'ho unico do art. .1.• 

SllJ>primn-sc. 
Saiu das commissões, 8 de selem~ 

bro ~~c 1927, - 1\ibciro de Oliv.el• 
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~a. ~ Alves de Lemos. - Alfredo 
Sá. -Luiz Li sboa. 

Approvwdos sem debut e, vão o 
projccto e a emenda á commissão 
d9 Rcdacçiío. 

O SR . MO DESTINO GONÇALVES, 
obtend o a a>alavra pela ordem, de-
ci nTa .ter votado contra a emenda 
snpprcssiYa do parn~Jrapho uni co 
do arl. 1.0 do projccto n. il4. 

O SR . PRESID ENTE diz que a 
d.cclaração do nob1·c se nador cons-
tará da a c ta. 

Entra em 1.• di scussão c é appro-
vardo se.m debate o sc~J uintc : 

J>ROJECTO N. 4-l, DA CAi\IARA, 
DE 1927 

Engenheiros pa ra obras municit>nes 
O Congresso Leg isla tivo do Esta-

do de Minas Gcracs dc.crcta : 
A1·t. I. o Fi ca o governo do Esta-

do auct orizado a entra r em accor-
do co1111 ns Camara s i\ lunicipa cs, que 
o soli ci tnrcm, nl'im ·de manter un1 
CII IJC IIh ci ro, cxdu siva ment c cncn r-
rcgado da s obra s publi cas eslndtla <! S 
c municipacs, dcn.tro d.c cada mu-
nicipio. 

Art. 2. 0 O Estado c o muni ci pio 
concorrerão cada um com 50 % pa -
ra o paga mento dos vc.ncimcntos do 
engcuhci ro. 

Art. 3. o Esse engenheiro serú no-
meado pelo govem o do Estado c 
deverá ~a ti sfnzcr tod as as cxigcn-
cias do regulament o em vigo r na 
Directoria de Viaçiio c Obras Publi-
cas da Scc rclnl'in da AMricultura. 

A rt , 4 ." Em todos os se rvi ços es-
tn;duacs o ·Cn!le nhciro tcr:'t de obc-
dc.ccr P.o s re1Ju]am cJitos em vigor 
na Secretaria da . Ag ricull ura. 

Paragrapho un ico . Nos muni r; i-
pios fica rú dl c subordin ado ao prc· 
sidcnl c da Ca marn, podend o os seus 
trabalh os lechni cos se r I'cv istos, no 
que di sse r rrs pcit o no san eament o 
loca l c de senv olv imento da ci dad e, 
pelo inspccl OI' de serv iços urhnn os . 

Art, fi, o Varia s ca i11aras, até qua-
LI·o de com mum accor tl o, poderii~ 
co.tizar-sc parn gosar de id cnl icr. 
vanl.a !lcm, Nc.s1e ca so, no firma-
rem o acconlo com o gove rn o do 
Estado, fica rá determin ada a séd c 
do enge nheiro. 

Art. 6. 0 Nos muni ci pios que j;'I 
forem sédcs de ci rcum scripçõcs de 
obra~ publicas, os engenh eiros de 
Estado pod erão cncari·cgai·-sc tam-
lw.m dos scl'l'i ços muni cipacs, mcdi-
íl!!LC a gratifi caç~o mensa l de 200~, 

que será paga pelas Camaras Mu• 
nicipi a.cs. 

Mt. 7. o O, Presidente do Es·tado 
abrirá os neccssa rios crcditos para 
execução desta lei. . 

Art. 8. o O governo fica auctor! ~ 
zado a ma·ndur proceder á consoh-
dação das lei mineiras, n~m~ando 
para esse fim uma comnussao de 
sei s membros . 

Para·graph o unico. A gratifica-
ção aos encarregados desse traba-
lh o será a1·bitrada pelo Congresso. 

ArL 9. o Fica dcrogada a 2 :• par~ 
te d o arl. 48, n. 2, do dec. numero 
G, 944, de 17 d e agosto de 1925, O!l-
dc diz: bem como a incon~oraç~o 
de bens ( immovcis) ao patnmomo 
das sociedades co.m1mcrciaes ~o 
qualquer ty,po como quota de capi-
ta l dos socios ou accioni.sta s . . 

Anl. 10 Esta lei entrará om VI· 
gor de.pois de rc.1J nlamentada }>elo 
Po.dcr Executivo . 

Art. 11. Hevoga m-sc as diS}lOSi-
çõcs em contrario. 

SaI a das sessões da Ca mar a dos 
Depu tad os, em llc llo Horizon~c, 9 
de se i cmbro de 11!27. - O .prcsHlen-
tc P.edro Marqu es de Alme ida. -
o' 2.0 sccrc tal'io, A. de Resende 
Costa. - A' commissão de Obras 
Publi cas. 

Entra em 1. • discussão o seguin-
t e : 
PROJECTO N. 41, DA CAMARA, DE 

1927 
Contém o Codigo de Contabilidade 

(Vide a integra deste projecto na 
neta da sessão diurna de hoje). 

Approvado, sem debate, vae á 
commissiio de Finr.nças. 

Entra em 3. • discussão, com 
emendas, o seguinte : 

l'ROJECTO N. 22, DA CAMARA, DE 
1927 

Class ificaç~o de comarcas 
O Congrcssa Legislativo do Esta-

do de 1\Iinas Gcracs dccrcl:t: 
Art. 1. o Fica o governo auctori-

zado a rever o quadro de classifica-
~· ~o de comarcas di stribuindo as en-
trancias de acco1·do com o movimen-
to fo1·cnsc e o rendimento de im-
):ost os cstaduaes. 

§ 1. o Si a mudança de categoria 
da comarca prejudicar o juiz de di-
t cito, este continuará a gosar das 
l'antagcns anteriores, até que seja 
lli'Ovido em outra comarca de egual 
c·ntrancia ou superior . 

' §' .I o b ' . . . .. f. j 
;,j • s JUtz~s rynuuctpaes e os 

1 

Sala das scssocs, v a c sctembr6 
promoto~·o~ de JUStiça, cguahncntc, de 1927 . - A lfrcdo llaeta. - Mo-
sem pr.cJUIZO de vencimentos, serão ctcstino Go nça lves . - Luiz Lisboa. 
aprovcllados em_ outras comarcas, - Camillo Chnv:!s. 
quando a ulteraçno de cntrancia im_ 
portar a suppressão do .r;argo ou N. 2 
diminuição de vencimento;, 

Art. 2. 0 O governo poderá em as 
nomeações de juizes de direito 
aproveitar os bacharcis rcgularmen~ 
te habilitados antes da lei 1!12 de 
1925, que in stituiu o concurso 1;arn 
c preenchimento desse cargo. 

Art. 3. 0 Accresccnlc-sc ao art 
224, da lei n. 912, de 7 de agosl~ 
àe 1925, o seguinte: 

~aragr_apho unico. O di spositivo 
acima nuo se refere nos que sejam 
devedores por impostos ou credores 
por deposito em bancos, ou venci-
mentos. 

Art. 4. ° Fica elevada de cincoen-
ta mil r~i~ mcn sac~ a remuneraçã o 
d.os escl'!vacs do crtme c execuções 
fi scacs nas coma i·cas de 1. •, 2 . •, 3.• 
(; 4 .• cntrancia~. 

Parngrapho uni co, Nos termos 
a~I~e:-os os tabc lli ãcs dos 1. o c 2. o 
offlcios perceberão cincoenla mil 
reis mcnsacs, a titulo de expediente 
pelo serviço crLne c fi scal que lh e~ 
for distribuído. 

Art. 5. o A di visão proporcional 
da ve1·ba pnra paga mento de custas 
judiciarias criminacs far-sc-á, to-
mando-se por base os mappas de 
serviço do anno anterior. 

Paragrapho uni co. A's comarcas 
reccm-crcadas serú deferida a quo-
ta-parte da dotação orçamcnlari a 
que couber á de menor movimento 
forense, entrando, pois, no calculo 
com os dados estntisticos des ta. ' 

Art. 6. o Fica o governo auctori-
zado a rever os auxí li os pccuniarios 
aos carcereiros das cadeias publi cas 
do Estado. 

Art. 7. 0 Hcvogam-se as di sposi-
ções em contrario . 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados, em Bcllo Horizonte, 3 
de setembro de 1 !!27. - O Presiden-
te, Pedro Marques de Almeida. _ 
O 1. o Secretario, .João llcrald o . -0 
2. o Secretario, Celso Machado. 

Emendas 

N. 1 
Accrescente-se ao artigo ..• 
Fica restnhclccida a classificação 

da com~rca de Ouro Preto, em 3. • 
entra nela. 

Accrcsccnlc-sc ao paragt·npho uni-
co do a1'l. 3. o, entre as palavras 
" banco ou vencimentos", as seguin-
tes: "ou Ca ixas Eco nomicas ou por 
tilulos da di vida publica". 

SaI a das sessões, 9 de setembro 
de 1927. - Alfredo Sá . 

O SH . PASSOS MAIA, obtendo a 
pa la vra, c envia :'t Mcsn a seguin-
te emenda (lê; : 

Diz que o Congresso está cogi-
tando de rever o quadro geral do 
fun ccio nali smo, para augmcnto de 
vencimentos, julgando por isso o 
OI'ador dcsncccssa ria a providencia 
do art. 6. o do projecto. 

Vac á !Ilesa, é lida c entra conjun-
clamcntc em di scussão a seguinte : 

Emenda 
Ao art. 6. o - Supprimn-sc. 
Sala da s sessões, 10 de scte111bro 

de 1927. - Passos Ma ia. - Moúcs-
tino Gonçalves . - Luiz Li sboa 

Enccl'l'ada a di scussão, é uppro-
vado o projccto com a emenda. 
V :i o ú com mi ssão de Hcdacção. 

Nada 1.nais hal'c:uclo a tr :.t a r- s~, o 
sr . Pres ident e co nvoca uma cxlrn-
ordinaria para amanhü á hora re-
gi m.cnla l c levanta a sessão, sendo 
designada a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 
Até :ís 14 hora s : 
Lcit~ra da nela, expediente, apre-

~cn~aça~ de parccci·es, projectos, 
mcli caçocs, moções c requerimentos. 

Segunda parte 
Até á~ 17 ho•·as: 
1. • di scussão do projeclo n. 56, 

da Camara, sobre o imposto do 
scll o. 

1. • discussão do de n. 37, da Ca-
mara, alterand o di spositivos da lei 
n. 912, de 1!!25. 

3. • di scussão do de n. 54, da Ca-
mara, sobre classificação de colle-
ctorias. 

2. • di s.cussão do de n. 57, da Ca-
mara, dtspondo sobre construcção 
de um ramal fçrrco, entre o Porto 
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do Cemitcrio, no Ri o Grande, e a 
cidade de Ituyutaba. 

1 . • di scussão do de n . 52, da. Ça-
mnra , contando o tomP? ao cnpllao-
mcdi co da Força Publica, Americo 
de Magalhães Góes · 

4 • SESSÃO EXTf\AOf\DINAnTA, 
. AOS 11 DE SETEM13f\0 DE 1927 

Presidcncia do sr . Olegnrio Maci~l 
_ Sccrcturios, os srs. Olymp!O 
Mourão, Gabriel Santos c J · Mon-
tandon 

SUi\'IMAIITO: _ Aela. - Par~cercs 
de commissõcs sobre os prn.Jectos 
Il S. 41' 43, G2 c 9, t~n Ca mnra, e 
sob re va l'i os requcrnncnlos. 
!'lcdacçõcs fina cs dos de ns . 58, 
'i'í 'IR ~ ~t c 22 dn Cnmara . -
0 ,:d ~ 1~1' ;lo ctia. '_ Pro,i cc t o ~ ns. 
51;, il7, ;1.t, ;17 c 52, .da Cn ma ra. -
Ordem do di a scg llln.'c: 
A' ho1·a regiment al, feita a cha·· 

mada, aeh:nn~se p~·cs~nlcs os .s:·s,. 
Olcga ri n Macir l, f\II> ciro de. 011\ C I-
ra , Olym pi o Mouri1o, ~abl'lcl San-
tos, .T. i\lontandon, Pcnclcs de i\len-
douçn, J.e\'indo Coe lho, A h·cs de Le-
mos, Xavier Holim, Alfredo Sà, Vn!-
ladarcs f\ih ei ro, Alfredo D_aeta, ~~
mão da Cunha, Alfredo Calao, ~neas 
Ca mcra, i\lorcira da Hoeh~ , l assas 
l\laia, Luiz Li sboa c Ca n.11ll ~ .r.ha-
vcs, faltando com causa .JU Stifi cada 
o sr. i\li!(uel Lanna , o sem clla çs 
demais senhores. 

A brc-sc a sess:io. 
E' lida c appro\'ada a neta da an-

tecedente. 
Sobre a mesa não h a cxpcdicul c. 

O Sf\ . ENMS CAMEf\ A,_ oht cml o .a 
palavra, 'l'cqucr a nom~aç~o de do1s 
membros pam a comm1ssao de Con-
stituição c l'odcrcs, que· se acha dcs-
(a lcada . 

O sr. pres ident e nomeia os senho-
res Alfredo Ca tiio c Pericles de Mcn-
donr;a . 

Passa-se á 

At.Jrcsc iltação de pareccr<'s, proje-
ctos, indicações, moções c reque-
rimentos 

PAHECEI1ES 

O Sf\. T\IBEII\0 DE OLIVEIRA, 
pela commissfio de Finanças, uffc-
I'CCC o seguint e: 

I - Sobre o projecto n. 41, da 
· Camara 

A commisslio de Finançus, a que 
foi presente o projccto n. 41, da 
Camara, disJ>ondo sobre o Codigu 

de Conlabilidndc, _já approvado pcto 
Se~wdo em 1. • d1scussao, é de pa: 
1·ccci' seja o mesmo dado para 2. 
c approvado. 

Sala da s commissões, 11 de sctcll'!· 
bro de 1027. - Alf••edo Sá. - RI-
beiro de Oliveira. - Alves de Le-
mos. -Luiz Li sboa . 

O SR. ALVES DE LEMOS, pela 
mesma commissfio, offercce o se-
guinte: 

11 - Sobre o projecto n. 43, da 
Camara 

A commissiío de Finanças, n que 
foi presente o Jll'O,Íecto n. 43, da Ca-
mai·u, di spo udo sobre o pa~nmento 
de suhvcuçõcs aos es tabel ecimentos 
de ensinos agrícolas c contendo ou-
tras disposições, já a]~proyado pelo 
Senado, em 1. R discussao, c de purc· 
eer sc.ia iucluido na ordem do dia 
para 2. • e approvado. 

Sala da s commissões, 11 de scteiT!-
bro de 1027 . - Alfredo Sá. - Rt-
hciro de Oliveira. - Alves de Lc· 
mos. - Luiz Lisboa. 

O Sf\. ALFREDO SA', pela !lles· 
mr~ commissão, offcrcce o scgmntc: 

lll - Sobre o projccto n. 62, da 
Camura 

A c.onun issii.o de Finanças, a que 
foi presente o projccto n .. 62, ~a 
Cn rnarn abrindo varias creditas, Já 
npproYddo em. 1. R discussão, é de 
perecer que seja dado para 2. • e 
approvudo, c apresenta ao mesl?O 
u ;11~ emenda sobre a mesma matcrw, 
tirada da papeleta chegada da mcs· 
ma Camnra. 

Emenda n. 1 
Accresccntc-sc, depois do art. 3.•, 

o seguinte : . 
Al'l ... Fica o governo auctoriz~

do n abrir o credito na importanctn 
de 2 :!!388572 (dois contos novecen· 
to s e trinta c oito mil e quinhen-
tos c setenta c dois réis) afim de 
occon·cr ,\ paga mento, até 31 de de-
zembro de 1928, de addicionaes de 
lO •1• a que se refere a lei n. 4~5, 
de 17 de agosto de 192G, aos scgum-
tes profcs5orcs : Maria Elisa Valle, 
p1:o fcssora em Bocayuva, 564$520, 
co rres pond ente ao tempo de 16 de 
se tembro de 1926 a 31 de dezembro 
tl c 1!128 ; Adnlgisu Ca ndidn de Sou-
za, professora em Bom Successo, . . • 
!l!l782-!8, co rrespondente ao tempo de 
lG de novembro de 1923 a 31 de de· 
zcm b1·u de 1!!28; Bemvinda da Im-
maculada Conceição, professora em 
São Sebastião da Encruzilhada, mu· 
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nlclplo de Bncpcndy, 1 :060$702, cor· 
rcspondcntc no tempo de 17 de fe-
vereiro de 1924 a Hl de dezembro 
de 1028; Hcnriqueta Ca rmcl!l.a da 
Fonseca, profcssom em Joaqmm Fc-
licio, município de Diama ntin a, .. . 
318· !ll2 col'l'cspondcntc ao tempo 
de 4 d~ setembro de 1027 a 31 de 
dezembro de 1928 . 

Sala da s commissõcs, Senado, em 
11 de setembro de 1027. -Alfredo 
Sá. - Alves de Lemos . - Ribeiro 
de Oliveira, Lu iz Lishon. 

Todos esses Jll'o.i ec to s ficam sobre 
a Mesa para n ord em dos trahalhns, 
dispensado o inl crstici o regimental , 
a requerim ento dos relatores. 

O SR . ALFI1EDO SA', pela mes-
ma commissão, offcrccc ainda os se-
guintes: 

IV - Sohrc uma petição de Godo-
frcdo Andrade 

A commi ssão de Finanças do Se-
nado, a que foi presente a papeleta 
vinda da Cnmam dos SI'S. Deputa-
dos, contend o u peti ção de Godofrc-
do Andrade, sccrctal'i o do Conser-
vutorio Mineiro de Musica, em que 
solicita cquipm·nção de seus Ycuci-
rncntos aos do secretar io do Exter-
nato do Gymnnsio Mineiro da Ca-
pital do Estado, tendo em vista a 
informação favornvcl da Secretal'ia 
do Interior, que se lê na mesma pa-
peleta, c achando de justi ça o que 
pede, é de parecer que seja atlcn-
dido c pura esse fim aprcscntarú 
emenda á tabclla de vencimentos do 
pt·ojccto n . 3, contendo o orça men-
to, si já não o ti ver sido . 

Sala das commiss(ics, Senado, em 
11 de setembro de 1927 . - Alfredo 
Sá. - Alves de Lemos. - f\ihcira 
de Oliveira. - Luiz Lisboa. 

V - Sobre abertura de credito 

A commissão de Finanças do Se-
nado, a que foi presente a papeleta 
vinda da Camara dos srs. Deputa-
dos, contendo o offici o em que o sr. 
Secretario do Intcl'ior remettc uma 
mensagem do sr. Pres iden te do Es-
tado, solicitando a abertura do cre-
dito de 2:938$572, afim de OCCO T'I'CI' 
no pa!(nmento da gratificação n que 
se refere a lei JJo. 425, é de parecer 
qu e seja a matcrin approvada, c 
pal'll esse fim formulou emenda pn -
l'a se r incluída no projccto n . 62, 
da Cama ra. 

Sala dus commissões, Senado, em 
H q\l s\)teJD!Jro de tn7 , - i\lfrçdo 

Sá. - AlYcs de L~mos: - Ribclrci . 
de Oliveira. - Lu1z Li sboa . 

Ficam sobre a mesa para a ordem 
dos trabalhos . 

O Sf\. E~E'AS CAMEHA, pelo com· 
mi ssão de Constituição c Poderes, of-
fcrccc o :cguintc; 

XI - Sflf,rc a indicação n. 9, da 
Camara 

A commissão clc Con~tituição c Po-
deres, a que roi presente a indicaçã·~ 
n 9 ch Camara, prorogando por J 
dias 'a :;ctunl scssih• k gislativn, , c d~1 
parecer sc.iu a mesma subrn~lt1da u 
di sc us3:io c upp rovada, transtormnda 
nn seguint e: 

Proj ccto de Resolução 
O Congresso Legislativo do Estu-

do de Minas Gerucs resolve: 
Artigo uni eo . Fica prorogada por 

r, dias' a nc tual scss:io onlinnl'ia do 
Co ngresso Legislativo do Est~do d.o 
~ I i nas Gemes, revogadas as d1 spos t· 
çõcs em contrario. 

Suln das sessões, 11 do setembro 
de 1n1. - Enéus Camcra. - Alfre· 
do Calão. - Pcr ielcs de Mendonça. 

Concluindo esse parecer c~1 Rc-
soluc:ão dis pensari as as forrnahdndc:; 
;.ei( ÍillCI;tacs, a requerimento do ~:e
latiJI'. cnl. ra imm ccli atamentc em chs-
cus ~ão, c é approvado, sem dcba~c , 
indo a puhli ca r-sc como Rcsoluçao 
do Congresso . 

HEDACÇõES FINAES 

O Sf\ . XAVIER ROLIM, pcln com· 
mi ssão de f\ cdncção, offerccc as se-
guintes : 
- Sobre o projecto n. 58, dn Camara 
A co mmi ssão de Rcdacção opina 

que se sub mel ta ú Camaru dos srs, 
Ocput:I dos, com n mesma reducção, 
a emenda do Senado ao projccto 11 , 
58, nlli iniciada. 

Eis a emenda: 
"At~ct·cscentc-se, onrtc convier: 
Artigo. Fica o governo nuctorizndo 

a u bl'i r n credito de il :825$000, lrcs 
co ntos oitoce ntos c vinte c cinco mil 
réis. para pn gamcnto de addiciouacs 
d:1 lei n. :t25, de 17 de agosto de 
190() a que tem direito José Alves Pc -
l'cir:'l, contado!' da Imprensa Official 
no perí odo de 11 de jnnciro de 1023 a 
:11 dc• dezembro de 1 !!28 . 

Sala du s commissõcs, 11 de sctom-
bt·o de 192i. --Xavier Holim,- Luir, 
Lis.boa,- Vl\llf1ç\l\l'ÇS f\ibciro , 
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ll-Sohrc o proj!'cto n. 55, 1la Camara V - SOllRE O PRO.JECTO N. 22, 
DA CAMARA 

A c.ommissfio ele Re<lncçfío é de pn-
r·ecer· que se approve a seguinte re-
dacç:io dn !'mcnda qu o vnc ú Can~a
ra dos sr·s. Deputa dos , com o proJe-
rto n . 5:), nn qrr r. ll :t Ca ~ a do :-:o n!;:rl's -
so Mineiro iniciado: 

Emendas 
Depois do art. 36, accresccnlc-s~ : 
Artigo. Fica cr·e:tdo nn Scc rct:ll'l:t 

de Scgurnnça c Assistr ncia Prrb)icn o 
t·argo de th csourciro, com vc rr crm cn-
t os eguaes nos que percebem os ~h<! .. 
fcs de sccC'iiO dn mesma SeCl'c tarra . 

§ 1.0 Esse ca rgo scrú de livre no· 
menção do Presidente do Estado c 
sujei to {t fiança de cinco contos dl! 
réis. prestada nnte~ da_posse ~ ,,a 
ron f.1rmidndc da lcgrsl:tçao em vrl(flr. 

§ 2.0 Ern regul ament o para a Thc-
sout·nr·ia, o Secretario da ~e.gur~n <;n 
e Assistcncia Publi ca cspcc rfr ca r:! os 
serviços n ~cu ca rgo c prescrevera n:i 
funcções, direitos c deveres do thc-
sourciro. 

Ar·ti!(o. Esta lei cntmr·it rm v i g~r 
desde a clntn de sua puhlicnçiio. f! -
cnndo o !(ovcrno nuct orizadn a abl'li' 
o credito ncccssnl'io pam sua cxe-
nrçiío. 

Paro do Senado rlo Estado de 1\Ii-
na s Gcrat's , r m llcllo Horizonte. nos 
11 rlr setembro de 1!!27 . - Xavier 
nolim. - Valladarcs Rihciro - Lu iz 
Li sboa. 

II-Sohrc o projcclo n. 38, da Camara 

Reilarçfin fin al rl:J (' Jil CJH]n aprr-
~rntnda Jlcln Senado ao pro.icclo n. 
!18. da C:n mnr:t. 

A cnmmiss~o rlc T1 cdacçiío propõe 
nu e se rl cvnl\'a :'t Cnmara rins srs. 
Dcput:ulos o Jll'o.iccto n. il8. con~ n 
:;eguint e r•mc ndn, a cll c offcrcc r1Lt 
pelo Senado: 

Emen da no pro,lecto n. 3R: 
Acrrcsccntc-se. onelc cr. nvir.r: 
Arti go. Fica isento do imposto de 

cxpol'!ação o algfldfto em fi o . 

Como pensa n commissfio de nc-
dncção, devolva-se á Cn marn dos srs. 
Deputados o pro.iecto r~. 22, com ns 
emenda s a cll c offcrecalns pelo Se-
nad o, redigidas nos seguintes ler-
mos : 

Emendas 

N. 1 
Accrcscenlc-sc no arti go 1. 0 : 

Pa mgrnpho. . . Fica rcstabelecidn 
n classificaç:io da comarca de Ouro 
Preto em 3.• cnlrancia. 

N. 2 
Accrcsccntc-sc no par.'lgrnpho uni-

.:o, do nrl. 3. 0 , entre as palavras 
11 banco mr vencimentos" as seguin-
tes: - 11 ou Ca ixas Economicas ou 
por titul o da divida publica". 

N. 3 
Ao arti go 6. 0 , supprima-sc. 
Sa la da s commi ssõcs, aos 11 de 

setembro de Hl27. - Xavier Rolim. 
- Lu iz Li sboa . 

Di spensadas as formalidades regi-
mr nt ncs a requerimento do relator, 
cntrnm Jogo em di scussiio essas rc-
dacçõt·s c sflo approvadn s sr.m dc-
l; ntc. 

Passa-se á 

2.• PAHTE DA ORDEI\I DO DIA 
Entra em 1. • discnssiio c é appro· 

1•ado se m debate o seguinte : 

PHO.JECTO N. 56, DA CAMA R A, DE 
1!J27 

Regula o imposto do sello 
(Vide a intcara deste projecfo na 

vela de 9 do correnle ) 
Vac á conu11is~; fío de Finanças. 
Entra Clll 1 . n discussfío c é appro-

v:tdo sem debate o seguinte: 
Sala rh s cnmmis sõc~. 11 de srtcm- PHOJECTO N. 87, DA CAMARA, DE 

hrn de 1!127. -- X:ll'icr Rnlim.- Luiz 1!l27 
J,: shnn. - Vnllnrbrr.s ll ih r ii'O . 
V-~ohrc 0 JHOjccto 11 , ~~. ôn Carnara Altera cli stJOsitivos da lei n. 912, de 

E' ele parecer· rla rnmm i ~s~o el e Re · 1925 
rlarr.ií o qnr se envi e, com o pi'Ojrclo 
n. M, ft \.nmnrn el os srs. Dcputml o~. 
n rmrnda approvadn prlo Senado, n 
f]nnl é rsta: 

Emcn1la: 
Sun n!'Ímn-~e o pa rn gra nho nni co 

ri ') :11·1. 1.• el o Jl r·n.i ccto n. il4. 

O Co ngresso Legislativo do Esta· 
elo ele Minas Gemes decreta: 

Art. 1. o Substitua-se pelo seguin-
te a letra "h" n. 4, do art. 262, da 
lei n . 912, de 23 de setcmhro de 
)!)25: 

Letra " h" - Os crimes previstos 
~n l:t rln~ c:Jmn; i ~ ~Õ(•s . 11. de se t r n~ - nos arts. l2'l, 125, 127, 1:111, lil6, 1:17, 

hrn de 1027 . - Xn yrer· n nlrm.- Lurz I HlS 13U, 140, 141, 142, 144, 145, 148, 
Li ~hoa, - Vollndaros l\ibciro, ' 

' .. 
'm, 254, 261 , 262, 263, 264, 201, 1126, 
327, 328, 320, :mo, 540, ilil l , :m2, aa:1, 
'338, 330, 340, H51i, 31i7, :158, il!i!l, Btill , 
361, 362 c 36il, todos do Cod i!(o Pe-
nal, e bem nssim os do parn l( rapho 
unieo do art. 1. •, do decre to 11 , 
'4.2!J4, de 6 el e julho de 1!121; 20 dn 
decreto n. 2.l1tl, de 1!JII!l, c 11l, 21. 
22, 23, 24, 2!i. 27 c 211, 11 . 11, tio de-
creto n . 'L 780, de 27 de · dczc m h r· o 
de 1!J23. 

Os processos pc11d cntcs pelos cr i-
mes de que truta es ta lei, que não 
houverem sido ainda subm cttid os n 
,iury, scrfío re rnct tid os ao jui r. de 
dire ito pal'll as dili gencias do jul !-(:t· 
menta c uquellcs em que houve r 
sent ença do jrrry, pendent e de np-
pcllnção, seguir:i o ns lerm os ult c-
rior·cs desta ; mas si a Camara Cl'i-
minal mandar· suhmettcr a novo jul-
gamento, es te se farú 11a conformida-
de àn lei .n. 012, de 2il de jnnciro 
de 1!J25. 

_A rt. .2. • Ti c l' o~n m-sc as eli spns i-
çocs em contrarro, 

Sala das sessões da Ca nwra dos 
Deputados de Min as Ge mes, ans !J 
de setembro de 1027 . - O pres id en-
te, Pedro Marques de Almeirla . - O 
1. 0 secretario, ,João Bcra ldo. - O 
2. 0 secretario, Celso 1\ofnchndo. 

Vac á commissão de Legislação c 
JustiÇa. 

Entra em 3. • di scussão com emen-
da s c é approvado sem debate o se-
guinte: 

PROJECTO N. 54, DA CAMA nA, DE 
1027 

Classificação de collectorias 
O Congresso Legislativo do Estado 

de Minas Gentes dec reta: 
·Art. 1, 0 As coll cctn ri as de rendas 

do Estado serão di vididas em cinco 
classes, do seguint e modo: 

Serfí o de 5. • classe as de rendi-
mento at é 20:000~ . 

As de 4," classe se rão as de ren-
dim ento de mais de 20:000$ até . .. 
100 :000·' . 

As de 3. • classe, as de rcndimcn- ' 
to de mais de 100:0008 nté . ... . . 
·250 :000$. . 

As de 2. n classe, ns de rcndimcn- · 
to dc·mais de 2ii0 :0008 até 500 :000$. · 
. As de 1. • classe, ns de rendimen-
to de mais. 500:000$. 

Art. 2." Os collcct.ores c csc ril'ãcs 
passar:i o a pcrcchcr .pelo serviço de 
arrecadação, a seguinte perce ntage m 
c quota fixa: 

a) Na 5. • çlassc a percentagem , 
será de 1 n "[ 0 a té a lotação c 7 •[• so-
hrc o excedente. A quota fixa scr:i · 
de 1:000$: As collcelol'ia s des ta elas- . 

·~~ n~o t~111 esçriv~o, 

h) Nn 4." classe, a tlcrccntngcni 
se r·{! dr 1tl "i" nlé !iO:OOOS; 7 "[" de rJO 
nté 100:000$ ; H"\" sohre o excedente 
até 200:000 c -l "" snhrc o mui s quo 
nrTrCa(lnr . A quota fixa sc rú de . . ; 
:1 :nons . 

c) Na :1." clnssc sc r:i de ll "[" até 
HíO :Otl08; i ''[" de 150 até 2!í0 :000. ; 
ri "i" su hrc o excedent e até :100:000~ 
c 4 "[" so hr·c o mai s !Jli C arrccndur. 
Quota ri xa: :1 :100.'. . 

d ) Na 2.• cla sse sr r·:'t de 7,5 oj~ 
até 2fíti: OOO$ ; 2 "[ 0 de 2fi0 nlé ... .. . 
:100:000~ ; 2.ii "[" de :100 até .... .. 
!íOO :0110 ~ ; 4 "I" sobre o excedente até 
r.oo :000$ c B "I" sobre o mai s que 
nr rccndnr . Quota fi xa : B :400, . , 

c) Na 1 ." cla sse se rá de !i,7 "[ 0 até 
riOO :0008 c il 0 [" sobrg o cxccdcnl c. 
'J fíll ha quuta fiu para es ta classe:. 

Ar t. il.• A percentagem c qn ota 
lixa scrfío divididas em 5 part es, 
send0 i! prrtcncent rs no colbctor e 
:! ·on esc r ivão, cxcl!pto !1!1. 5. • classe 
!' r ~ l que será toda do coll l'cLor. 

.-\n. 'L o fli cn C· govc r·no auctru·izu: 
do a exped ir· no• r regulnm r'nl•J par:1 
as col lcc t or i a~ do Es tado, inslitnin-
do e> ncccssn pnrn provimdrit tJ das 
collecto r·ias de classe surc r· io l' . 

;'a ragrnpho unieo. A.s .~ :dl ccfilr ins 
de ·1." clas .'w ser:i a providas Jl n· co n-
curso de I it ul os, entre os escrivães 
de coll ecloria s c os cscrivfícs serão 
nomeados mediante concurso de pro-
\'a s . 

Art. 5. o Os escrivães de colleclo-
rin s gosariio de pr·efcrcncia em as 
nomeações de co ll cc torcs esladuacs, 
si 11 0 cxc rcicio do ca rgo houverem 
rcvclndo capa cidade. 

Art . ti.• Esta lei entrará Qlll vigor 
na data de sua publi ca~·tio. 

Art. 7," n cvogn m-sc as di spos i-
\.'Ões em co ntrnri o . 

Sa la da s scssõc~ da Cnmarn dos 
Deputados do Estndo de Miuns Ge-
racs, em Jkllo Hnr·izo nlc, nos 2 de 
se tem bro de 1 !127. - O presidente, 
Ped ro i\farqucs de Almeida. - O 
1. o sec reta ri o, Joã o Dera Id o. - O 
2," secretario, Ce lso Machado. 

Emendas 

N. 1 
Ao artigo 2. 0 , letra "c" : 
Onde está cscl'ipto 3:100$000, diga-

se :1:200$000. 
N. 2 

. Ao ar·Ligo 2.", lctm " d": 
Onde es tá cscripto iJ :400$, diga-se 

3:600$000. 
Sala das sessões, Senado, em 9 de 

setembro de 1!l27. - Alfredo Sá·, 
Vão ~ conimissão ~~ Heçlnc~~') , 
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' Enlrn em 2. • discussiío, por nrli· 
gos, sendo npprovndo sem dcbnlc, 
o eguintc: 

PROJECTO N. 57, DA CAMARA, DE 
1927 

Estradas de ferro e de rodagem 
O Congresso Legislativo do Esta· 

do de Minas Gcracs decreta: 
Art. 1. o Fica o governo auclori-

zndo n: 
a) construir um rnmnl fcrrco que, 

partindo do porto de Ccmilerio, no 
Hio Grande, c passt.tiHih po1· Fructal, 
vá ó. cidade de lluyutabn, ou partin-
do daquelle ponto c pa ssando por 
Fructal, vá a Ubcrabn ou outro pon-
to mais conveniente da Estrada d~ 
Ferro Oeste de Minas, podendo, pa-
r·a esse fim, des pender, desde já, a 
import ancia de 50:000$000 com os 
e si udos que forem julgados ncccs-
snrios; 

h) cgnceder, si julgar mais con-
veniente, a pesson ou empresa ido-
nca, privilegio pnm construcção da 
est r!llla de ferro, referida na nlincn 
"a", de acco nlo com a legislação 
em vigor no Estado ; 

c) entrar em nceordo com o go-
verná do Estado de Goynz, para con-
strucção ele uma ponte, sobre o rio 
Parnnahyha, na estrada que, partin-
do de Patrocínio vnc áquelle Estado, 
podendo des pend er, por co nta da re-
spectiva verba, orçamcntarin, o que 
for Jl Cl'CSSUI'iO; 

d) despender a imporlancia de ... 
500 :000$ na conclusão dn eslmdn que 
liga esta Capital ó. cidade de Con-
ceição, por conln da verba orça mcn-
larin destinada a csll':ldas de roda· 
gem; 

c) mandar proceder estudos nas 
nguas minernes existentes ern Jaho-
ly, município de Gunxupé; 

f) despend er no cxt•rcicio de 1 n23 
a quantia de 800:000$ na constru-
cção da estrada de rodagem de Pal-
ma a Calaguazes, dentro da respe-
ctiva verha orçnmcnlaria; 

g) despender em ohm s c mclhorn-
mcnlos, que necessita n cstancia hy-
clro-mincral de Siio Lourenço, nté 
a quantia de 2.000:000$000: 

h) encampar as fonl es de aguas 
mineracs de São Lourenço, abrindo 
para esse fim os ncccssarios crc-
dilos: 

i) despender até 500:0008 na con-
slrucção de uma estrada de auto-
moveis, ligando Caxamhu' a São Lou-

•t·cnço c Pouso Alto, dentro da re-
spectiva vcrha orçamcnlnrin; 

.i) encampar a estrada de ferro de 
São Gonçnlo do Snpucahy, cncorpo-
ríllldO-ft A nçqe Slll-Mincira1 por 

cujos verbos correrão ns respectivos 
despesas; 

){) liquidnr os colonias agricolns 
que, por fnltn de condições nnturnes 
ou outro, qualquer motivo, não pos· 
snm emnncipnr-se no prazo regula· 
mcnlar·, vendendo em hasta publi· 
ca os respectivos lotes, de prcfercn· 
cin nos colonos que os occuparem na 
occasião. 

Art. 2. o Fica crendo, na Secreta· 
1·in dn Agdculturn, o Jogar de crigc-
nhciro encarregado do gabinete de 
Rcs istencia e Annlyse dos Mnterines, 
com os vencimentos annuaes de .... 
12 :000$000, pnrn ser preenchido\ 
quando estiver installndo o gabi· 
nele . · 

Art. 3. o Revognm-se as disposi· 
ções em contrario. 

Sala das sessões da Cnmnra dos 
Deputados do Estado de Minas Ge· 
mcs, em llello Horizonte, nos 4 de 
se tembro de 1927 . - O presidente, 
Pedro Marques de Ahncida. - O 
1. 0 secretario, Joiio llcraldo. - O 
2. 0 secretario, Martins Pratcs. 

Fica sobre n mesa para a ordem 
dos trabalhos. 

Entra em 1. • discussão c é nppro-
vado sem debate o seguinte: 

PRO.JECTO N. 52. DA CAMARA, DE 
1927 

Contagem de tempo 
O Congresso Legi slativo do Esta· 

do de Minas Gcracs decreta: 
A ri. 1. o Será contado, para . todos 

os cl'fcitos, o tempo que o capitão 
medico da Força Publica, Americo 
de Mn!~alhãcs Góes, serviu como con-
lrncl.aclo em serviço de campanha. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Sa lu das sessões da Cnmarn dos 
Deputados, llcllo Horizonte, 8 de se· 
lembro de 1 !!27. - O presidente, 
Pedro :v! arques de Almeida. - O 1. o 
secretario, .To:io Beraldo. - O 2. o 
secretario, Caio Nelson. 

Vne á commissão de Justiça c Lc· 
gislação. 

Nada mais havendo a tratar-se, é 
levantada a sessão, sendo designada 
para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte 

Até as 14 horas: 
Leitura da neta, expediente, apre-

sentação de pareceres, projectos, iu-
clicnçõcs, moções c requerimentos. 

/ ') 
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Segunda parte 

A fé as 17 horas: 
Cont'inunçíio da 2. • di scussão do 

projeclo n. 3, dn Cn ma r a, fixand o 
u despesa c orçnndo n receita do 
Estndo, para o exercício vindouro 
(com emendas). 

2. • discussão (1. o turno) do pro-
jccto n. 26, da Cn mara, sobre re-
forma constitucional. 

2. • discussão do de n . 13, da Ca-
mara, di spondo sobre o regimento 
de custas (com emendas). 

1. • discussão do de n. 25, da C a-
maro, instituindo o fundo escolar. 

2. • discus são do de n. G2, da Ca-
mnrn, sobre abertura de crcdilos 
(com emcndns). 

33.' SESSÃO ORDINAHlA, AOS 12 DE 
SETEMBRO DE 1927 

Presldencla do sr. Olegario Maciel 
Secretarlos, os srs. Olympio Mourão 

c Gabriel Santos 

SUMMARIO: - Acln. - Expediente. 
veto do Presidente do Estndo. -
Pareceres de commissõcs sobre os 
projcctos ns. 56, 44, 52, 37 c 54, 
da Cnmnrà. - Indicação dos srs . 
Alfredo Sá, Ribeiro de Oliveira c 
outros. - Ordem do dia: projccto 
n. 3, da Camara - di scursos c 
emendas dos srs. Luiz Lisboa, Al-
fredo Sá, Vall.ndal'{)S Ribeiro c 
Enéns Comera. - Projcclo n. 26, 
da Camara. - Projccto n. 13, :la 
·camura: discursos e emendas dos 
sr•s. Alfredo Sá, Enéas Camcra e 
Valladures Ribeiro. - Projccto n. 
25, da Camara. - Projccto n. 62, 
da Camara': discurso e emendas 
do sr. Alfredo Sú; emenda do sr. 
Vnlladarcs Ribeiro. - Ordem do 

dia seguinte. 

A' hora regimental, feita a chama-
da, acham-se presentes os senhores 
.Olegnrio Maciel, Ribeiro de Oliveira. 
Olympio Mourão, Gabriel Santos, J: 
Montandon, Pcriclcs de Mendonça, 
Ailves de Lemos, Xavie1· Rolim, Lr.·· 
vindo Coelho, Moreira da Hocha, Si-
J~lão da Cunha, Enéas Camera, Al-
fredo Calão, Alf.redo Bacia, Vallndn-
res Ribeiro, Modestino Gonçalve.;, 
Passos · Maia, Luiz Lisboa c Camillo 
Chnves, faltando com causa justifi-
cada o' sli. Miguel Lannn, e, sem clln, 
os demnis senhores. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvadn a actn da anta-

cedente. 
O SR. l. o SECRETRIO procede á 

leitura elo seguinte: 

EXPEDIENTE 

Offlcio 

Do H. Secretario das Finançns, 
acompanhado das seguintes razões 
do veto opposto pelo Presidente do 
Estado á proposiçiio de lei n. 485, 
de trcs do corrente mcz: 

Razões do veto 
.José Bernardo de Paula Aroeira, 

ex-chefe da exti ncla secção de fis-
cnliz:wiio da s rendas internas do Es-
tado, allcgn que tendo recebido, como 
adcantamento para occorrcr a despe-
sas de viagem, de 1896 n 1905, quan-
do em commissão de serviço publi-
co, va rias parccllns no total de .. .. 
G :9B0$000, imporlancin que, em se-
guida, por má interpretação dos pre-
ceitos Jegncs, foi descon tada de seus 
vencimentos, em quotas mcnsncs, na 
proporção da 5. • parte de seus ven· 
cimentos. 

Pediu no Congresso a r es tituição 
da quantia que lhe foi cobrada pelo 
Est:~clo, da maneira indicada, tendo 
sido dcsnttcndidn sua prctcnção na 
pl'imcira vez que se dirigiu ao Poder 
Legislativo, em virtude do parecer 
n. 33, de 24 de julho de 1919, da 
commissão de Petições t' Rcprcscn· 
taçõcs. 

Volta agora n pleitear novamente 
essa restituição, tendo sido, desta 
vez, a ltendido, pela proposição n. 
485, de 3 do corrente m ez, que au· 
ctoriza o governo a pagar-lhe as dia· 
rias que deixou de receber no desem-
penho de varias commissõcs, no car-
go el e chefe da extincta secção de 
fis calização. 

Ora, segundo declara o proprio rc· 
clnmanle em seu memorial dirigido 
ao Congresso, suas funcçõcs ccssn-
ram a pnrli1· de 1909. Portanto, o di-
reito elo r equerente prescreveu cin-
co annos depois de entrar em vigor 
o Codigo Civil, isto é, em 1922, por 
força do n. G, • 1 O, do art. 178, do 
mesmo Codigo, não tendo occorrido 
nem uma das causas de inlel'l'upção 
previstas no art. 172. 

Consummadn a prcscripçiio, n pro-
posição que tenho em mãos signi-
ficaria uma renuncia desse direito 
do devedor. 

Podemos· fazel-a sem offensn no 
interesse publico? Responde-me à 
consciencia que não, pois um dos 
altos motivos jurídicos instituidores 
da prcscripção é cxnctamcntc a diffi-
culdacle de prova do direito em- li-
tígio no cabo do transcurso de um 
dctcrmin1tdo período de tempo. 



Mô 
Na hypothcsc· cx.nmin ndn, trata-se 

de factos occonidos, segund o se ai-
lega, en tre l RDG c 1005 . 

li-Sobre o x>rojecto n. 44, da Camarn 
A commissão de Obras Publicas, 

Tcnus c Viação, a quem foi prcscn .. 
te o projcclo n. 44, nuctorizando o 
l(ovcr·uo do Estado n cnll'llr em ac-
cordo com as Cnmaras Municipacs, 
r:am :a manutenção, nos municípios, 
de eng('nhll iros encarregados de obra~ 
publicas c dando outms providencias, 
é de parecer que seja o mesmo dado 
para 2.• c npprovado, uma vez que jú 

A dcficicncia mes ma das provn s c 
das informações cons tant es do pro-
c,csso, que acompa nha a proposição, 
demonstra a rlifficuldadc, sinão im-
possibilidade, em rcslnurnr, com se-
gurança, mna si t uaçiio jul"iclicn, cujos 
contornos já estão delidos pelo tem-
po. 

A prcscripção, uma vez consumma-
da, passa a ser· um direito adquirido 
do devedor. Aberto o perigoso prece-
der! te de se. relevarem as prcscl'i-
pçocs (!c~orrJd!!s em favor do Estado, 
n ndmrnrslruçao se veria a hmços 
com um numc r~o infindavel de ped i-
dos e r:ciamaçoes, que perturbariam 
n soluçao dos graycs problemas pre-
sentes com a rcv1vcscc ncin inoppor-
tun~ de um p assado que não deve 
snhrr da pocmt dos Archivos. 

Julgo, portanto, cumprir o meu 
d:vcr, 0 Ppondo .meu vé lo ú proposi-
po n. 48i.!, por .Julgai-a co ntrnl'ia aos 
Int~ resscs do Estado, nos tt rmos do 
artr go 38 da Co!lslilnição . 

B.ello Horizonte, 9-IX-1927. _ An-
to~JO Carlos Ribeiro de Andrada." 

Sobre a Mesa, Pnl'll delibernção op-
rortuna do Congrr sso. · 

Requerimento 
0 sr. Sim~o ~a Cunha, obtend o a 

palavr·a, CJ~vra a ~'l esa, para qu e tr.-
'.'.ha o des t111o rc!(r!ll cnta l, um rcque · 
r Jm~nto de Scramrn o José Pimenta, 
pedrndo o pagamento de accrcscimo 
de despesas na const rucção da ponte 
so.br<:_ o rio S. Nicolau .- A' com-
mr ssao de Finanças . 

Passa-se á: 

o foi em pr·imcirn. 
S:da das sessões do Senn,do Minei • 

ro, 12 de se tembro llc 1927. - Alfrc-
rio Bacia,- Alfredo Catão.- Passos 
Maia. 

O SH. VALLADARES RIDEIRO, pc-
In de .Tust iça c Lcgislaçiio, offcrccc 
o seguinte: 

IH - Sobre o projecto n. 52, da 
Cn!nnra 

A commissão de Justiça e Legisla-
ção, a que foi submcllido o projectn 
n. 52, da Camara dos sr~. Drputados1 contando, para todos os cffcitos, •J 
tempo que o ca pitão medico da Fot·· 
l'a Publica, Amcrico de Magalhães 
liórs, sct·v.iu como contrnctado em 
serviço de campanha, e já npprovado 
(.m 1.• discussão, é de parecer que en-
tre o mesmo em 2.• discussão c sej.1 
approvado . 

Sala das commissõcs, 12 de setem-
bro .de 1!l27. - Alfredo Sá. - Valla-
àarcs Hibciro.- C:tmillo Chaves . 

O sr. Alfredo Sá, pela de Leg isla· 
ç:io c Justiça, offcrccc o seguinte: 

~pr~~en~ação rle pareceres, projectos. 
mdrcaçoes, moções c requerimentos 

IV - Sobre o projeclo n. 37, tia 
Camara 

PAREGEfiES 
p _SR · LUIZ LISDOA, pela com-

mr~sao de Finnnçn s, offcrccc 0 sc-
gurntc: 

I-Sobre o projecto n. líG, da Cnmara 
A commissão de Finanças é de pa-

recer. que o Jli'Ojrcto n. 56, da Cam:~
ra ,~rspondo sobr·c o imposto do sei-
lo, Jà_ npprovnrlo · em ].• discussão a 
\'o laçao, deve ser submctt.ido ít 2.• c 
npprovndo. 

Sala dns commi ssõcs, 12 de se lem . 
IH'? de 1927. - Luiz Lisbon. - Hi· 
hcn·o de Olivcir·a. - Alves de Lemos 
- Lcvi ndo Coelho. - Alfr·rdo Sit. 

_A com.mi ssão de Jusliç.a e Legisla· 
çao do Senado, a que fo1 presente o 
pr·ojeclo 11. 37, dn C:1mar:1, alterando 
dispositivos da lei n. 912, de 1925 
~:o bre comprtenria pr.rn julgmncnt.) 
de crimes capitulados no Codigo Pe-
nal , approvndo .iá em primeira dis-
cussão, é de parecer que seja dado 
para segunda, c approvado. 

Sala das commissõcs do Senado; em 
12 de setembro de 1927. -Alfredo 
Sá. - Camillo Chaves . - Vallada-
rcs Hihcim. 

Todos c!: scs projcclos fi cam sobre 
a Mesa p:ua a ordc:n dos trabalhos . 

REDACÇÃO FINAL 
O SR . A LFHEDO nA ETA 

eommissão de Obras l'ublicn~ 
rccc o seguinte: ' 

pela p §R . XAVIER ROLIM, pela com-
offc- m1:~sao de Hedacção, offçrcço a ~ç

guwlc: 

~ I 
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Sobre o projccto n. fí4, da Cumnrn 
No parecer da commissiio de Hccla 

cção, devem ser suhmcttidus á Cu· 
mnra dos srs. Depurados as emendas 
nppost as no projccto n. 54, corno fo-

1'11111 approvndns pelo Senado, a saber· 

N. 1 
Ao art. 2.•, letra c: 
Onde está cscripto 3:100$000, di ga-

se il:200$000. 
N. 2 

Ao nrt. 2.•, letra d: 
Onde estú cs ~ rip to 3 :·100.)000, d i-

ga-se 3:600$000. 
Sala das commissões do Senad o 

Mineiro. em 12 de sclemb i'O de 1027. 
- Xavier Holim . - Luiz Li sbon. -
Valladai'CS Hibciro. 

Di spensadas a ~ formalidades rcgi-
mentncs, a requerimento do relato!·, 
en tra logo em discuss;io, c é appro· 
vada, sem debate, essa rcdu cção . 

INDICAÇÃO 
O SH. ALFHEDO SA', obt endo n 

i)alnvrn, lê c envia á Mesa a se-
guinte: 

Indicamos qu e a :Mesa do Senado, 
fique auctoriznda a crcar: 

a) mai s um Jogar de serven-
te, com as attribui~'õ es consta ntes do 
rel{nlamcnto c os vencimentos da la· 
bella do pessoa l da Sccrctarin; 

h) o cargo de Secretario do Pres i-
dente do Senado, para o qu al se rú 
designado um dos offi ciacs c com a 
r,ralificação de 2:400. 000. 

Sa la (bs sessões, 12 ele scternht·o de 
1!!27. - Alfrcclo Sú. - Hibciro de 
Oliveira. - Luiz Lisboa. - Lcvindo 
Coelho. 

Voe lt CQmmissão de Policia. 
Passa-se á: 

2.• PAHTE DA ORDEM DO DIA 
Contint'ta a 2.• discussão, pot' capi .. 

tulos, e com emendas, do seguinte : 

PROJECTO N. 3, DA CAMAHA, DI\ 
1927 

Orçamento do Estado 

hunn, emenda essa que fui obrigado 
11 rctimr dn di scussão, momentos de-
pois, visto não ter imrr~cdiuta rela-
~~íio cu1n o referido projccto, fazen -
do-o entretanto, com o protesto ele 
rcpr~d•Jzil -a em Ol,CHsião opportunn. 

E' 11 que venho faz er ~gora .. sr. 
l'rcsldcntc, suhm cllcndo a consrdc-
ração de meus pares a seguinte cmcn· 
da : 

"Acr.~·c~ecntc-sc: para a Escola Do· 
mest ica de Brazopolis, 30 :000$000". 

N;io preciso justificur com ma!s 
p:il:\\Tas essa c;nenda, sr·. Presiden-
te, :dém 1Ío que jit disse na sessão de 
5 do l'll'i'l'entc, apenas nccrcsccntunth• 
que n l:Sl'fli:t Domestir.n de Brazopo·· 
li s { urna t-b.s in stituições mni s utci.' 
dnqu clla !'idade c do Sul de Minas, 
colll'tJI'I'l' IHlo, ao lado de outt·os esta · 
hl'icr:i rn ,'!lt u!: qm· Já exi stem, para o 
de,;c rwnll' imcnto int cll cctunl , matc-
r· i: tl, inoJu , trial (' enmmcrcial da p•d · 
la po!;ul nç:H• . _ 

1-:spt·rn, p Jis, L t:c o Senado !Ja•J ne-
ga rá o seu apolO á minha emenda. 
(Muito bem!) 

Vac it Mesa, é lida , apoiada c enLt·a 
conjunctam cnte em discussão, a ~e
guintc : 

Emenda n. 13 
Inclua-se, onde convier, entre n~ 

1·crbas especificadas no Cnpitulo I 
dn Despesa: 

A' Esco la Domes tica que fnncciona 
crn Brazopoli s, para construcção do 
mnis um paYilhãn, a quantia de trin-
ta cant os de réis (30 : 000~000) . 

Sala das sessões, 12 de se tembro é.o 
1!!~7. - Lu iz Li sboa. 

O SH. ALVHEDO SA': - St·. Pr~. 
sidcnlc, ao orçamentp da Despesa, 
venho ainda ap!'Csc nb r· nl!!umns 
UllerHlas, cuja lcitum passo a fnzcr c 
qu e serão depois devidamente classi-
fi cadas, de accordo com a ordem do 
priljccto. 

São ns ~cguin lcs: 
"Na cpigmphc "Imprensa Offi-

"inl " . na tahclla de majoraç:io de vcn-
rimcntos fa çam-se ns seguintes al-
terações: 
Conllt llor . 
Fiel. . 
Rcda clorcs .. 

600$000 800$000 
4328500 ooo~oon 
850$000 000$00(1 (Vide a inlcgm desse pro.iccto nn 

neta ele (i, c a das cmcndns, na de .. . Sr . Prrside;llc, h a no orçamento ria 
de setem))l'o). r~ cspcsa uma verba glohnl pam sub .. 

l'ençõcs a diversos cstabclccimcnlos 
O SR . LUIZ LISDOA: -Sr. Pro· el e ca ridade, de hencficcncia. de cdu-

sidcnt.c, como v. ex c. deve estar I em ca(·ão, etc. Não se faz nhi a discl'i-
hrado, na sessão de 5 elo corrcnt!! ti· minação para cada um; a importrin-
vc a honra de of'fcr·cccr ao projcclu cin total é rateada pelo numero tlc 
n . il:J, então em andamento no Se· institutos contemplados. 
nado, uma emenda, ohjcctivando o Mando incluir nessa verba mais os 
lllC ~rno fim C{UC hoje me lra?: á tri· . s('guinles estabelecimentos: 
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11 A~crc~ccntcf!_l-Se no n. 4, da ver· 

ba 16, Subvcnçoes, da Secretaria da 
Segurnnça c Ass istencia Publica: 

a) Escola Profi ss ional Feminina, 
de Bcllo Horizonte; 

b) Fncttldadc de Commcrcio de Mi. 
nas Gcrncs, com séde em Bcllo Hu-
rizonlc." 

"Accresccntc-se no n. 4, da verba 
lG, Subvenções, da Secretaria da Se 
gurançn c Ass istcncia Publica: 

Escola Profissional de Economi:1 
Domestica, de Brazopolis." 

"N_a vc,rl5n 23, da Secretaria do In· 
teri or, accrcsccntc-sc, na rubrica 
"Pessoal ": 

Um chefe de secção, 12:000SOOO . " 
Esse chefe de secção é des tinndrJ 

no Ar('hivo Publico, cargo esse já 
crcado, com esse fim. 

"Ao art. 1.", § 1.•, n. 23 . Secretaria 
do Interi or, nccresccnlc-sc, nn rubl'i -
ca "Pessoal ", os vencimentos tlc 
mais um chefe de secção, ou sejam 
12 :0006000." ' 

Trata-se do nu gmcnto desses ven· 
cimentos, na proporção dos demais. 

"A.o art. 1.~, § 4.•, n. 11, Forçn 
Pubhcn, substituam-se as rubricao 
''Pessoal" c "l\latcri:Jl " •>elo se-
guinte : ' ' 

Pessoal. 11 .652 ::J03S746; 
Material, 3.128:0flO. ()00. 
Somm:1, 14.780 :3!l3S74fl . " 
E~sa emenda diz l'Cspeilo :ls :icspe-

sns ·~om o pessoa l () mrr trl'inl da For· 
ç.~. Publica, conslituidas dos diversos 
batalhões. · 

As o~tras emendas siío as segui n-
tcs : ( I c). 

Tenho agora al ~um ~ s emendas j ' C· 
!ativas ao pessonl c mnlcri:tl da Sc-
crctarb dn Senado. 
• Ess!l s cmrJula ~' C•11li1 am ela rlen-

çno de vencimentos elo pessoal do 
qunelro, ela renova!;:io el os cuntractns 
parn apanhamcnlo (!os elrhr,lc s c do 
nugmr•~ lo <In pr sso!l •. el e nccr·rd o cn•11 
~s rcsuluçõcs :1pprovaei:J s prl o Se-
I ado. 

Siío n~ scRuinl es: 
".Suh s titua-~ c a vrrhn fi, eln Sccrc -

tr.na do Interior, p'!la srgnint e : 

\ ' EI1RA 6 

Secrcbrb eb Srnado 
1) a) Pessoal eff'ccl.ivo: 
Dirrctor, 1!í :000$000. 
s u h-el i rcc to 1'. 14 : .wosooo 
li officines, !í!l :0+0. 000 . · 
2 nmnnuenses, 12:480. 000 
P~aticnntc clnctylof.(rnph;l , · il :!iOO~. 
A.1udn.nte rl•> tnch~· .c: 1·npho, 8 :640~ . 
Portc1ro, 4 .200~000. 
Continuo, 3:180$000. 
2 serventes, 6·:000$000, 

.Gratificação addieionnl de 10 % da 
lc1 n. 425, de 1906, a 2 officiaes 
1 ; !)68$000 , I 

Sommn, 128:508$000. 
2) Pessoal cont.raclado: 
Apar~l~.n me_nlo de debn tes, 18 :000~, 
Gl'alJ!Icnçao a um official, servin· 

do de secretnl'io do presidente do Se· 
nado, 2 :400$000 . 

Som ma, 20:400$000 . 
Total , 148:!!08~000. 
b) mal;;rial: 
1) Expediente, 10:0008000. 
2) fardamento a 4 emin·egados 

!l(J0$000, < I 

il) Illuminnção c serviço telepho· 
n i co, !lGOSOOO. 

4) Conducç:io do presidente do Se· 
nad o, 5 :000$000, 

5) E1·en t unes, 3 :000$000 
~omma, 1 !J :8!i08000. ' 
f otal , 168:768 .. 000. 
Substitua-se o numero 1 da verba 

26, ~ a Sccrctai'Ín do Intdrior, pelo 
scguii)(C; 

Verba, 26: 
1) S~cr~ l:l!'ia do Senado: 
Publicações c encommendas 

30 :000 ' 000, ' I 

~ Suhsti~ua-sc o n. 2, da verba 27, da 
.. ccretnna do InterifJr, pelo seguinte : 

Verba 27: 
2) Se~rel:lrta do Senado, 3:000$000. 
Subsl.Itua-se o n. G, § 1.•, do art. 

I.• •. do. orçamento, pelo seguinte: 
fo) Se~retaria elo Senado, 148:908$. 
~fnlcnal, 1 n :860$000 . 
Sommn, 168:7686000 . " 

(_)utrn emenda que nprcsento é a 
se i(UI IJ[ r.: 

" Acc resccnle-sc, onde convier: 
Art.. Fica 0 flO I'el'll o do Estado 

nuct?rizad o a r()a I izar operações do 
l'rt:dilo, no paiz uu no extr:ingeir•> 
l' lll mccda n:t cional r.-ti extrangeira' 
d~c rc cend.o ns nece~sari:1s garantia~: 
11 1: 0 maxi.rno el ~ il.50fl .OOO (L I·es mi· 
' ! 1 () 1 ' ~ l' rnunh r nl :1 s mi l) l"ibras cstcr· 
1111115• cu.io produclo se destinará n 
lodos ou. ::t al~un s elos seguintes fins: 

a) ult.unaçao do resgate da dividr~ 
externa anter·ior; 

!>l . apparelhnmcnto da Hêdc Sul· 
Mi n.eJI'n c da Estrada de Ferro Para• 
c:alt1; 

c) se.rviço de elcctricidndc de fiel· 
lo Honznnte; 

d) nhrn~ na s cslaçõcs hydro-minc-
,·acs do Eslae)o; 

r ) C llllll'~stimo no Bancc de Crcthto 
Rca! de M1nas Gemes. pm·a movimen-
1 al':!o da cnrt.eira hypothecarin c 
a!lJ'JCnln; 

. f) cmpi'estirno á Prcfeilm·a ela Ca· 
mtal c :\s Cnmams Municipac~ tla 
Estado," 

Essa cmemb, sr. Presidente, como 
t• Senado vê, tem importauciu muxi· 
ma. Justifica-se essa opcmçiio de 
credito pela necessidade que tem o 
governo !)111 occorrcr n medidas im-
periosas do momento, especificada~ 
nos itens que acabo de ler. 

Semelhante arçiio ainda foi irre· 
guiar, porque Minas não contracton 
em ouro, não recebeu em ouro o ja· 
mai s Linha pago ci::l ouro. De modo 
fiUC o~ ácllorcs nunca podiam exigir 
t.m ,)ut·o, tJ\l:t'lllo :wtedormcntc nun· 
ca Unham recebido sinão em frnuco-

O Senado conhece, pelas mensn-
ucns do p_rcsidentc l\lello Vianna, de-
pois pela do pl'C ;idcntc Antonio Car-
los c, posteriorm ente, pelo relatorio 
do actunl sr. Secretario das Finanças, 
a situação dn nossa divida externa, 
em relação ao pngamento de sua 
amortização, como em relação ao 

papcl. \).uando a demanda eslava posta já 

pagamento de seus juros. 

uos tribunaes francezcs, lendo o ad-
vogado do Estado de Minas recorri· 
do para a Camara de Appellação do 
Tdbunal do Scnn, o presidente Mello 
Vianna cnte:ndcu de fazer o resgate 
anlçcipado de nossa divida externa, 
c comprou um milhão esterlino para 

O cmprcslimo de 1!!07 (cmprcslimo 
Loste), que julg:wamos inteiramente 
liquidado, porque 110 contraclo ti~ 
com·crsüo, de 1!!10, ficou estabeleci-
do que os banqueiros mutuantes cha-
mariam a si o cnc~ rgo do seu rcsga· 
te, não está ainda intcil·amente so l·· 
vido, pois apparcccram portadores de 
t.itulos a clle rcl'erenlcs . 

c:slc fim. 
Esse dinheiro, que ficou deposita• 

do em Londres, com os banqueiros 
Lazard l.l•·othcrs, foi pos teriormente 
~ acendo p·elo representante do govcr· 
no do Estado, e, convcrlido em fran-
cos, entregue a Dauer, Marshal & 
Cia., pur intermcdio dos quaes seria 
fd to o resgate. 

Até hoje, porém este não se fez. 
l'am regulal'izar essa situação, o 

actunl governo, cioso do credito e do 
bom númC do Estado de Minas, fez 
seguir um emissario de sua confian· 
ça, banqueiro experimentado e de 
muito húas relações nus centros fi. 
uanceiros c haucnrios, o qual, em en-
tendimento com o Esl:ulo, está des-
pendcndo esforços para lograr uma 
solução fnvoravcl aos nossos inte-
resses. 

J)c modo que o Estado tem ele oc-
corrcr a despesas com essas olH·ig,t-
ções externas, em rela~fto às quac:;, 
devido ú depreciação do franc o, tiv\!-
mos de entrar em dh·.sitlio com o~ 
nossos credores, divcrgcncias trans-
formadas em litígio judicial, ainda 
pendente de sentença definitiva no3 
trihunaes fraucezcs. 

Os banqueiros que chamnram a si 
o rcsgutc desses títulos não o fize· 
rum na totalidnde. Inm . pagando, 
apenas, os juros. 

Acontece, tnrém, que sobreveiu n 
queda do franco, a depreciação da 
moeda franccza, ou do franco papd, 
que deixou de va ler tanto quanto va· 
lia o franco-ouro, tendo sofl'rido uma 
baixa tal, que uma libra chegou a va· 
!f.r :!40 francos, qunndo, antes, ao par, 
eram 25 francos que valiam uma li· 
lira. 

De forma que os nossos credores, 
que selOlll'C receberam em l'rancos-pa· 
I>cl os juros do ~eu capital, em nosso 
poder, não quizernm mais assim re-
cebei-os, c, em l!l:.!ó, fizeram a exigen-
cia do pagamento em ouro. Não scn· 
do attcnditlos, agiram contm 11ós pc·· 
rantc os t!'ibunaes franeez es, mas ;\c 
uma maneira irrcgul:tr, porc~uc fiw-
ram a citaç:io do E:;tado de Minas na 
pessoa do Procurnclor da Rcpublica 
franceza, cita(;iío essa cxtravaganlc, 
que fez cnm qu e nosscs dii·citos cor· 
1·essem á revelia, qunnrlo niio linha-
mos que responder perante os lribu-
'' aes de Franr,a c muito mt'nos ser c• . 
t ~dos mt pessoa daqucllc alto fun· 
cciount'Ío da Republica Franccza, que 
de todo mio re.prcsentava c EstadfJ 
de Minas, 

O cmprcstimo que Minas vae con· 
lrahir visa tambcm este fim, isto é, 
facili lar a solução desses negocios, 
de forma que possamos saldar de 
modo favornvcl nossos compromissos 
no cxlrnngciro. 

Essas considcmções justificam n 
razão de ser da emenda, na parte re· 
lnlivn no resgate da nossa divida ex· 
terna. 

O segundo .objectivo da emenda, :;r .. 
Presidente, é o reapparelhamento da 
Rêdc Sul-Mineira e da E. F, Para· 
calú. 

A E. F. Pr,racalú é um estrada do 
ferro que o governo está construin· 
do atl'llvés de zonas que essa via fer· 
rea virá tornm: prosperas pda exccl-
lencin de suas terras e por attender 
a uma vasta rcgiüo de Minas não do-
Inda ninda de meios fnccis e rapidos 
de communicaçiio. Estú sendo con· 
slruidn com prudencia e economia. 
nos poucos, pnra niío sobrecarregar o 
Estado . E' uma estrada nccessaria e 
ulil, na qual é mistér proseguir. 

A Hêdc Sul-.Mineirn, arrendada do 
governo fcdcr,tl, carecia de obras ur-
gcn tes, imperiosas c caras, de remo• 
t!elação completa, para poder servh• 
sntisfactorinmente á grnnd~ zopa dQ 
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· sui do Estado, que cu a percorre, c a 
qual se destina a nttcndcr. Todos C?-
nhccemos o que cr11 essa extensa Vl<l 
fcrren.. cujo lrufcgc , incompleto, fa· 
lho, imperfeito, jll'uVOCaVU clCI'LlOS 
c angustiantes clamores. 

Era uma calamid!ndc. Urgia ao 
governo do Estado iutcrvir c provi-
dcncim·, c foi o que f<.'z, arrendando-:• 
l ' pondo-a sob sua adminislraçào. s~u 
apparc lhamcnlo, porém, exige mui~o 
din!Jciro, que, cnlrc:·anto, será dcpo 1 ~ 
indcmuizado pelo governo federal. O 
que estamos gastando nus será resti-
tuído c teremos, como já está acon-
lcccudo, uma cslradn de trafego r~ · 
guiar c bcq1 s~rviudo il sua vasta e 
opulenta zona. 

A cstancia hydro-mincral de Po-
ços de Caldas c outras, do Estado, 
nus quucs será gasto dinheiro dessa 
l~mprest im o, para melhorai-as, como 
convém e é preciso, s:io tami.Jcm fon-
tes de ren da, e aquella já conco rro 
para a receita do orçamcl.tu que es-
tamos votando, com 600 contos. 

Outro fim do cm prcs timo será do· 
lar o Banco de Credito 1\cal de Mi · 
na s Geraes de recursos para cmprcs-
timos c auxílios !t lavoura, rct'on;a n-
do s ua carteira hypolh ccaria c a!(ri· 
cola. Emprcslimos a maior prazo c 
men or juro - eis um ineslimarcl 
serviço prestado nos fazemkiros, aos 
productorcs. Quando, ha dois annos, 
crcamos a ta xa de um mil réis, 
ouro, por sacca de café, promclte-
m os á lavoura fazel-a revt.:rlcr em 
auxílios ú mesma - vamo-nos d e~. 
obrigar integralmente desse compro-
misso . Depoi s, iJ accordo que acaba 
de ser assignado com Siío Paulo pelo 
illustrc sr. Secretario das Finnnçns 
de Minas, que tiio bem se houve pelo 
talento c habilidade, zelo c cumpe-
lcncia com que defendeu os nossos 
interesses, ou seja o ponto de vist.a 
de Minas Gcracs, exige a providencia 
de amparo c de se n\·olvimcnio do CI'C-
dilo agl'icola em nosso Estado, .i•I 
;;gora e por força desse convcnio. 
mais desafogado do crgaslulo da Ji . 
mitnçiío da sa hida do café dos cen-
tros prod uctores. 

Finalmente, se destinar:\ o cmprc•;-
timo a auxiliai' os serviços de clc-
clricidadc da nossa Cap ital, necessi-
dade cujo im pcl'io não é preciso en-
carecer. {lucm reside em Helio Hol'i-
zontc, ou vem á nossa formosa Ca-
pital, vê, sente c soffrc a imper fei-
ção dos serviços de elcctrlcidade -
bondes, luz e tclepronc, !tO mesmJ 
tempo qu r olJ scrv.'l a difficuldadé 
com que luclam as industrins locacs. 
W isso um estorvo ao maior dcscn-

,·olvimcnto e expansão dCI Bcllo Jt•J-
I'izonte, c urge remediar esta situu-
~ão. 

E' p:~rn tudo isso que vam~s nu-
clol'izar essa operação de credllo - · 
dar ao governo do Estado meios de 
a dmini~tJ'!II', de realizar, de_ fazer 
obms de utilidade publica, tao n.c-
ccssa rias c u1·gcntes umas, cc.mo pr•!-
,·citosns c rcproductivas outras. (Mut· 
to bem! Muito bem!) 

Vão ú 1\fcsn, são lidas e entram 
conjunctnmcnte em discussão as se-
guintes: 

Emendas 

N. 14 

Substitua-se a verba 6, da Secre-
taria do lntcrior, pela seguinte : 

VERI3A 6 
Secretaria do Senado 

1- a) Pessoal effcctivo : 
Di rcctor, 15 :0008000. 
Sub-d ircctor, 14 :400$000. 
fi oft'ic iacs, 5-l :040$000. 
2 amanucnses, 12 :480$000 . 
Praticante daclylogra pho, 3:600$. 
Aju dante do lachygrapho, 

8:640$000. 
Por lcii·o, 4 :200$000. 
Continuo, 3 :1 80SOOO. 
2 serventes, 6:000. 000. 
Gratif icação addicional de 10 •J• 

da lei n . 425, de 1906, a 2 officiaes, 
·1 : !168$000. 

Somma, 128:508$000 . 
2) Pessoal contractado: 
Apanhamcnto de debates, 18:000$. 
Gratificação a 1 official, servindo 

de secretario do Presidente do Se-
nado, 2:400$000. 

Som ma, 20 :400$000. 
b) Material: 
1) Expediente, 10:000$000. 
2) Fardamento para 4 emprega-

dos, 900$000. 
il) Illuminnção e serviço telepho-

uico, 960$000. 
4) Condueção do Presiden te do 

Senado, 5:000$000. 
5) Event.uncs, 3:000$000. 
Somma, 19: 81i08000. 
Total, 168:768$000. 

N. 15 
Substitua-se o numero 1, da ver-

ba 2ü, dn Secreta ria do Interior, pe-
lo seguinte: 

VERBA 26 
1) Secretaria do Senado: 
Publicações c encommcndas, 

30:000$000 . 
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N. i6 

Substitua-se o n. 2 dn verba 27, 
da ·Secretaria do Interior, pelo se-
guinte: 

VERBA 27 
2) Secretaria do Senado, 

3:000$000. 
N. 17 

Substitua-se o n. 6, do § 1. •, do 
art. 1. •, do orçamento, pelo seguin-
te: 

6 - Secretaria do Senado, 
148:908$000. 

Material, Hl :860$000. 
Som ma, 168:768$000. 

N. 18 
Ao cnvcz de: 
Auxilio para calçamento e Hygie-

ne da Capital, 600:000$000. 
Diga-se: 
Auxilio ú Prefeitura, para calça-

mento, hygicne, ngua e cxgotto, da 
Capital, 1. 000 :000$000. 

N. 19 
Modificada a nume1·ação de ver-

bas 10 a 20, para 9 a 19, accrcsccn-
te-se: 
· 20) Fiscalização de bancos, 

·10 :000$000. 
N. 20 

.. Substitua-se os ns . 8 e 9 do § 2. •, 
do nrt. 1. •, por: 

8) Porcentagem a exactorcs: 
··Pessoal, 4.884:036$00. 

Material, 21 :000$000. 
N. 21 

Ao n. 5, do§ 2.•, do art. 1. • ac-
crescentc-se: 
· Material, 30 :000$000. 

N. 22 
Ao art. 1. •, § 1. •, n . 10, Secreta-

ria do Interior, accrcscente-se na 
rubrica "pessoal", os vencimentos 
de um in spcctor gera l de instrucçiio 
publica, que serão os mesmos que 
MmJ)ctem ao director, ou sejam: 
18:000$000. 

N. 23 
Na verba 10, da Secretaria do In-

teriou, accrcscen'tc-sc, na rubrica 
"pessoal": 

Um inspcctor geral da Instrucção 
Publica, 18:000$000. 

N. 24 
Ao art. 1. o, § 1. •, n. 10, Secreta-

ria do lnterioli, accrescente-sc n.a 
I'Uhrica "pessoal", os vencimentos 

de um engenheiro auxiliar, 800$00Ó 
ou 9:600$000, annuaes. 

N. 25 
Na verba 10, da Secretaria do !n• 

tcriur accrcscentc-se na rubr1ca 
"pcss~al contractado": 

Um engenheiro auxiliar, 800$000 ou 
9 :600$000, por anno. 

N. 26 
Ao nrt. 1. •, § 1. •, onde convier, 

accrcsccn le-se: 
Fundo escolar, 1 :500$000. 

N. 27 
Accrcsccnte-sc, onde convier: 
Auxilio no escotcirismo, sendo dez 

contos destinados ú União dos Es-
coteiros do Brasil, desde que auxi-
li em o seu desenvolvimento em Mi-
nas Gcracs, 100:000$000. 

N. 28 
Accrcscentc-se onde convier: 
Subvenção ú Associação dos Con-

certos Symphonicos, 12:000$000, 
Snln das sessões, 12 de setembro 

de 1927. - Alfredo Sá. - Alves de 
Lemos. - Luiz Lisi.Jon. - Ribei-
ro de Oliveira. - Levindo Coelho. 

N. 29 
Ao art. 1. •, § 4. •, n. 10, em vez 

de: Pessoal - 96:875$000 e Mate-
rial - 255:804$720, dign-se: 

Pessoa I, 176 :445$000. 
Materia l, 385:804$720 . 
Sa la das sessões, 12 de setembro 

de 1927. - Alrrcdo Sá. -Ribeiro 
de Oliveira . - Alves de Lemos. 
Lcvindo Coelho. 

N. 30 
Substitua-se toda a verba 12 na 

proposta do orçamento, da Secreta-
ria de Segurança c A~sistencia Pu-
blica, para o exercício de 1928, pelo 
seguinte: 

12) Directoria de Saude Publica: 
A) Pessoal: 
1) Pessoa l tcchnico: 
1 director, 24 :000$000. 
5 inspcctores tcchnicos, .. . ... .. , 

90:000$000. 
5 delegados districlaes, 

84:000$000. 
20 chefes de postos, 288:000$000. 
10 medicas auxiliares, .........• 

132:000$000. 
1 secretario, 14:400$000. 
1 dircctor do Hospital "Ciccro 

Ferreira", 14:400$000, 



i dlr,ccior do Laborntorio de Ana- 10 fi scnes, 42:000$. 
)yses, 14:400$000. 1 servente, 2 :235$. 

10 cnf'cnncirns visitndorns, 60:000$. Som ma, 07 :425$000. , 
4 acnclcmicos nuxiliarcs, 14 :000$. 8) Hospital "Cícero Eevreiva ·: 
2 ·phnrmuccuticos inspcctorcs, · · · · ~ ~~r~'~~~~~~~·~' ~h~~~~·4 :200$. 

2/l:000$000. 3 enfermeiras, 6:000$. 
1 vctcl'inario, chefe do Serviço Sn- 4 serventes, 7:200$. 

uilnri o do Matadouro, 7:200$0000. 3 luvndciras, 5:680$. 
1 ajudante demogrnphista, 14:400$. 3 cozinheirns, 4:680$. 
2 engenheiros sanitnrios, 24:000$. 1 jnrdinciro, 1 :800$. 
1 dircctor do Hospital de Lazaros, 1 jornaleiro, 1 :404$000. 

.• I 

em Sabará, 14:400$000 . Somma, 34:314$000. 
1 chimico nuxilinr, 9:600$. 9) Hospital de La~~:nros, em Sabn-
2 chimicos de 1. • classe, 14:400$. 
2 Cl)l'rllicos de 2. • classe, 10:800$. rá : 1 · · t ·' 2 400~ 1 ac m1n1s l'auor, : ..,, 
2 vctcrinarios, !J :600$. 1 enfermeiro, 1 :200$. 
8 mcdicos coJllrnetad os, 67:200$. 1 enfermeira, 1 :200$. 
Som ma, 931 :200$000 · 1 servent e, 960$. 
2) Pessoal administrativo: 6 jornaleiros, 5 :040$. 
2 Cllcf'cs de scc,·ão, 19 :680~. 1 la vadeira, 960$ · 

~ 1 cozinheira, !)60$. 
1 primeiro officia l, 8:190$. 1 njudanlc de cozinha, 480~. 
2 segundos offi ciacs, 13:740$. 0<! 
i3 amanuenscs, 15:570$. Somma, 13:20 1'· 
2 dactylogrn phos, 7 :200~ . 10) Dcsinfcclorio : . 
1 porteiro, iJ :4!J2$ . 1 ajudante de ahnoxar1fe, 
1 ajudante de porteiro, 2:400$. 3:600$000 . 
1 almuxnl'il'e, 8:400~. !J guardas sanilarios, 26:400$. 
2 servent es, 4 :470$. 1 mnchini sta, 3:600$. 
1 ajudante de ahnoxarifc, 4:800$. 3 chauffcurs de 1. " classe, 8 :400$. 
Sornma, 1l7 :942~000 . 4 chauffeurs de 2. • classe, 14:400$. 
il ) Inspcctoria de Fiscalização do 3 cocheiros, 7:200$. 

Exercício da J\'Iedieina: 1 praticante de nmenucnse, 3:600$. 
1 servc nt~ 2:235$000. 

1 amanucnsc, 5 :190$. Som ma, 6!! :435$000. 
2 praticantes de amanucnsc, 

7 :200~000. 11 ) Laboratorio de Analyses: 
1 servente, 2:235$. 1 praticante de nmanuense, 
Somma, 14:625$000 . 3:600$. 
4) Inspcctoria de Dcmographin Sa- 2 cnsa iadorcs, 7 :200$. 

nilaria : 3 fi scacs de banha e manteiga, ... 
1 nmanucnse, 5:190$. 15:363$000. 
2 pratienntes de amanucnsc, 3 serventes de laboratorio, 

7:200$000. 7:200$000. ' 
1 cartographo calculista, 7:200$. 1 servente, 2:235$000. 
1 servente, 2 :2:!5$000. Sommn, 35 :598$000. 
Som ma, 21 :825$000. 12 Serviço Sanita rio do Mntadou· 
5) Inspcctoria de Engenharia Sa- ro: 

nit arin : 2 guarda s sanita rios, 6:000$. 
1 amanuensc, 5 :190$. 1 praticante de amnnuense, 
2 praticantes de amanucnse, 3:600$000. 

7:2008000. 1 servente, 2:235$000. 
2 dcscnhi stns, H :600$. Sommn, 11:835$000. 
1 sc J·vente, 2 :2i15$000. 13) Matança de cães: 
Somma, 24:225$000. 4 opcrnrios (coutmctado~)., 
6) Inspcctoria dos Centros de Snu- !J :G00$000. 

de c Prophylaxin: Somma, 9:600$000, 
1 amanucnsc, 5 :190$000. 14) Dia rins c despesas de viagem: 
il prn t ica ntcs de amanucuse, A mcdicos em serviço, 50:000$000. 

10:800$000. Aos fiscacs de banha c manteiga, 
1 servente, 2:235$000. 15:000$000. 
Sommn, 18:225$000. Sommn, 65:000$000. 
7) Centro de Saude da Capital: Total, 1.404 :449$000. 
1 nmanucnsc, 5 :190$000. b ) Material: 
2 praticn nt cs de amanucnse, . . . . Direc torin c dependcncias da Ca-

7 :200$000. pita!: 
2 microscopistas, 7:200$. J 1) Expediente e evcntuaes, 2:500$. 
1 auxiliar de Luboratorio, 3 :GOO$. 2) Pronjplo pagamento, 15:000$ •. 
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· 3) Luz1 telephone c material clc-
·ctl'ico, 5 :000$. 

4) Acquisiçilo de vehiculos, repn-
ros c combustivel, 70:000$. 

5) Forragem, ferragem, e miude-
zas pnra o Dcs infcctorio, 10:000$. 

6) Dcsinfcctnntcs c material para 
.desinfecção, 5 :000$. 

7) Medicnmcntos para o Hos pital 
"Cícero Ferreira" e Hospitnl de Ln-
zaros, 14:000$. 

· 8) Dietas, roupas e miudezas parn 
os · mesmos hospitncs, 45:000 .. 

9) Drngns, lenha c miudezas para 
o Laboratorio de Analyses, 17:000$. 

10) Va ccina anti.vnl'iolica e exames 
bnctel'i olugicos, 30 :000$. 

1 I) Outras vaccinas, sôros espe-
cíficos c medicamentos pam epide-
mia, :10:000~ . 

12 ) l lniformc para o' pessoal, .... 
12 :0\J :l.~. 
1 r! l Pensão a Indigen tes no Insti-

tut o l'a:; tcur, de Jui z de Fór:t, . . .. 
41l:OOO~UOO . 

Sommn, illli:000$000. 
c) Inspcctorin dos Centros de Sau-

de c r.cutro de Saudc da Capitnl: 
1) Aluguel de casa, 12:000SOOO. 
2' ~latcrial para Labomtorio, .... 

H:fiOO~, . 
3) Fichas, material photogrnphi-

co c de dcmonstrnção, 20:000$. 
4) MeJiicnmcntos, 12:000$. 
'5) Materinl de expediente, 6:000$. 
Som ma, 6.! :000$000. 
d) Jn spcctoria de Dcmogmphia c 

Educaçii o Sanita ria s: 
1) l'uhlicaçiio c propaganda, .... 

10:000~000. 
2) Impressão de boletin s, 15:000$. 
ll) Material para conferencia s, ... 

H1 :000~000. 
4) Material de expediente, 10:000$. 
Somma, 50 :000$000. 
e) Inspcctoriu de Engenharia Sani-

laria: . 
1) Mntcrinl de desenho e expedi- , 

ente, 10:000$000. 
f ) Inspectorin el e Exercício de 1\Ic- ' 

âicinn: 
1) Material para expediente, .... 

4:000$000 . 
g) Delegac ias e Centros de Snu-

de District acs: 
1) Para o custeio de cinco dele-

gacia~: com os res pectivos Centros 
de Saudc, 250:000 000. 

h) Serviço Permnncnte de Hygie-
nc nos Municípios: 

De Oliveira, 15:000$. 
De lla.iuh;\, 1 !i :000$. 
De UM, 15 :000$. 
De Queluz, 18 :000$. 
De Barhnccnn, 18 :000$. 
De Poços de Caldas, 20:000$. 
De Vnrginhn, 18:000$. 
De Curvello, 18:000$. 
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De Rio Novo, 15:000$. 
Sommn, 152 :000$000. 
i) Postos de hygicne no interior c 

Cc nt1·os de Estudo de Lepra, Ma-
lu I' in c Doença de Chngas: 

Para rea li zação de novos accordos 
c custeio dos Centros de Estudo de 
Lcprn , Mnlnrin e Docnçn de Chagas, 
200:000$000. 

j) Sancnmento Rural: 
Despesas com es te serviço, de ne-

cordo com co ntracto com o governo 
da União, 500 :000$000. 

k ) Serviço de Lepra c Doenças Vc-
ncrcas: 

Des pesas com es te serviço, confor-
me cont1·nct.o de 21 de mnrço de 1 !125, 
com o gove m o da União, 
120 :540$000. 

Total, 1.666 :540$000. 

N. 31 
Ao art. 1. • § 4.•, 11 . 2, em vez de: 

pessoal, 1.02 1 :957 360, diga-se: pes-
soa I, 1.171 :800$000. 

N. 32 
Ao art. 1. ", § 4.•, n . 1, em 1vez 

de : Pessoa I, fi27 :75G$000, c matclial, 
184 :200$000, diga-se: Pessoal,. , .. , 
I . O!l1 :4:!1$000, c ma ter in!, 
219:200$000. 

N. 33 
No § 4.• do nrt. 1.• da proposta 

do orça mento para o exercício de 
1928, substituo-se o 11. 12, pelo se· 
guint c: 

12) Dircctorin de Snudc Publica : 
Pessoa 1, 1 . 404 :44!!$000. 
Material, 1.6GG :540$000. 
Som ma, 3. 070 :989$000. 

N. 34 
Substitua-se toda a verba 11 , da 

proposta do orçamento da Secretaria 
da Scgu1·ança c Ass istcncia Publica 
pnra o cxcJ·cieio de 1928, pelo se-
guinte : 

11) Fo rça Publica : 
a) Pessoal: 
1) Pessoa l titulado : 
1l tenen te:; COI'Oneis, 124:800$. 

_13 majores, se ndo 11 nggregaclos, 
1 l>G :000$. 

~:G ca pitãcs, 367 :200$000. 
4il primeiros tenentes, 361 :200$. 
·17 segundos tenentes, 3(i6 :600$. 
<Trnt.ificaçi'io de 40$000 n 6 cnpiti'ics 

e 1 1. " tenente ajudante e 3 primei-
ros tenentes ndjunctos, sendo 1 do 
Sendço Auxilia1·, 4:8008000 . 

Graliricnçii o de que trata o art. 
142, do Rcgulnmento, 16:400$000. 

Gmtificnçiio nddicional de 10 •j• 
da lei n. 4·25, de 1 !)06, para 3 tencn-• 
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tcs-coroneis, 3 majores, 2 capitães 
c 3 primeiros tenentes, 12:480$000. 

2) P•·uçus de pret: 
7 sargentos ajudantes, 14:944$146. 
75 primeiros sa1·genlos, 137:250$ . 
167 segundos sa rgentos, 275 :04!JS. 
172 terceiros sargentos, 251 :808$. 
335 cn h os, 42!1: 135$000. 
302 anspcssadas, llill :!HJG$000. 

93 soldados signnleiros, !15 :306$400. 
15 musicas de classe dislincla, ... 

20:862$000. 
48 musicas de 1. • classe, 

63:244$800. 
54 musicas de 2. • classe, 

53:362$800. 
57 musicas de 3. • classe, 

37:1i51 S600. 
2.1 6!1 soldados, 2. 3!16: 385$000 . 
3) Pessoal conlractaclo: 
1 professo•· de musica do 5. o bn· 

ta I hão, 4:500$000. 
4 professores para a Escola de Sar .. 

gcntos c um dircct01·, 30:000$000. 
1 contador, 7:200$000. 
1 mestre de officinn de alfaiate, . . 

6:600· 000. 
1 cortnd or da offi cina de alfaiate, 

4:800$000. 
2 amnnut•nscs civis do Departa-

mento Adminislmlivo, 4:800$. 
4) Etapas: 
De 5$000 para 421 inferiores c 174 

musicas c de 3$500 pam 335 cabos 
302 nnspcssadas, !li! so ldados signa: 
lcii'Os c 2.61!1 so ldados, .... ..... . 
5.378:919$000. 

5) G1:alificação a 3.000 praças rc-
engnjadas, a $200, 219 :600~000 

6) Ajuda de cuslo a o ffici~es em 
diligcncia, 180:000$. 

. 7) Gralificaç5o a praças em tran-
Sito, art:. 122 do regulamento . 
i!OO:OOOIOOO. ' ... 

Som ma, 11.652 :3!!3$7·16. 
8. 446 :!JO!i$500. · 
h) .Materinl: 

~ 1) Fardamento para 3.854 prnças, 
100:000$000 . 

2) Calçados para 3.854 pmçns, .... 
300:000$000. 

il) Compra c concc1'lo ele nrmn-
mcnto, 100:000$000. 

4) Compra de munição !iO ·000~ 
!i) Compra l' concerto d<! cquip~: 

menta, 500:000$. 
6) FoiTngcm c ferrage m c trata-

mento de animacs, 400:000$. 
7) Hcmonla de animacs, 30:000$. 
8) Objcctos de exped iente, tnxa 

postal c illuminação elos qunrteis 
dos· destacamentos, ú3 :000$. 

!)) O!l.icctos de expediente para os 
bata lhocs, 40 :000$. 

10) Conscrvaçüo c limpeza dos 
<lllltrlcis, 60:000$. 

11) Illuminaçiío e serviço telepho-
nico dos quarlcis c batalhões, 
30:000$. 

12) Enterrnmcnto, ÍO :000$. 
13) Aquurtclumenlo, ll4 :000$. 
14) Conservação da Linha de Tiro, 

1:000$. 
15) Auxilio no Hospital Militar, ... 

20:000$. 
16) Companhia de Bombeiros, 

(material c remonta), 200:000$. 
17) Tratamento hospitalar ás pra-

ças casadas, 150:000$. 
18) 1\Ialc•·ial (mobiliaria, roupas de 

cama, ele.), 300:000$. 
Somma, ·3.128:000$000. 
1. 509 :000$000 . 

N. 35 
No § 4. o do art. 1. o da proposta 

ele orçamento para o exercício de 
1928, substitua-se á vrrba da rubri-
ca - 2 - pela seguinte: 

2) Delegacias de Policia: 
Pessoal, 1.149:120$000. 
Material, 30:000$000. 
Sommn, 1.179:120$000. 

N. 36 
N. § 4. o do art. 1. o da proposta 

de orçamen lo pnra o exerci cio de 
1928, substitua-se n verba da ru-
bri ca - 1 - pela seguinte: 

1) Secretaria da Segurança c As-
sistencia Publicn: 

Pessoal, 1. 037 :0928000. 
Mnlcrial, 219 :200$000, 
Sornrna, 1.256:292$000. 

N. 37 
Ao art. 1. 0 , § 4.", n. 8, em vez 

de Pessoa l - B!i:l00$000, diga-se: 
L't• ssoa l, 4i! :080$000. 

N. 38 
Snbstitun-sc a cspccificnção das . 

despesas da s verbas 1 c 2, elo orça-
mento da Secretaria da Segurança 
c Assistcncia Publica, para o exer-
cíc io de 1928, pela seguinte: 

1) Sec retaria ela Segurança e As-
sislcncia Publica: 

A) Pessoa l: 
1) Pessoa l effcctivo: 
Secretaria ele Estado, 36 :000$000. 
Dircctor da Secretaria. . ...... . 

t!i:000$000. 
Offi.ci_nl de gabinete, 10:500$000. 
Auxdwr de gabinete, !1:000$000. 
!i chefes de secção, 49:200$000. 
5 primeiros officiacs, 40 :!lií0$000. 
5 sl.'gundos officiacs, 34:350$000. 
!i alllal~!lenscs, 25 :!J!í0$000, 
1 porteirO, 3 :~92$000. 
:1 continuas, 8:055$000. 
4 servcn tcs, 8:940$000. 
Medico legista, 7 :200$000, 
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Gratificação nddicionnl de 10 oJd 
a 1 dircctor c u um chefe de secção, 
2:484$000. 

2) Pessoal contractado: 
Secretaria: 

20 praticantes, 49:200$000. 
Chauffcur c ajudantes, 7:200$000. 
Gabinete l'l'lcdico Legal: 
Medico auxiliar, 4:500$000. 
Escriplurnrio, 2 :2iHi$000. 
Serventes, 1 :560.'000 . 
Thcsourciro, 12:000$000. 
3) Serviço de Inves tigações c ca-

pturas : 
1 chefe, 21l :000$000. 
!J) Serviço de Investigações c Ca-
3 chefes de secção, 29:520$000 . 
3 primeiros cscripturarios, 

24:570$000. 
5 segundos cscript um rios, 

34:350$000. 
!i terceiros csc ripturarios, 

25:950$000. 
1 inspccLo•· da s filiacs de identi-

ficação, !i: 190$000. 
1 prolocollisla , 4 :!í00$000. 
11 auxiliares de cscripla-dnclylo-

graphos, 49 :flOO. 000. 
4 idcnli ficad o1·cs, H :'1008000. 
1 pholographo-chcf'e, 7 :200.' 000. 
1 phot.ographo de 1. n classe, 

5:400. 000. 
1 photogt·apho de 2. • classe, . .. . 

3:600. 000 . 
1 n.iudantc de phologrnpho, 

il:000$000. 
2 nrchivadores, G :0008000. 
1 porteiro, B :4!J28000. 
4 continuas, 10:740$000. 
4 se rventes, 8 :!J.W$000. 
1 inspccto•· do Corpo de Seguran-

ça, 5:031$000. 
4 sub-inspcclorcs, 18 :720~000. 
20 invcstigado•·es de 1." classe, .. 

84:240$000. 
2fl invcstil(adnres de 2. n dassc, 

90:!!00.000. 
30 im·cstigadorcs de 3. n classe, ... 

91:800 ·uoo. 
Diarias a investigadores, em via-

gens, 130:00~ 000. 
8 p1·aticant cs contractados·, 

21 : MO~:ooo. 

Somma, 1.0:Jí:082$. 530:624$000. 
B) Mat erial: 
1 Exped iente dn Secretaria, .... 

18 :000$000. 
2 ) Expediente do Gabinete Medi-

co Lega l, 8:200$000. 
B) Custeio das cocheiras da Poli-

cia, 10:000$000. 
4) Custeio c reparos de aulomo-

vcl, 30:000$000. 
. 5) Conservação e limpeza do pre-

dw, 3 :000$000. 
6) Passes e telegrnmrnas, •••••• 

50:000$000. 

7) Expediente da Directorin do 
Gab inete de Investigações e Captu-
ras e das delegacias especializadas, 
14:000~000 . 

8) Expediente da Secção de Ex-
pediente c Archivo Geral, 
:JO:OOO~OOO. 

!l) Expediente da Secção de Es-
tati slica, 10 :000$000. 

10) Expediente da Secção de Iden-
tificação c filiacs, 25 :000$000. 

11 ) Expediente do "atclier" pho-
logmphico, 15:000$000 . 

1:.!) Tclcgnunmas do Gabinete de 
Investigações c Capturas, 6:000$000. 

Som ma, 219:200$000. 134:000$000. 
2) Dclegncins de Policia: 
1) Pessoal: 
f primeiro delegado auxiliar, . .• 

:.! I :G00$000 . 
1 segundo del egado auxiliar, 

19:200., 000. 
1! delegados auxili ares (3. 0

, 4. 0
, 

5." c 6."), 72:000$000. 
4 delegados de 4. ", cspccinlizados, 

72:000$000. 
4 delegados de 1!, • cntrancia, 3 na 

Capital c um em Juiz de Fóra, .... 
48:0008000 . 

40 clclegndos regionacs, ......... . 
~80:000$000 . 

So1n1na, 712:800$. 712:050$000. 
2) Dia ri as: 
A delegados auxiliares c especia-

li zados, 40:000$000. 
A del egados regionacs, ......... . 

1 ·I (i :000$000. 
A delegados c~peciaes, 45 :000$000. 

50 :000$000. 
3) Escrivães: 
6 escrivães de delegacias auxilia-

res, 22:680&000. , 
4 escrivães de delegacias especia-

lizada s, 1!í: 120.'000. 
4 escrivães das del egac ias da Cn-

pital, c de, .Tuiz ele Fóra, 15:120$000. 
:17:8008000. 

4) (lra ti ficnçõcs: 
A 214 delegacias rios municípios, 

G00$000 . 128 :400$000. 
A 40 cscriviics de delegacias rc~ 

gionaes, U :000."1100. 
Snmma, 4116:320$000. 24:000$000 . 
B) i\falcl'ial: 
Expedi ente dns del egacias, 

30:000$000. 15:000$000. 

N. 39 
Ao art. 1 .", § 4 . 0 , n . !l, em vez 

de Pessoa l - 88 :i150$000, diga-se: 
Pessoal , SO :1 00$000 . 

N. 40 
Ao art. 1. 0 , § 4. 0 , n . 11, Força 

Publica - substituam-se as rubri-
cas Pessoal e Material pelo seguiu-
~: . 
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Pessoal, 11.652:393$746. 
Matcriul, 1!.128 :000$000. 
Sommn, 14.780:393$746. 

N. 41 
Ao nrt. 1. •, § 1. •, n. 23, Secreta-

ria do Interior, :u:cresccnlc-sc na ru-
brica " pessoa l", os vc t~cimcntos. de 
mai s um chefe de sccçuo, ou SeJam 
12 :000$000 . 

N. 42 
N:1 verba 23, da Secretaria do In-

tel'ior, accrcscenlc-sc na ru!JI'ica 
"pessoa l": 

Um chefe de secção, 12:000$000. 
. N. 43 

Accrescen te-se ao n . 4, da vcr-
ha l G Subvenções da Sccreta l'in da 
Sc!(ur:'lllçn e Ass istencia Publ ica: 

a) Esco la Profiss ional Feminina 
de Bcllo Horizo nt e. 

b) Faculdade de Commcrcio de 
Minas Gcracs com sédc em Bcllo Ho-
rizo nte. 

N. 44 

Accresce nt c-sc no n . 4, dn verba 
1 G Subvenções, da Secreta I'Ía da Sc-
l(n'rança c Ass islencia Publi ca : 

Escoln Profiss ional de Eco nomia 
Dumcs lica de Brazopoli s . 

N. 45 
:'-la cpi !(rnphc " Imprensa Offi cial ", 

IW. tabell a de majornção de venci-
mentos fuça m-se as seguint es all c-
raç.'ics: 

Co 11ladn1', 600$000, 800$000 . 
Fiel, 432$500, 600$000. 
He,bc t o re~ , 710$000, noo 000. 

N. 46 
Nu cpi graphc "Escola Normal 

Modelo" onde es tá- Secretario, . .. . 
650$000, di ga-se, Sccrctal'io, 
700$000. 

N. 47 
Sob n mesma cpigt·aphc ond e es tá : 
Idem, el e Costura c I r aba lhos ma-

nuaes, 800$000, di ga-se; Idem, de 
Cost um c trabalhos manuacs, 
[JQ0$000. 

N. 48 
Na mesma epi !(raph e, ond e cs tú 

800$000, diga -se professora de cdu-
caçft o phys ica , 450$000. 

?\. 49 
Snh n nu•smn epigmphc, nnde es-

tá " Id em, de Art es, 800$000", di ga-
se - " Idem, de A rlcs, G!í0$000". 

Sa In das sessões, 12 de setembro 
de 1927. - Alfredo Sú. - H i beiro 

de Oliveira . - Alves de L~mos. -"' 
Lcvindo Coelho. - Luiz L1sbon. 

O SR . VALLADARES RIB,EIRO: 
- Tomei a pa lavra, sr. PrcsHiente, 
para offercccr ao projecto duns 
singeli ss imas emendas. Re~a a t.•: 

Accrescente-sc onde convier: 
A Casa de Caridade do Pará, como 

uuxi li o extraordin ario, 30 :000$000. 
O sr. Ribeiro de Oliveira: - V. 

exc. devia indi ca r a vc1:ha por onde 
deve correr essa des pesa. 

O sr . l'alladares Ribeiro:- Mau 
sy mptomul Estou vendo que v. exc. 
está co m o espírito prevenido ... 

O sr . Alfredo Sá: - Trinta con-
tos não parec e: singeleza. O sr. l'a/ladares Ribeiro: - Pe-
ço li ce nça para rcmetlcr a v. cxc. 
duas phollogmph~a s. . . Por clips 
vt' rú que estou pedindo pouco. A 
Casa de Caridade do Pará, pelas 
proporções em que está sendo con-
struíd a, ha de ser, dentro de pouco 
tempo, o hospital central do Oéste . 

A idéa da centralização dos nos-
sos serviços de ass istencia, creio do 
c! r. Raul Soares, não pode deixar de 
ser uma itl.éa em marcha . A cidade 
do Pnr:'t, pela bond ade de seu clima, 
uhcrcl adc do solo c situação de ccu-
ll·o ferroviario, está naturalmente 
indicada para um desses postos ccn-
trncs . 

A minha emenda, couscguintemen-
tc, ndeantn ... o futuro; e com ella 
não faço mais do qu e prestar um 
!(r r.:. de servi ço no Estado. Espero 
•tU e sej a approvnda . · 

A outra emend a j á é. differente 
(!e ) : 

"Nn t nbell a, onde diz professora 
dn capital , 350$000, diga-se .....• 
·100$000. 

Snl n dns sessões, 12 de setembro 
de 1927. - Vnlladnres Ribeiro. -
Per i eles l\'lcndonça. - A lfrcdo Bae-
tn. 

Acho insuffi cicntcs os vencimen-
tos que n commissão está fixando 
parn os professor es primarios. A 
Yicl n está carí ss ima .. . 

O sr . Alfredo Sá: - Ha cidades 
t·m Minas ond e a vidn é mais cara 
do qu e em Bcllo Horizonte : Ubcra-
bn, por exempl o. Nesse caso, devi a-
se cxtcndcr n medida a todo o Esta-
do. 

O s r . l'nlladares Ribeiro: - In-
diquei nos professores dn Capital, 
Jlorqu c cll es est ão no principio du 
lahclla . A commi ssão, porém, pode-
rá !.ornar o nu gmcnto geral. 

Observo que os 50$000 da minha 
(•menda são i!J ;>ufficie~tes e insuffi-
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cientes, sobretudo, para os profes-
sores da Capita l, os quacs, jú devi-
do á cireumstancia de serem os nos-
sos grupos visitndos pot· pessoas do 
Estado, de fóra do Estado c nlé do 
extrnngeiro, já pot· serem obrigad os 
n figurar nas fes tas officiacs ... tra-
jando sedas co ru scant es, têm gran-
des despesas de i·cprescnlnção . 

Devido {t insnffi ciencla de venci-
mentos, o exodo de professores, no 
magistcri o min eiro, vae se tornan-
do alarman te. Não se i si a co mmis-
são já nttentou pa ra o fac to. 

O sr. Alfredo Sá : - Mn s vão np-
pareccnd o as novns ca madas que, a 
Escola Norm al fornece. 

O sr. l' alladnrcs Ribeiro: - Pu-
ro engan o I Um professor ln tclli-
gentc, preparndo, prn t. ico c com vo-
cação para o mngistcrio é uma bcn-
cão da Providencia Divina... Um 
Estado novo que co nsentir, de olh os 
enxutos, qu e, urgido pclns neccssi-
dnd cs, cll e se passe parn a !Jui'O-
cracia ou pnra o commercio, estará 
cnva nd o a sua propria rui na. 

Aqui estamos todos de accOI'd o 
neste parti cul ar: não hn nenhum 
])OVO na t erra que es teja precisnnd iJ 
mai s de in strucção do que o povo 
mineiro. Pnra o r espectivo seryi ~-'l 
votamos, neste c•·çn mento, umn wr_ 
ba e 23. 000:000$000. Si porém, con~ 
tinunrm os a esmi uçar os vencimen-
to s, como a Commi ssão na tnhcl-
1::... em breve estaremo3 t l1 nt •. IJ -
zando o Esbdo, isl.o (: , servindo .. lhc 
um opíparo bn nqu ctc de letras I ... 
sem mini stra-lh e inst1·ucçiío ncnhu-
mn l 

Esta matcria é di gna de grand e 
pondera ção . Focali zn ndo-n, cu of-
fercço á comm:s ~iío ensejo atd ÕQ 
mudar o systema de in strucção " ex-
ten sivo", qu e nd,Jptr·mos!. . . i,lu ~m 
o fize::-, el eva nd 1 '> profes.)r.;· r mc-
lhornndo n sua 1 P. llll1 ncra çt\r. , pt·es-
t.nrá um grnnrl e ~e 1 ' \' 1 ço no E~ t n do . 

(Mu i/o bem! .ífui /o b ~m !'J 
Vão á Mesa, siio lidns, c entram 

conjunctamentc em di scussão as se-
guintes: 

Emendas 
N. 50 

Accrcscente-sc ond e co nvi er: 
A' Casa de Ca l'icladc da cidade do 

:t;>arft, co mo auxilio cxlrnordinnrio, 
30:0008000 . 

N. 51 
Na tahelln , onde diz professora dn 

Capital, 350$000, diga-se 400$000 . 
Sala das sessões, 12 de setembro 

~~ 192? , - Valladqres Hibciro~ -

Pcrielcs de Mendonça . - Alfredo 
13acla. 

O SH. ENE':\S CAi\I E I1 ~ vem_apre· 
sentar no prn .i ec to em dt scussao al-
i: Um ns emend as. 

Vi sam . auctol'i za r o executi vo a 
aux ili ar com i!O co ntos n co nstru-
cção do pav ilhão do Hospi tal de Mar 
de Hcspnnha ; n auxiliar com 1 5.co~l
tos a co nstrucção de um pavtlhao 
para n Esco la Do 1~1 cs ti c :~ da mesma 
cidade; a subvenciOnar co_m 30 con-
tos lambem n co nstrucçao de .um 
pavilhão para o Asylo de Invohdos 
naqucll a cidad e; a fazer o paga men-
to de subvenções cahidns em exer-
cícios fin dos c dev idas á Santa Casa 
de Ri o Novo; c, fin almente, a ma t~
dnt' incluir na li sta dos estabeleci-
mentos subvencionad os pelo Estado 
alguns hos pitncs c osylos. . 

Ju sti fica ndo essas emenda~. dtz o 
orndor qu e encerram todns cllas me-
di das just.as c que, tendo o Senado, 
em sessão antc l'ior, nppt·ovado. ~u
t r as chcndas, tmtnndo de a ux~I~nr 
: 1·as emendas, tratand o nc. auxthar 
irlcnli cns inst itui ções hcneftentcs de 
nutras cirladcs, será um acto ele cqui-
dadc approvar f.ambcm as emen-
das que vac env'ar á Mesa e que 
são as ~rgu i ntcs : 

N. 52 
Fica o poder executivo auctoriza-

do n auxiliar com quinze contos de 
réis n construcção do pnvilhão do 
Hospital de Ma r de Hespanhn. 

N. 53 
Fica o poder execut ivo auctoriza-

do a nuxili ar a com qu inze contos de 
réis a constru cção do pavilhão da 
Escola Domestica de Mar de Hes-
panhn. 

N. 54 
Ficn o poder executivo auctorizn-

do a ~ uhvc n c i onnr, com trinta con-
tos de ré is, a con struc~~ão do novo 
pav ilhão do Asylo de Invalidos de 
~l a r de Hcspn nha. 

N. 55 
Fica o podct· executivo auctorizn-

do a pnl(a r, sem desconto, as sub-
ve nções cahida s em exercícios fin-
dos, dev ida s á Santa Casa de Rio 
Novo . 

N. 56 
Fica o poder executivo auctoriza-

do a incltdr na li sta de estabeleci-
mentos subvencionados, os seguin-
tes : Hospital de Mar de Hespanha, 
Hospital de Gunrará, Hospital de Bi-
cns1 As~· l o dos Invalidos de Mar dç 
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T-lespanhn c Escola Domestica de 
Mar de Hcspanha. 

Saln da s sessões, 12 de setembro 
de 1927 . - Enéns C:nmcrn . - Al-
fredo Ca lão. - Xavier Rolim. -
Camillo Chaves. 

Lidas, entmm co njunctamentc em 
di scussão . 

O SR. ALFREDO SA' ohlcndo n 
palavrn, diz que a commissão accci-
ta condicionnlmcnt.e as emendas que 
acabam de ser aprese ntadas no Ca-
pitulo I, do Jll'o.iecto, n•servnndo-sc, 
pon)m, o direito de, na il. n di scus-
são, emiltit· parccct· difinili vo sobre 
cada uma de II ns. 

Encerradn a di scussão, são appro-
vados o Ca pitulo I, e todas as emen-
das ao mesmo npt·esc ntadas nes ta e 
na sessão de ... 

Em di scussão o Capit ul o li (da 
receita). 

O SR. ALFREDO SA':- Sr. Pre-
sidente, ao Capi tulo 11, do proj ccto 
rm di scussão, rel:llh·o ú receita, ve-
nho anrcsentar as s c ~ uintc s emen-
das (fé) : 

Outras emendas que por ve ntura 
appnrcçam sobre o mes mo Capitulo 
a commissiio nccc itará co m sympa~ 
thin , dcixa nrl o, ctüt•c tanto, para em 
3.• di scussiio di zrr dcfin:livatr.cntc 
sohre o nssum pto. 

Vão ú Mesa, s<io lidas c cnlr:.m 
conjunctamcntc em di scu s ~;ãv as 
seguintes: 

Emendas 

N. o'l 
Accrcsccntc-se ond ':l co nvier: 
Artigo. Fica o !\OV•!rii J do Esta-

do aucl.orizado n. reali zar operações 
de crcd 1to, no pa1z ou no ext t·a·,,gci-
t·o, em moeda nac ional ou cx trnn-
gcirn, offcrccen rl o as ncccssaria s r,a-
rnntia s, at é o mn ximo de 3.500.1100 
(trcs m[lhões c quinh enta s mil li-
bra s. esterli na s, cuj o producto se 
destmnr:\ a todos ou algum dos se-
guintes fin s : 

r.) ullimnç5o do rcsgatr. .1 .1 di vida 
externa; 

h) npparclhnmcnto rh Hé:lc Sul 
Mineira c da Estrada de Ferro r·:•-
racatd; · 

c) serviços de ele c! ricidade de 
Bel lo Horizonte · 

ci) Obras nus' estações hydt·o-mi-
ncracs do Estado; 

e) cmprcslimo do Banco de Cre-
dito . Real d_: Minas Cernes, pam 
moynnentaç~o da carteira Hypothc· 
çnrta c Agncola; 

f ) Emprcst.imo lt Pt·efeiturn ~n 
Capital e {ts Camnrns 1\Iunicipnes do 
Es tad o . Sala das commissõcs, 12 de selem· 
bro de 1927. 

N. 58 
Aecrcscenle-sc no Ioga r proprio: 
Hcnda e estações hydro-mineracs, 

600 :000$000 . 
N. líll 

Accrcsccntc-sc onde convier: 
Emolumen tos policines, . . . . . ... 

200 :000'000 . 
N. 60 

Accrcsccnt c-sc onde convier : 
Impos to de capi tn çiio pnm o fu-

do escolar, 1.500 : 000~000. 

N. 61 · 
Accrcscentc-se onde convier: 
Addicional de 10 °\0 sobre o im-

posto de bebidas nlcooli cns para o 
fundo escolar, 500:000$000. 

N. 62 
Ao n. 2!í, do ~ 20, rio art. 2, em 

vez de 160:000$000, diga -se, .... .. 
200:000$000, altcrnndo-se o total. 

Snln das sessões, 12 de setembro 
de 1!127. - Alfredo Sá. -Ribei ro 
de Oliveira. - Lcvindo Coelho. :..__ 
Lui z Li sboa. - Alves de Lemos. 

En ce rrada a di scussão, é approva-
do o Capitulo 11 com as emendas ao 
mesmo "prcscntadus .. 

Vac o project.o com as emendas lt 
com missão de Finanças. 

En Lra em 2. • discu ~são do 1. 0 

turno o seguinte: 

PROJECTO N. 26, DA CAMARA, DE 
1ll27 

Reforma constitucional 
Art. 1. o Substitua-se o § 1. o do 

art. 3. o da C.o nsli tui \ão do Estado, 
pelo se!;uint c : 

"Art. 3. o • • • 

§ 1 O. Em tempo de paz qua I quer 
pessoa pode entrar no terrilorio do 
Es tad o, ou dellc sa hir. com a sua 
fortuna c bens. " 

Art. 2. 0 Substitua-se o § 17 do 
art. 3. 0 , pelo seguinte: 

Art. il. " : 
§ 17. O direito de propriedade 

mantem-se em toda sua plenitude, 
sa lvo a desapropriação por necessi-
dade ou ui i !idade publica, median-
te indcm nizn çiio previa . 

~) A.s minas pertencem no pro-
Jll'lcl:ll'l o do solo, salvo as limitações 
cstahe!ccidas por lei, a bem da ex· 
ploraçao das !ncsmas i 

6to 
h) As minns c jazidas minernes 

nccessnl'i ns á scgurnnça c defesa 
nacionaes, e as terras ond e existi-
r em, não podem ser transferidas a 
extrangei r os. " 

Art. 3. o Substitua-se o § 20 do 
art. 3.0 , pelo seguinte: 

"Art. 3. o • • • 
§ 20 . Da r-se-á "habeas-corpus" 

sempre que alguem soffrcr ou se 
uchar em immincnte perigo de sof-
frer violencia por meio de prisão 
ou constrangimento ill cgal em sua 
liberdade de locomoção. 

Art. 4. o Substitua-se o art. 11 
pelo seguinte: 

"Art. 11. O Congresso reunir-se-
h, independentemente de convoca-
ção, no dia primeiro de agosto de 
cada anno, si n lei não designur 
outro dia, e fun ccionará dois mc-
zes, du ·data dn abcrtmn, podendo 
ser prorognrlo, ndiado ou co nvoca-
do extrno rdinai'Í amcnte." 

Art. li. o Substitua-se o art. 50, 
pelo seguinte : 

Art. 50. O pcl'iodo presidencial 
durará quatro a'nn os, não podendo 
ser reeleito o pres idente, e nem elei-
to o vice-presidente que houver ex-
ercido a presidcncia dentro dos ul-
timos doze mezcs . " 

Art. li. o Substitua-se o art. 62, 
pelo scgu in te: 

"Art. 62 . E' requisito essencial 
para nomeação de Sccretnrios de 
Estado estar na posse dos direitos 
de cidndiio brasil eiro ." 

Art. 7. • Substitua-se o n. XI, do 
art. 74, pelo seguinte: 

Art. 74 ... 
XI. As Cnmaras Municipaes não 

poderão comminnr penas de mais 
de quinhentos mil réis de multa e 
quinze dias de prisão, podendo esta 
ser commutadn em multa corres-
pondente." 

Art. 8. o Substitua-se o ar t. 7ll, pe-
lo seguinte: 

"Art. 79 . O Congresso ou o go· 
v~rno em suas leis ou regulamentos, 
nao podcrlt onerar os municípios 
com despesas de qunlquer ordem, 
salvo para fin s de instrucção pri-
maria e hygicnc, caso em que o 
onus não poderá exceder de dez por 
cento da renda ordinuria por elle 
urrecndada. " 

Art. 9. 0 Supprima-se o art. ll3 . 
Art. 10 . Substitunrn-se os arti-

gos !J(j c ll8, pelo seguinte : 
. "Art. . . . S:io condições de elegi-

bilidade para o Congresso Estadual: 
1." Estar na posse dos direitos de 

cid~dão brasileiro e ser alistnvcl 
clettor nos termos da Constituição 
fçdçr11l; 

2. o Pn rn a Cnmara, n edude da 
vinte e um annos co mpletos c mnis 
de quat ro annus de cidadão brasi-
leiro; · 

3. o Pnm o Senado, a edude de 
tl'inta e cinco nnnos cmnpletos e 
mais de seis annos de cidadão bra· 
silciro. 

Pnt·ugmpho uni co. O Congresso 
declarará em lei especia l, os casos 
de incompa tibili dade eleitoral." 

Art. 11. Substituam-se os §§ 1. • 
e 2. • el o nrt . D!l, pelo seguinte: 

§ (n rt. ll!l .. . ). A eleição realizar· 
se-á no pl'imeiro domingo do ultimo 
trimestre do período J)l'Cs idencial, 
prnct•dcnd o-sc, na Capital, á npma· 
çfi o do ~ Yotos recebidos nas secções 
clcit.11'aes. 

O Congresso fará n apuração na 
sua primeira sessão do mesmo nn· 
no, com qualquer numero de pre· 
se nt es. " 

Art. 12. Suhslitun-sc o art. 100, 
da Constituição, pelo seguinte: 

"Art . 100 ... 
I - Ser brasilci r o na to. 
Il - Estar na posse dos direitos 

politicos. 
III - Ter mais ide 35 annos de 

cdndc. 
IV - Supprimn-sc." 
Art. 13. Substitua-se o art. ll. 0

, 

da lei add icional n. 11 , de 7 de 
agosto de 1!l2G, pelo seguinte : 

" Art. 9.0 Additc-se: 
Art. . . A concessão de aposenta-

doria nos fun~c i onari os · publicos 
que, ao ser promul gada a lei addi-
cional n . 10, de 14 de se tem bro de 
I 920, contavam mais de dez annos 
de serviço effcctivo, será regulada 
pelas di sposições da lei n . 7, de 14 
de agosto de 1DOll, ficando, porém, 
a co ncessão da aposentador ia, por 
inva lidez, pres umida, a juizo .do 
govern o . 

Al't. .. A acccitação de commissão 
ou de ca t·go remunerado municipal 
cstadua l c federal, suspende a~ 
vantagens da aposentadoria, as 
quacs somente poderão ser restabclc· 
citlas mediante novas provas el e in-
r~lid~z, nos termos dn legislação or-
dutnrm . 

Art. 14. Substitua-se a ultima 
parte do art. 13, da lei addicional, 
n. 1 ~· de 7 de agosto de 1 ll2G, pelo 
scgnllltC: 

Art. li! . Addite··SC: 
Art. .. Os membros do Congresso só 
perccher~ o subsidio desde a data dn 
J~t s lallaçao, salvo os que ainda não 
ttverem prestado compromisso, que 
o perceberão da data da posse. 

Sala das sessões da Camnra dos 
u cpuraaos, lS qç setembro de 11.1:17 .-



I- O presidente, Pedro Marques de 
Almeida. - O l. o secretari o, Caio 
Nelson. - O 2. 0 secretari o, Domin-
sos de Rezende. 

Approvado sem dchnlc, por una-
nimidade de votos, fica o Jll'o.iecto 
sobre a mesa para a ordem dos tra-
balhos. 

Entm em 2. • di scussão, com 
emendas, o seguinte: 

PROJECTO N. 13, DA CAMARA, DE 
1927 

Reforma o regimento de custas 
(Vide a integra desse projccto na 

actn de 1. o do concntc). 
Emendas nffcrccidn s pela commis-

são de Justiça e Lcl(islação, em ses-
são de 8 do corrente a esse pro-
jcclo: 

N. 1 
No art. 10, di ga-se 10 oi• no invcz 

de 20 •!o, ficando assim redigido: 
Art. 10. Nas divi sões, demarca-

ções c arrolamentos não excederão 
os custas de 10 oi• do valor do im-
movei ou do espolio; far-sc-á, po-
rém, rateio des tas, que, como Ines, 
somente se entendem as taxas des-
te reg imento no que excederem á 
porcentasem acima fixada. 

N. 2 
No art. 19 do pro.iecto, tercei ra 

linha, substitua-se "art . 35", por 
"art. 39" . 

N. 3 
No parn gra pho 1111i co do art. 31, 

ultima linha , accrescente-sr o pro-
nome "lhe" entre as palavras 
"que" c "porém". 

N. 4 
Art. 32 . Feita a co nta, depois de 

scllados c Pl'cparados os aut os, an-
tlcs de subirem para a sentença de-
finitiva , serão ouvidos os represen-
tantes do fi sco estadual. 

N. 5 
No Capitulo li, tabelln IH, sub-

stitua-se o n. 15, pelo seguinte: 
N. 15. Sentenças e Decisões : 
a) Sobre o ponto principal da 

causa, qua I quer que seja sua na-
tureza: 

A tê o vn lo r de 1 :0008, 5$000. 
De 1 :000$ a té 2 :000$, !i." OOO. 
De 2 :000$ até 4:000$, 8 000. 
De 4:000$ nté 8:000$, 12SOOO. 
De 8:000S nté 12 :OOOS, 1!í ·ooo. 
De 12:000$ até 20:000$, 20. 000. 
De 20:000$ para cima, um mil réis 

~or conto de réis ou fracção d~ çoq-

to de réis até o mnxlmo de ...... 
100 000. 

b ) (Como está). 
c) (C.omo cs là ) . 
d) (Como cstú ) . 
c) (Como está) . 
f) De partilha ou sobre partilha 

.iudicinl, feiln em outro juizo, em 
arrolame nto, 3$000 . 

g, h, i , j, k , I, m, n, o, p, q . -
Como· está. 

r) Supprima-sc. 

N. 6 
Substitua --se o n. 16 pelo seguin-

te : 
N. 16 . Partilha c sobre partilha 

judicial, feita c processnda no mcs· 
mo juizo, tomando por base o va-
lor do acervo: 

Até 1 :000$, 2$000, c dahi para ci-
ma um mil réis em cada conto de 
réis ou frac~·ão, para cima do pri-
mcil·o, até perfazer o emolumento 
ma ximo de 100$000. 

N. 7 
Substitua-se o n . 18, pelo scsuin-

tc: 
N. 18 . Preparo de inventario, 

quando o espoli o for de ci nco contos 
de réis para cima, por conto ou fra-
cçiío de co nto, a contar do sexto 
conto, inclusive. 

(O mais como está). 

N. 8 
Substitua-se o n . 22, pelo scsuin-

tc: 
N. 22 . Al'l'cmalnção, ad.iurlicnção 

ou remi ssão de bens, 112 "I" sobre o 
va iO!' dos hcns aiTcnwtados, ncl.iu-
dicados ou remidos, não exceden-
do o maior •emolumento de 100$000. 

N. 9 
Substitua-se o n. 27, pelo seguin-

te : 
N. 27. Numeração c ruhl'ica de 

livros, inclusive os con1mcrciacs, 
excepto os dos escrivães c distribui-
dores do juizo, por folha, 120 réis. 

N. 10 
Redija -se nss im o ultimo período 

do n. 46: 
Obscn açii o . Quando o casamento 

for fórn do perím etro da cidade, 
villn, ou arraia l, ,dcvcriío as partes 
offercccr conduc~~ão ou pagar as 
dcs pcsns, que niío excederão de .. . . 
15$000 . 

N. 11 
No capitulo Jlf, tabclla V, redija· 

sç nssim1 a CJ)igraphc; 

021 

"Actos do procurador geral, sub-
procurndor ge ral, promotores de 
justiça, ndjunctos dos promotores, 
advogudo gern l, procurador g~ra.l \ 
procurador fi sca l c consultores JUI'I-
dicos." 

N. 12 
· No capitulo V, tabclln VII, substi-

tua-se o n. 7!), c seu porusmpho, 
unico, pelo seguinte : 

N. 79. Busca de livros ou papeis 
archivndos: 

Até seis mczes, "nihil". 
De seis mczcs a dois ann os, 5$000. 
De dois nnnos a dez annos, 

8$000. 
De dez annos n vinte annos, 

l0$000. 
De vinte an nos a tl'inla annos, . . . . 

20$000. 
De mai s de trinta nnnos, ..... . 

30. 000. 
§ 1. 0 Si passados vinte annos a 

parte indicar o anno c for achado 
o objecto da busca, qualquer que 
seja o tempo decorrido, 106000 . 

Si não for achado, 5$000. 
§ 2. • Si va rias interessados, a um 

t empo, pedirem a pratica de neto 
emanado do mesmo objccto, será 
entre todos ralciadn a importaucia 
da busca, que é uma só. 

N. 13 
. Substitua-se o terceiro período do 
n . 80; pelo seguinte : 

Si for de teor, além de raza, . ... 
2$000. 

N. 14 
Substilun-sc o n. 85, pelo seguin-

te: 
N. 85 . Esc l'ipturns, incluindo a 

transcripção das procurações, alva-
rás c certidões exigidas pelo Codigo 
Civil (nrt. 1 .137) e o primeiro 
traslado, além de raza c do emolu-
mento no numero anterior : 

De valor até 1:000$, 20. 000 . 
De mais de um conto até 2:000$, 

25$000 . 
De mais de do.is contos até . . . .. . 

õO :000$, por conto ou fmcção, . .. . 
2$000. 

De mais de cincoenta contos até 
100:000$, por conto ou frncção, . . . . 
1'$000 . 

Dahi para cima, por conto ou fra-
cção, 500 réis, a lê o mnximo de . .. . 
500$000. 

N. 15 
Substitua-se o n. 87, pelo seguin-

te: 
N. 87. Eseriptura de quitação, 

lO~O~O. 

N. 16 
Substitua -se a letra "a" do art. 

!lO, pelo set-tuinlc: 
a) em cm·torio ou fórn dclle, mas 

den tro do perímetro da sédc da co-
marca ou do termo, qualquer que 
seja o modo de intimnçiío ou de no· 
tificnção, salvo por edital, 3$000. 

N. 17 
Suhsti tua-se o n. 92, pelo seguiu· 

te: 
N. 92. Procuraçiío ou sub-estnbc· 

lccimcnto, inclusive o primeiro tras-
lado, 8$000 . 

N. 18 
No paragrapho 1. •, do art. !)2, 

em vez de 3$000, diga-se 2$000. 
N. 1!) 

Na tobclln n . X, suhstilua-se o n. 
9!), pelo scguint c: 

N. 9!). Actn de reunião de credo-
res, além da raza: 

a) para concordata ~rcv_cntivn, 
prestnção de contas e pnme1ra ns-
srmbléa da fnll encia, ~0$000. 

h) para qualquer outro fim, além 
da raza, 10~000. I 

N. 20 
Subst ituam-se as letras "c" c "d" 

do n . 101 , pelo seguinte: 
c) de dcscripçiío c avnlinção de bens 

e de partilha, em inventa ri o, de di-
visão, c demarcação de terras par-
ticulares c de divi siío de cousa com· 
mum, 8$000; 

rl) de qualquer outra cspccic, 
5$000. 

N. 21 
Subustitun-sc a letra "a" do u. 

102, pelo seguinte : 
a) de supprimcnto d·e consenti-

mento para casamento, 5$000. 

N. 22 
Substitua-se a letra "b" do n. 

105, pelo seguinte: 
b) de adjudicação, arrematação ou 

remissão, de formal de partilha, prc-
t~atoria ou rogntoria ou quolquci' ou-
tra que não seja de sentença, além 
da raza, 8$000. 

N. 23 
Substitua-se as lctrns "a" c "c", 

do n. 106, pelo seguinte: 
a) passada nos autos, desentranha-

mento de papeis c documentos, in-
clusive a nota nestes lançada, além 
da raza, dos J'Cspectivos traslados, 
·si fi curem,, 2$000, 
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c) qualquer outra, para a qual não 
haja emolumento especificndamcnte 
lmçado, 2$000. 

N. 24 
Substituam-se ns lcl!·as "a" e "h" 

do n. 107, pelo seguinte: 
a) em carlorio, nu sala de audicn-

cia, ou em qualquer dcpcndcncia do 
(•clificio do forum, 3$000. 

b) fórn desses Jogares, o que só 
se dará, lia falta de official de jus-
tiça, c por ordem do juiz c sem que 
nada seja devido a Ululo de diligcn-
cia, 5$000. 

N. 25 
No paragrapho primeiro do art. 

107, diga-se 1$000, em vez de 2$000; 
no paragrapho segundo, do mesmo 
artigo·, diga-se 2~000 em vez de .... 
3$000. 

N. 26 
Substitua-se o n. I,. da lclrn "h", 

do n . 112, pelo segmnlc: 
I) em arrolamento, 2$000. 

N. 27 
Na letra "b", do n. 113, diga-se 

1$000, em vez de 1$500 . 
N. 28 

Subst.ilua-sc o primei ro pci'Íodo do 
n. 1 Hi, pelo seguinte: 

N. 11 G. Inquiri<;ão de cada tes te-
munha, depoimento da parte ou aca-
rcacção, 5$000 . 

N. 29 
Subslilun-sc o n. I, da letra "n" 

elo n . 118, pelo seguinte: ' 
I. Nas causas de valor até 5 :000$, 

3$000. 
Substitua-se lambem o n. JI, da 

lct!·a "a", do me smo n. 118, pelo sc-
gmnte: 

li. Nn s de mais de 5 :000$ ate ... 
10:0008, 5SOOO. 

Nas de mais de 10 :000~ c de va-
lor inest.imavcl, 8~000. 

Substitua-se a letra "b", do n . 
118, pelo seguinte: 

b) Qualquer outro mandado, 
28000. 

N. 30 
Substitua-se o n. 120 pelo seguin-

te: 
N . 120. Procuração ou sub-esta-

belec imento "npud-actn ", 5$000. 

N. 31 
Substitua-se o n. 124, pelo seguin-

te: 
N .. 12·1. Revisão, remuneração c 

rubrica de cada folha de documen-
tos, instrumentos, certidões, trasla-
dos c outros papeis, para a ncccs-· 
saria aulhenticidndc, $050, 

Nada pci·cebcríío os escrivães pela 
numeração c rubrica nas folhas dos 
nulos. N. 32 

No n. 125, façam-se ns seguintes 
allcrnçõcs: 

Na lctrn "d", em vez de 5$000, di-
ga-se B$000. . 

No lclrn. "c", n. 11, em vez de 
4$000, di J.(a -sc 3$000. 

Nas letras "f", "g" e "h", em 
vez de il$000, di gn-sc 2$000, rcspc-
cti vamcnlc. 

Na lcl1'a "i", em vez de 1$000, di-
ga-se $500. 

N. 33 
Substitua-se o n. 126 pelo seguin-

te : 
N. 126 . Alvarh de qualquer espc-

cie, excepto os de soltura, qunndo 
o réo for miscrnvcl, 5$000. 

N. 34 
Na tnbclla IX, subslilun-sc o n. 

133 pelo seguinte: 
N. 133. Actos de registro civil: 
a) assento de nascimento, ou de 

obito, 2$000. 
h) certidão de obito para cnterra-

mcn lo, 1$000. 
c) certidão desses assentos para 

qun !quer outro fim, 3$000 . 
d) hab ilitação para casamento, 

cum prchcnclcndo t odos os netos e 
termos do respectivo processo, co-
pias, de cdilaes c registros destes, 
inclusive o termo ou assentamento 
da celebração do casamento, .além 
ch despesa ele publicação do edital 
rlc proclama s, pela imprensa, onde 
houver, 20$000. · . 

N. 35 
Na letra "c", do§ 3.•, do n. 133, 

diga-se 10$000, em vez de 15$000. 
Na Jocl ra "f", do§ 3.•, do n. 133, 

supprima-se a palavra "sobre", que 
cs tú no fim da primeira linha. 

No n . I, da letra "f", do§ 3.•, do 
n . 1il3, substitua-se pelo seguinte: 

I - Por cxlraclo, 10$000. 

N. 36 
Substitua-se o n . 134, pelo seguin-

te: 
N. 134. No serviço de registro ci-

vil só haverá busca de livros, autos 
c papeis findos c será, de cndu nnn~ 
1SOOO, não excedendo o emolumento 
a es te titul o, de 20$000. 

N. 37 
Na labella X, n . 135, substitua-se 

a ultima a !inca da letra "b" pelo 
seguinte: - por conto de réis, ou 

• I 

\ 
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frocçiío de conf.o, nté o cmoltnn cntr, 
mnximo de 250. 000. 

N. il8 
Substitua-se o n. 137, pelo segui n-

te: 
N. 137. A vcrboçíío ele cessão, cx-
tincção tolnl ou pnrcinl , sub-rogação, 
ou de neto, ou cnncorrcncia, que al-
tere de qualquer forma a inscl'ipção, 
trnnscripção ou regis tro anterior, 
qucl' no locanlc :'l s pcssrws, que1· 
no tocnnlc ás cousns, que fi gu-
r em nessa in scrip~·ão, tran scl'ipc;ão 
ou registro. comprchcncl cndo todas 
as annotaçõcs, indi ca<;õcs c rcfcrcn-
cias, 58600 . 

N. 39 
Substitua-se a lctm "a", do n. 

138, pelo seguinte: 
a) negativa de hypothcca, ou de 

outro onus r eal, de nrchivamento, 
averbação, registro ou t mnscl'ipção, 
r elativa a cada immovel, sem direi-
to á busca, 10· 000. 

N. 40 
Na tnhella XI, substitua-se o 11. 

14ií. pelo seguinte : 
N. 145 . Registro facultat ivo de 

documentos, para conservação dos 
mesmos, além da r aza, que é a mes-
ma dos cscdvãcs c !nhclliãcs, 10$000. 

N. 41 
Na tnbella XIII, sulJslilua-sc o n. 

158, pelo seguinte : 
N. 158. Ca lculo on liquidação de 

impostos nos inven larios c arrola-
men tos: 

a) havendo partilha, 8$000. 
h) não havendo parti lha, por se1· 

só um herdeiro, ou p or ser o aclivo 
absorvido pelo passivo, incluida a 
conta de juros, alé 3:0008, 26000 

dnhi para cima, 1$000 
por conto ou fracção de conto, 

não ,excedendo o e molumento ma-
ximo de 30 :000$000. 

c) nas arrematações, adjudicações 
c remissões, os mesmos emolumen-
tos da letra "h". 

N. 42 
Substitua-se o n. 159, pelo seguin-

te: 
N. 159 . Conto da s custas, incluin-

do o raleio, CJUaiul o houver mais de 
um interessado, nas acçõcs ordina-
rias, summarins c espcciaes c nas 
execuções: 

I - feitos de val or até 2:000$, 
5''000 . 

li - feitos de 2:000$ até 5 :000$, 
8~000 .• 

JIT - feitos de valor superior a 
5:000$, ou de valor ineslimnvcl, 
10$000. 

a) correndo á revelia: 
I - nns causas de valor até ... 

2:000$, 3. 000. 
li - nas causas de valor superior 

n 2:000$ ou de valor incstimavel, ... 
G$000. N. 43 

Substitua-se o 11. 161, pelo seguin-
te : 

N. 161. Conta nas justificações 
ou qualquer outro processo não con-
tenci oso ou que não esteja especial-
mente lnxado, 3$000. 

N. 44 
Suhslitua-sc o n . 162, pelo seguin-

te : 
N. 1(i2. Conta final nos nulos de 

invrnlai'Ío, arrolamento, partilha ou 
sohrcpa ri ilha: 

a ) se ndo o monte até 1 :000$000, 
2$000. 

b) sendo mai or de 1 :000$, até . .. 
:J :noos, asooo. 

c) ~cndo mai or de 3:000$ a . .... . 
10 :000$000, 5., 000 . 

d ) sendo maior de 10:000. 000, 
10600. 

N. 45 
Suh slilua-sc o n. 1ü3, pelo seguin-

te: · · 
N. 1Gil. Conln de prefercneia ou 

raleio em concurso de credores, ... 
·18000, c mais 1SOOO por cada conto 
ele r éis da quantia f1. ge t• dividida ou 
ralciacl n, sendo o emol umento ma-
ximo de 30$000. 

N. 46 
Suhslilua-se o .n. 168, pelo seguin-

te: 
N. 1G8. Rcdueção d\! papeis . de 

cred it o ou titulo da di vida publica, 
a moeda corrente e vice-versa: 

n) se ndo o valor total de 5:000$, 
3$000. . 

h ) sendo o valor tolnl superiOr a 
ri : ooo~. G8000 . 

N. 47 
Substitua-se Lodo o numero 171, 

pelo seguinte: 
N, 171 . Dist ribuição ou baixa de 

cnda feito, inclusive cscriplura 
38000. N. 48 

Suhslilua-se o n. 172, pelo seguin-
te: 

N. 172. Partilha ou sobre-parti-
lha: 

a) de acervo de valor de 3:000$, 
Até 5:000$, 12$000. 
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h) de acervo de valor superior n 
fí :000$, por dcantc, 4,10 •1•, não ex-
cedendo o maior emolumento de ... 
200$000. 

Paragmpho unico (como está no 
projccto). . N. 49 

Na tabelln XIV, substitua-se o n. 
174, pelo seguinte: 

N. 174. Avaliação de bens de 
qualquer natureza : 

a) até 3:000S, 6$000. 
h) de 3:000$ a 6:000, 12$000. 
c) de 6:000$ a 15:000, i!0$000. 
d) de 15:000$ a 30 :OOOS, 50$000. 
e) de 30:000$ para cima. mais 

3$000, por conto de réis ou fracção 
de conto, até o emolumento maxi-
mo de 300$000. 

N. 50 
SulJstitua-sc a observa ção no fi-

nal do texto do n. 177, pelo seguin-
te: 

Observa ção : - Nenhum emolu-
mento será devido no ca so de nova 
a~alia çiio por defeito da primeira, 
nao podrndo os avaliadores se ex-
cusarcm de procederem a clla. 

No processo de fallcncia serão ta-
xadas pela metade as custa s desta 
tahella art. 187, da lei de fall cn-
cias). 

N. 51 
Na tahella XV, n. 179, supprima-

se a observação no fim do texto 
desse numero. 

N. 52 
Na tahclla XVII, n. 19-~, suppri-

ma-sc a letra "a", desse numero . 

N. 53 
Emenda n. 51. Na lct.ra "c" do 

n. 106, corrija-se para 25$000, ~ll(le 
cs tá 250$000. 

N. 54 . 
Emenda n. 52. Na In h e lia XIX, 

n. 203, em vez de 6$000, diga-se, ... 
5$000. 

N. 55 
Emenda nl 53. Substitua-se toda 

a quinta secção pela seguinte: 

Secção quinta 

CAPITULO VIII 

Tabclla XX 

Policia 
N. 204. O Sec ret.ario da Segurança 

c Assistencia Publica, delegados c 
subdelegados de policia, pelos netos 
que praticarem ll!\ policia ndminis-

lratívn, terão os emolumentos ~axn
dos no Capitulo XXII, art. fío7, § 
1.•, de numcros 1 a 4, c § 2.•, nu-
meros 1 a 15, o Hegulamcnto nppro-
vado pelo decreto n . 7. 437, de 21 
de clczcmhro de 1926, e pelos que 
praticarem nn policia .iudicinria, os 
taxad os por netos idcnticos dos jui-
zes de direito c municipaes, na ta-
bella III, n . 32, c seguintes deste 
Hegimcn lo . 

N. 205. Os escrivães terão os 
emolumentos taxados para os mes-
mo s netos dos escrivães criminaes 
na tahclla VIII, deste Heg imcnto. 

N. 206. Os agentes de policia te-
rão os mes mos emolumentos taxa-
dos aos officiacs de justiça, na tn-
hr lla XVI, deste Hcgi mcnto, pelos 
netos idcnticos que praticarem. 

Observação : - Os emolumentos 
das auctoridadcs e funccional'Íos 
policiacs serão contados nos pro-
cessos administrativos e nos de 
acção privada, a requerimento da 
parte, pela auctoridade que presi-
dir ao neto ou dirigir o processo, e 
nos feit os de acçfto publica, pelo 
contndo1· do jui zo, na occasião op-
por luna. 

Sala das commissões, Senado, em 
S de sctcm hi'D de 1027. - Alfredo 
S:'t. - Vallndarcs Hibciro. - Ca-
millo Chaves . 

O SH. ALFHEDO Sá: - Sr. Pre-
sidente, v. cxc. e o Senado sabem 
que o actual Hegimento de Custas 
do Estado foi approvado pela lei 
n. 105, de 1804. Já é, portanto, um 
regimento archaico, cujas disposi-
cõcs não acompanharam as ·cxigen-
~las c os reclamos da vida ·judiéia-
ria no longo período decorrido até 
hoje. 

F.' verdade, sr. Presidente, que é 
um regimento sabio, contend•J dis-
posições modelares, feitas por quem 
linha pcrfcil o conhecimento do as-
sumpto, devido ao que conseguia 
nll·avcssar esse grande tracto rle 
tempo, soffrendo apenas pequenas 
modifi cações pela s leis 251 c 249, 
de 1800. Fóra cssns alterações, sr. 
Presidente, apenas uma ou outra 
di spos ição esparsa tem sido levada 
nc. r egimento em vigor. 

Do fôro, sr. Presidente, i:lós ,jui-
zes r do s auxiliares da justiça, par-
tiam verdadeiros c:Jamorcs contra 
as taxas do regimento. Por isso, o 
Congresso Mineiro ele ha muito que 
se dedicava á obra de substituir o 
regimento actual por um outro que 
melhor consultasse as necessidades 
dos funccionnrio~ da justiça e llQ 

'inesino tempo não onerüsse pesada-
mente o povo, áqucllés que recorrem 
nos juizes nas necessidades em que 
se vêm, em busca da jusliça para 
os litígios em que se cmpéuham. 

na sua "Chanaan ", como oécorridó 
em Estado do Sul do Brasil. 

Sr. Presidente, a justiça republi· 
cana não ficou, porém, intangível. 
Mal cerrou os olhos o grande repu· 
blicano, c novamente a tendencia 
para o augmento das custas come· 
çou a se manifestar, 

V. exc. sabe, sr. Presidente, da 
impressão magnific:i que todos nós, 
mineiros, e todos, no Brnsil, que 
lêem c que acompanham a marcha 
da democracia, tivemos, quan do, no 
tempo do grande presidente Jo.ão Pi-
nheiro, se promulgaram os regula-
mentos ns. 2. 011 c 2.012, chamados 
du "justiça republicana", regula-
mentos que vieram, sr. Presidente, 
tornar a jusliça mais facil, inais ra-
pida e mais barata, supremo anceio 
de todo o povo que precisa bater ás 
portas do pretorio em busca de di-
t•eito para resolver os seus litigios. 

Quer na parte da justiça voluntn-
ria, quer na parte da justiça com-
pulsoria, as taxas estabelecidas na-
quelles regulamentos, em matcria 
de inventa rios e partilhas c de divi-
são c demarcação de terras, eram, 
sr. Pres idente, as mais compatíveis 
com as boas normas da administra-
ção da justiça e vieram ao tempo, 
sr. Presidente, acabar com abusos 

·lamentaveis que o regimento de cus-
tas, então existente, permittia, re-
gimento esse que narruclla occaslão 
era a lei federal de 720, que insti-
tuíra o processo de divisão e demar-
cação de terras ainda vigente em 
nosso Estado naquclla época. 

O sr. Modestino Gonçalves: -
Vciu Jogo a lei 772. 

O sr . .t:ilfredo Sú: -Lembro-me 
hem do protesto. que, no selo llo 
Congresso Mineiro levantou o então 
deputado Miranda Junior, despertan-
do a consciencia de seus pares, para 
as mo di ficaçõcs que se faziam na-
quclla ~poca, e que, com o ser uma 
profanação, um desrespeito A memo-
riq de quem, por maneira tão pura, 
tinha estabelecido normas tão boas 
p:1ra a administração da justiça, vi-
nham nggravar despropositadamente 
taxas organizadas para tornar o fOro 
accessivcl ao povo. 

Mas, sr. Presidente, não obstante 
esse protesto, prevaleceu a teuden-
cia de se exaggerar a desf.Jesa, de se 
encarecer a administração da justi-
ça, e des sa inaneira, o regulamento 
da lei n. 105, foi sendo alterado e 
modificado sempre em beneficio dos 
funccionarios do fOro, sempre em 
malefício dos que recorrem á justiça, 
para decidir suas demand!'is, 

Agora, sr. Presidente, que no 
Congresso Mineiro se trata da ela-
boração de uma lei que succeda ao 
regulamento 105, jâ antigo de mais 
para o tempo de hoje, é opportuno 
que fa ça mos estas considerações ten-
dcnt~.s a mostrar o criterio que vue 
tendo o Congresso na outorga dessa 
lei, que passará a ser o novo regi-
mento de cu~ta_s, pelo qual se regu-
larão daqui em deante as taxas e 
emolumentos devidos aos funccio-
nal'ios da justiça. 

Havia. sr. Presidente, processos 
divisorios que ascendiam, n .. s des-
pesas de cust1fs e emolumentos aos 
juizes, escrivães e peritos, a somma 
ás vezes superiot: ao valor do im-
movei dividendo, e recordo-me de 
ler ouvido falar que uma divi são 
processada do Triangulo Mineiro 
importou em 120 contos, somma su~ 
perior ao valor do terreno que era 
objecto ela divlsão que então se fa-
zia. 
. C? ~r. Modeslino Gonçalves:- As 

dtvJsocs nessa época eram quasi ir-
r enlizavei s, mas o dec!·cto 772 do 
Estado, incidiu nos mesmos def~itos. 

O sr . Modestino Gonçalues :-Ta-
xas pavorosamente augmentndas em 
alguns pontos. 

O sr. Alfredo Sá:- E.;se.; regula-
mentos, expedidos ao tempo de JoãP 
Pinheiro, vieram acabar com esses 
excessos, com esses abusos, toman-
do mais faccis os processos de divi-
são, e direi, mesm o, vieram moral.i-
znr •lS normas processuaes, acabando 
com a l(anancia que havia, por par .. 
~c dos. funccionarios da justiça, qup 
mtervmham nos processos, lembran-
do, SI'. Presidente, episodios como 
aquelle relatado 11or Graça Aranha, 

O sr. Alfredo Sá: - Esse criterio 
sr. Pre~idcnte, para ser rnzoavel ~ 
.iusto, o !-:OVerno quiz que fosse dado 
por um magistrado e incumbiu-o da 
clnhornção de um ante-projecto que 
servisse de estudo ou de base para a 
Ol'!(anização definitivá da lel a se11 
vdacln pelo Congresso. 

Esse antc-projecto, sr. Presidente 
é que foi apresentado ao estudo rl~ 
Cama'ra dos srs. Deputados. Em 
par te, elle contém taxas razoaveis; 
noutras partes, porém, é um tanto 
radical, percebe-se a severidade do 
juiz, de forma que não consultou

1 



tanto quanto era n~ccssario, no pouco 
de majoração n que essas taxas fa-
ziam jus para corresponder ás aspi-
rações legitimas c razoavcls dos fun-
ccionarios da justiça. 

Sr. Presidente, a Camara dos De-
putados, estudando o projecto por 
um prisma de franco optimismo, fa-
voreceu os interesses dos funcciona-
rios · da justiça, majorou por forma 
exnggernda os emol umentos. 

O sr. Modeslino Gon çalves :- De. 
cretaudo a deserção do fôro. 

O sr . Alfredo Sá: - De facto, a 
prevalecerem as taxas ahi contidas 
em alguus dos seus dispos itivos, de· 
sertarHUI! do fUro _aqucllcs que não 
fossem ricos, que não tivessem mews 
bastantes para demandar. Fechavam-
se as por tas da justiça aos pobres, 
e is t" tanto na parte qu e se refere 
a L>S uclos praticados pelos nota rios 
publkos, como nos que se r efc rcru 
nos escrivães do cível. E d'essa for-
ma, ~ r. Presidente, a admin is traç(io 
da justiça, pelo projccto appro-
vado pela Camara dos srs. De-
putados, tomava-se excess ivamen te 
onerosa para rJuantos -tives sem ne-
cessidade de recorrer ao fôro para 
n solução dos stus lití gios. 

O sr. Modcslino Gonçalves :-Ain-
d.l mais : cstnbeleecndo que o juiz 
será o maior herdeiro nos inventa·· 
!'lOS, 

O sr. Alfredo Sá : - Confrontan-
do, sr. !Jresid entc, o pro,lecto appro-
vado pela Camara dos Deputados com 
o antc-projccto elaborado pelo inte-
gro juiz de direito da Cap ita l, a que 
ha pouco me referi, ouvi as suggcs-
tões deste magistrado, dcante das 
mujoraçtics feitas pela Cumara c da 
impr.cssão que recebi, sr. Presidente, 
não só do parecer desse illustre ma-
gistrado, como de outros juizes de 
direito, que acudiram lambem no np-
pcllo para que se pronunciassem u 
respeito; da opinião colhida lambem 
de outros interessados, qun cs sejam 
pl'lncipnlmcntc escr ivães do civcl, no-
tarios publicos, officiacs do registro, 
lr.hclliãcs, de toda essa collabornção, 
procurei formar um crilcrio seguro, 
um meio termo, dando m a is do que 
o antc-projccto, porem, menos do que 
o fez a Camara dos Deputados, c 
deste modo attcndcndo, de uma par-
te, ás necessidades c ús nsp irnçõ(!s 
dos funccionarios do fôro, c, de outr:1, 
nos interesses do publico, não enca-
recendo dema siadamente o servi ço 
de distribuição da jusli~~n. 

Nesse criterio, SI'. Presidente, cu 
procurei nttcndmt, principalmente, 
ó. seguinte circumstancin: todos o~ 
netos n que .são forçadoª- 011 que são 

pobres, os que uiio têm rccursÕ3, os 
que não tt:m meios e que, entrctun· 
to i>ela lei são obrigados 11 recorr;,r 
uds cnrtorios, co_mo, por exemplo, os 
regis tros de nascimento e oblto, os 
casamentos, as certidões respectlva~, 
c, por outro Indo, tnmbcm as tscrl-
pturns de pequeno valor, as procu· 
rações pam fins diversos, etc., 1>111;a 
esses estabeleci tnxns menores, m~1~ 
rnzoaveis c m odicas, pondo assim 
esses serviço~ perfeitamente no nl· 
ca nce daqn clles qu e se vêem na con• 
tingcncia de recorrer a ellcs. . 

Para outros netos, SI'. pres1den· 
te esc!'ipturas de a lto valor, hypo• 
th'ccns, protestos de titulo~, etc., 
eslubclcci entã o taxa s qu e, nno sen· 
do muito elevadas, são, entretanto, 
um pouco ma is pcsadns do que 
uquellas do Hc~im qnto antigo e. ~o 
nnte-projccto fo rmulado pelo JUIZ 
de d ireit o desta Cap ital. 

Dessa forma, s r . presidente, de· 
pois desse ent endimento c de pro-
curar condlinr a ss im os interesses 
dos funcci onarios da justiça com 
os dus pa r tcs, orgn ni ze i as cmen• 
das sub ~ti tutil' as que vou ler a hon-
ra ti~ offcrece r ú eon s id cra~ão do 
Senndo, as qua cs, como di sse, nt .. 
tendem as aspirn(;ões do povo e âs 
necessidades do publico. 

Sr. presidente, como já assignn,-
Jci, é urgente que votemos essa le1. 
De todos os pontos do Estado, desde 
os mai s longí nquos districtos onde 
trabalhe um escrivão de paz, até as 
cidades, onde fun ccionnm os nota· 
l'i os publicos, os labe lli ~cs, part~rn 
verdad eiros clamores, ~ de mmlo 
tempo a esta pa rte, pedindo melho-
ria de taxas, ma.iornção das custas, 
de maneira n pol-os de conformida· 
ric com n situa ção actunl dn vida. 
E, s1·. pres idente, s i nos pob 1·es de· 
1•emos favorecer, cumpre-nos não 
esquecer !:unhem que não poderão 
ellcs continuar no ~:oso das taxas 
e emolumentos a ntigos, do tempo 
em que foi formulado o actual Rc· 
gimento de Custas, porque, si na· 
quclln época o salario de um traba· 
Jhado r, de um opemnú, r egulava 2, 
3 c 4$000, hoje que a majoração dos 
salarios é de G, 8 c 10 000, o accres· 
cimo proposto nn s taxas c emolUt 
mcntos e3LÚ perfeitamente de .1c• 
corda com n elevação cxperimcntalla 
pelo trabalho dentro desse período 
de tempo. 

O sr. Alfredo Catão - A verdade 
é que no interi or os scrvcntunrios 
de justiça estão em situação de ver-
dadeira penuria. 

O sr . Alfredo Sá - Entretanto, 
não sei si em razão desse mal que 
dominn hoje o Brasil inteiro, de to-

do mundo atirar-se no emprego pu-
blico, seja elle de dnlação official, su · 
e de funcção paga pro labore, o cert.o 
é que, hoje, lodo cargo publico, qual-
quer que ellc seja, desde o de sim· 
pies escrivão de paz do mais modltS· 
t.o districto, até o eartorio de 
maior clientela das cidades mc .vi-
mentada s c das cnp itues, é appdc-
cido, disputado sempre com intcres· 
se, c nunca faltou candidato \las 
não quer isso dizer que sejum bem 
doludos. Quer dizc1· que houve sem-
pre entre nós essa tcndencin, de se 
procurar viver do emprego publico, 
que offercça uma renda mai s ou me-
nos certa, com menor dispendio de 
esforço, de nctividade de cada um. 

Foi altendcndo n essas razões que 
acabo de expô r, sr. presidcntt :, {(, i 
obedecendo u esse cri tc rio, cst udan-
do a situação das pessoas que pro-
curam os cartorios c a dos fllncciu-
narios que vivem desses cnrtorios, 
que organizei, como disse, o projc·· 
cto substitutivc do Heg imcnto de 
Cu stas, guardannc um mei·l lermo, 
seguind o um cl'i ter io rncir •.. ,al e ntre 
o un!c-proj ec to c aqu cllc que foi di ~ ·· 
cutido e approvad o pela Camara dt> ~ 
srs. Deputa dos, de tal forma que 
dahi resulta um terceiro, que n m eu 
ver melhor allende nos interesses 
em jogo. 

Esse é o projcclo que cslâ em 
discussão no SCtnado com as emendas 
já offcrceidas c com outras mai s 
que constituem sub-emendas e que 
vou passar âs mãos de v. ex c. 

São as seguintes: (it1) 
O projecto emen{)ado es tabelecia 

que pelas buscas até 6 mczes os es-
crivães nada leriam. Allegnram 
ellcs que ex nela mente dentro desse 
período de tempo é que se pede 
maior numero de certidões. De ma-
neira que seria tirar-lhes a princi-
pal fonte de receita. Attendi n essa 
t·eclamnção, por achai-a justa. E, 
demais, n tahella que apresento cl 
mais ou menos a que constuva do 
nntc-proj ecto. 

Em outrns emendas que apl·csen-
lo h a, sr . Presidente, suppressão de 
diversos m·ligos, a lguns im1Jorta n-
tes, como uquellc que determinava 
que nas averbações de cscl'iptu l·ns 
se cobrasse apenas a ta xa de 5$000. 
Alterei, porque tive de ceder á evi -
dencia das informaçõ es dos offi-
cines do registro, dizendo que essas 
uverbaçõcs de re!(rn são trabalho-
sas, oecupnm folhas inteiras dos 
livros e consomem h ora·s inteii,n s 
de trabalho. Do mesmo m odo, as 
CCI',lidões negativas. 

As pessoas que desejam adquirir 
ttm immovel vão ao curtorio e pe-
dem no escrivão uma certidão nega-
tiva sob re esse lmmovel - si o 
onera alguma hyi!)olhcca, alguma 
a n tichrcsc, e.tc. O cscri vão, pura 
passa t· essa certidão com toda segu-
rança e de modo que faça fé, tem 
de d•ut· busca em todos os seus li-
vros. De modo que é um trabalho 
penosG c que não deve ser retribui-
do com a pequena taxa constante 
do projccto. 

Em relação ·no reg.islro civi.l, 
mantive as taxas ma1s rnzoa i'CIS 
para os assentos de nascimento e 
obi(os. Propuz a taxa de 2$000 e 
na 3. • di scussão estabelecerei ain-
da que, se mpre que os interessados 
l'orcm indigentes, esses assentamen-
tos se farão gratuitamente. 

Dl!sse modo, sr. Pres idente, evi-
taremo s que se esquivem dessa 
obl'.igação lc{lla l muitos que, seja 
pelo es1>irilo religioso, seja pela 
difficuldadc de pagamento, deixam 
de registra r no cartorio os seus fi-
lho s, contentando-se com o fazer 
na s egrejas ou na pnrochin, o mes-
mo acontecendo muit~s vezes com 
os casamentos . 

Além dessas emendas, sr. Presi-
dente, apresento ainda duns sub-
emendas que importam em peque-
nas modificações, uma a respeito 
ela condncção dos juizes. 

Essa emc nd(J me foi suggeridn 
por um juiz de direito, dizendo que 
ás vezes 15$000 por hora custa só 
o nutomovel que conuuza o juiz a 
uma determinada diligcncia. Achei 
rnzoavel e por isso alterei para ..• 
20~uuo. 

A outra cmendn, que constif.uc 
matcria nova, cstú assim concebi-
da: 

"Accrescenle-se á tnbelln XIV, 
onde convier: 

Qua ndo o espolio inventariado 
consistir em par.te de um todo, em-
bora indivisivel, os emolumentos 
serão cnlculndos sobre o valor da 
parte e não do 'todo". 

Um individuo possuiu uma parte 
num determinado immovel; quan-
do tinh a de t ransmittir essa parte 
11 terce iro, em vez de pagar emolu-
mentos sobre sua parte sómenle, 
pa gava-os sobre todo o predio. 

Era uma extorsão que, na nuscn-
cin de um dispositivo legal, pesava 
sobre a par.te. 

Dahi, n emenda que eJ.nborei. 
E' possivel, sr. Presi.denle, que 

outras emendas sejam ainda nprll-
se·nta:das na presente sessão. A 
commissiio, não tendo tempo de se 



próúll itclar sohré lodas clla s, de-
clara ·que as acceilará, si el in q uan-
tum, para na 3. • di scussão emittir 
seu juizo definitivo sobre cada 
uma. 

N. 63 11 

Na emenda n. 31, onde está 50 
réis, diga-se 200 réis. 

Redija-se assim, substituindo-se a 
ultima a li.nea da mesma emenda n. 
81: (Muito bem; mui/o bem!) 

Vão â Mesa, são lidas e entram 
con.iunctamcntc em discussão as se-
guintes 

Quando a num eração e rubrica for 
em folha de autos, 100 réis. 

N. 64 
Emendas 

N. 56 
Na emenda n . 34, letra "c ~', onde 

esta 3$000, diga-se 5$000. 
Substitua-se a emenda n. 12, pc-

lo seguinte: 
N. 65 

Na emenda n . 35, supprima-se a 
primeira a !inca que diz o seguinte: No capitulo V, tahclla VII, substi-

tua-se o n . 79 c seu p:uagrnpho uni-
co pelo seguinte: "Na lclm "c" el o pamgrapho 3." do 

n. 133, diga-se 10$000 em vez de 
15$000. N. 79. Busca de livros ou papeis 

archivados: N. 66 
Até dois nnnos, 5$000. 
De dois annos a dez nnnos, 10$000. 
De dez a vinte annos, 15$000 . 

Na emenda n . 37, onde es tá, no 
fim, 250$000, diga-se 200$000. 

De vinte a trinta aim os, 208000. 
De mais de trinta nnnos, 30$000. 
§ 1. 0 Si passa dos vinte annos a 

parte indica r o a nno c for achado 
o objccto da husca, qualque r que 
seja o tempo deco rrid o, 10$000. 

Si não for achado, 5$000 . 
§ 2. o Si varios interessados, a um 

tempo, pedirem a pratica de acto 
emanado do mpsmo ohjeclo, será 
entre todos ra lciadn a importancia 
da busca, que é uma só. 

N. 57 
Na emenda n . 14, substitua-se a 

ultima alinen da tnhclla, pelo se-
guinte: 

Dahi para cima, por conto ou frn-
cção, um mil réis, até o mnximo de 
400$000. 

N. 58 
Supprima-se a emenda n. 56. 

N. 59 
Na emenda n. 19, onde es tá, no 

começo do pcl'i odo "Na tahelln X", 
diga-se "Na ta beira VIII". . 

N. 60 
Supp1·imn-se a letra "d ", da emen-

da n. 20 . 
N . 61 

Supprima-sc a emenda n. 22. 
N. 62 

Supprima-sc a segunda alinca da 
emenda n. 25, ou sejam ns seguin-
tes pulavra.s "no paragrapho 2. o do 
mesmo art1go diga-se 2$000 em vez 
de 3$000. 

N. 67 
Supprimn-sc a emenda n. 38. 

N. 68 
Supprimn-se a emenda n. 39. 

N. 69 
Na emenda n . 41, nccrcsccnte-sc 

na segunda linha, depois das pala-
vras "calculo ou liquidação" as se-
guintes : "para pagamento". 

N. 70 
No numero 31, do· projccto, para-

grapho 6. ", onde es tá, no fim, 15$000 
diga-se 20$000. 

N. 71 
Acct·esccnte-se á tnbella XIV, onde 

convier: 
"Quando o espolio inventariado 

consistir em parte de um todo, em-
hora individual, os çmolumcntos se-
rão calculados sobre o valor da pal·-
tc c não do todo. " 

Sala das sessões, Senado, em 12 
de se t embro de 1927. -Alfredo Sá. 
- Camillo Chaves. - Vallndarcs. 
Hibciro. 

O SR. ENE' AS CAMERA - Sr. 
Presidente, a leitura, altcnla, a que 
s~bmctti o projccto ora em discus-
sno, baseado no antc-projec to da 
auctorin de um dos mais competen-
tes c zelosos juizes do Estado - o 
dr . José Correia de Am orim, hon· 
rad o juiz de direito da Capital -e 
melhorad o grandemente pelas in-
numeras emendas offcrecidas pelo 
meu eminente amigo c collega, se~ 

nnclor Aitredo Sá, a cujo espírito 
observador, intelligentc c culto, não 
cscapnrmn as poucas imperfei ções ou 
dcficiencias do projeclo, deixou-me 
a impressão de que o trabalho, em 
conjuncto, esta perfeitamente nos 
casos de merecer. n approvnção do 
Senado, porque satisfaz quanto .pos· 
sivcl, no momento, ás aspirações dos 
servcntuarios da justiça, e ás con-
vcnicncias dos interessados em nc-
gocios forenses. 

Aos di spositivos do projccto, <tUC 
pcrlu strei, pcrmitto-mc, não ohsta n· 
te, sr . Presi dente, apresentar ainda 
algumas modifi cações, que a longa 
pratica do fô1·o me suggcr iu para 
que a honmd a com mi ssão de Lc· 
gi slação c Ju stiça c o Senado, exn-
mina ndo-:~s, as resolva m de accor-
do com a sua alta su hecloria. 

E' assim, sr . P1·esidcnte, que, Jcn· 
do o art. 16, verifiquei, que cllc 
condem na a parte, o juiz, o csc i'Í· 
vão ou serve nt unri o qu e, nos pro-
cessos que forem annullndos, derem 
causa á nullidadc, desde que, quan-
to aos juizes, escrivão ou scrvcnlua-
t•i os, se veri fiqu e prununciada ne-
gli gencia ou desid in. 

A tal artigo of fercço uma cm en· 
da, propondo qu e ellc seja redigido 
ass im: 

"Nos processos, que forem nn· 
nullndos ou nos des pachos, scnt cn· 
çus c aclos, que fm·cm reformados, 
pagará as custas a parte, o juiz, o es-
crivão ou scrventunri o que der cau-
fia h nullidndc ou no despacho, scn· 
tença . nu neto r eformad o, rl csdc que 
se verifique dol o, negligencia, desí-
dia ou ignornncin inju slificavcl, sem 
prejuízo das pena s em que, por di s-
pos ições cssenciacs, possa m incor-
l'CI'. 11 

Em tal emenda, sr. Presidente, ex-
lendo a condcmnnção do juiz, escri -
vão ou servcntunrio na s custas do 
caso em que forem reformados ns 
seus despachos, sentenças ou netos, 
verificada uma da s condições do 
Jlrojccto - negli gencia ou desí-
dia - e, ao mesmo tempo, accrcs-
ccnlo a essas condições mai s duns 
- o dolo c n ignorancia injustifica-
vel. 

O espírito do art. 16 é evita r que 
pague as custas a parte innocentc 
c condcmnada ao pagamento dclla s 
a parte, o juiz, o escl'ivão ou ser· 
vcntuario causador do neto ill cgal 
c, em tacs condições, devemos equi-
pamr, por esse cffcilo, os neto s nn• 
nullados dos re formados, quando un s 
c outros são produclos da desídia 
ou negligencia: 

Por outro Indo, sr. P1·csidente, si 
a desidia c a negligencia, como re· 
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conhece o projccto, justificam n con· 
demnação do juiz, scrventunrios, cs-
criviío c parte nns custas, mais ju~~- · 
tificadn é ainda tal condcm$çno 
quand o qu.n lqt!CI' dc~lcs procc~c .com 
dolo que c a mtençao de prcJmhcar. 
Q~nnto a ignorancin injuslifica· 

vcl. sr. Pres idente, é o nttestado 
mais fri sante do funcci onnrio para 
o dese mpenho da s funcçõcs, que lhe 
são commcttidas c, não somente não 
dc\'c ser causa el e prcjuizos a ter· 
ceiros, como pode, pelo pa ga mento 
repetid o de custos, fazct· o funccio-
nari o des istir dn collocação, pcrmit-
tind o se r substituído por outro ca-
paz. 

Pa rece, po is, que a emenda é pro-
cedente c que tJ Senado, a approvará, 
por es tar de acco nlo .:om o pensa· 
mento que inspirou a rcdncção do 
art. 11i, da s emendas. 

O art. 19, di spõe que as custas 
ta xadas no reg imento se tornam de-
vidas c pode rão ser exig idas logo 
depoi s de concluíd os os netos rc· 
spcctivos c cxcep lua de tal regra os 
processos, aut os, termos, trasla-
dos c diligencias cx-o ffici o ou em 
cuja ex pedi ção forem interessados 
n fazenda cstadu:il ou municipal, os 
orphii os e pessoas 111 iscravcis . 

A ta l artigo, sr . P res id ent e, of-
fercço uma eme nda, redi gida nos 
seguint es termos : 

"A's pala vra s - pessoas miscra-
\'cis - accrescenlc-sc: c ausentes." 

O mesmo moti vo, que milita a fn-
vm· dos orphãos c pessoas miscra· 
vcis, para lhes não torn a i' exi gíveis 
as custa s, apenas concluíd os os actos, 
proccssuaes, prevalecem em relação 
aos ausentes, cujos dircilos são de-
fendidos, não por clles ou advoga-
dos seus c s im, por cmad orcs, que 
agem mai s JlOI' interesse social que 
pelo dos ausentes. 

Tombem emendo, sr . Presidente, 
o pnra gmpho 1. ", (lo art. 32, man-
dando acc rcsccntnr á~ palavras -
CITo na co nt a - essas outra s - ou 
inclusão ncll a de custa s indcvidn s, 
- c substit u ir ns pnln vrns - a con-
tar do recebimento dos autos em 
c:u·tnrin, qu ando devolvidos pelo con-
tador - pclns seguintes : a contar 
da claln em que ti ver tido sciencia 
da conta. 

A justificação de ta es emendas 
I'esaltn da proprin leitura dcllas. 

EITO de conta é uma cousa c in-
clusão na conta de custas indevidas 
é co usa outra. 

Pode, c é até frequent e, dar-se o 
cnso de incluir o contador, na couta, 
custas indcvidás, por haverem os 
funccional'Íos margendo taxas a 
netos, que as não justificam, 

'· 
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A cb nln pode es l.nr cerln, n des-
ricito de inclu são de custas indevi -
da s, c, no eml nnl o, a part e prejudi-
cada niio poded ree lnmnr, porque o 
direito de rcc lama çiio c o rceUI'SO, 
pelo ru·ojcl'l o, não se jusl i fi cam 
contra o CI'I'O de conta. 

Dahi a l'nziio da cnH' THl n, que of-
fcrcço, <•x lcnd cnd o o direit o de l'e-
clanw ção c res pec ti vo recurso ao cn-
so de inclu s:"to de custas indevida:;, 
11:1 co nta. 

Não me parece u lnmhl' Tll feli z, sr. 
Pres id ent e, a redacçüo do pamgra-
pro 1 .," do art. 3~, fi xand o o prazo 
para a l'cc lamnç:i o n co nt ar el o I'C-
cc bi men lo dos a ulus em ca ri o rio, 
quando devo lvid os pelo co nt ador ; 
pois, o direit o de reclamaçün sô ex is-
tir ia para os am igos do csc riv:io, em 
casos qu c ell c niio fosse intc rcss:Hli.J. 

Semp re que n rcc lam:H;:io lcvasse 
co ntra e1'1'o de conta favora1•el ao 
cscriv:io ou qu and o tal rec lama çüo 
1·iesse benefi ciar a um desaffcc lo do 
cscril':io, este recebendo os nulos, 
rcmcl lidos pelo cPnta dor co m a con-
ta errada, se qucd:tria, aguardando <• 
transcurso da s ·18 horas para cerli -
ca r o transc urso e tolh er ú pal'l c o 
cxercici o do direito de recl :unnr. 

l'arecc-n1c que a emenda Yem 
obviar a lal inco nveniente . 

Desde que o pra zo comece n l'Ol'-
rcr dn data em que o rcc lam anlc ti -
I'C I' sc iencia da conta, jama is poderú 
c lia ser prejudicada, tiorque ln I sci-
cncia pl'OI'i rú ou do acl o de i nl i ma 
çii o ú parte do te or cb conl n, ou, 
na falt a de l:d in li maç:io, da dala 
em qu e os nul os forem com vista 
:i part e pa ra qu a lquer fi m. 

Fi cn rii o ass im al'aul clados os in-
teresses da s pnr lcs c os d:1 ju s l i~·:1 ; 
JlOrqu:l nto, deixa r suhsb l ir o direi-
lo de recl a tn:1ção p<H' lcm po indete r-
min ad o traz :w and: tln Clllo c ú or-
dem do procL·sso as ma i:; damnosas 
)J C r lu t'i J:l ~~ Ô L' S , 

Ao cn p. 11, l:t he lla llf n. 18, pa ra-
graplw 2." c labell a Vlll, 11. 117, 
alvitro a emend a subsl iluliva , ass im 
rc~! i?!da: _ 

So sera o cn1np ulados no Y:dor 
do espoli o para os fi ns do preparo 
os hcns move is c i 1111 noveis." 

Tr:1t:1-se, sr . Pre sidente, de 
cmolunH•nl os :1os juizes rl e direi to 
c cscri v(lL'S nos in l'cn lar in s . Ou-
lr' nm, os .iui zcs de cl ir!' ilo c os es-
crivães ct·n m obr iJ.lnd os a co mpa-
recct· no lot:a r d:t sil u:l\'iio dos hens 
a avali:ll', nos im'l'lllH ri os, dan-
do-se ao dcsco mm odo de l o n g: 1 ~; 
vi:t gens c JlCl'lll:lnencia fü ra de 
lares c linh a111 cmo luluentos, qu e 
va1·iavam, co nform e o valor dos 
bens, a ava liar. 

Mn i s lnl'!lc, cssn avaliação pnssou: 
a s ~ t · feitn em ·cnrtorio, com a as-
sislt·nci a ·do juiz, se m emolumentos, 
alé qu e a lei 772, de 1920, crcou 
cmoJium entos para os juizes c cscri-
v:i cs, pelo pre.twro nos inventarias. 

Su1·girnm du vida s, entre os ma-
gislrHdos, so bre si, no >Ca lculo do 
r a lor do mont e, para os fin s do pre-
paro, dr l' ia m incluir sômcnlc o 
n dor dos ben s ava li avcis, isto é, os 
moreis e immovcis sómcnle. ou si, 
I:Hnhem, o dinheiro, papeis, cffci-
los e!c. 

O honrad o juiz de direit o dn co-
marca de Ma1· de Hcspanha , dr. 
Jo:io Aires de Oli ve ira, cujo cscrT.I-
pulo, no cxe rcicio d e seu h onroso 
ea rgo, o tem lor.na do um juiz mo-
delar, no Eslnd o, no ini cio da cxc-
cuç:io da lei 77'2, sem,prc mand ou 
qu e o co ntad or do juizo cxclui sse 
do ca lcul o pam os fin s do preparo 
os bens qu e n:io fosse m move is ou 
imm ol'eis c o cgrcgio Tribunnl da 
1\cla çiio do Estad o, tomand o conh e-
ciment o de rec ursos de outras co-
tu arca s, deci diu qu e os tl nl olum !! n-
tos dn lei 772 eram succcdancos dos 
que os ju izes c escri vães recebiam 
pe las ava li ações quand o feitas no 
Jogar da siluaçüo dos immovci s, c 
tn:t nd ou qu e se exclui sscm, para os 
fi ns de Ines eomolumcntos, os valo-
res qu e .n:io fosse m os dos bens, 
suj eitos a avaliação . 

Essa a inl cT·prclaçiio razoavcl, 
justa ; pois, niio se pode conceber 
qu e se Lnxcm custas ou cmolumcn• 
los [Hll':t actos que se não prati-
qu em, sabido, co mo é, qu e o cmolu· 
menl o ou custa nada mai s é <JUC 
uma t'c lr ihu içüo pelo es forço des-
pendido co m u,m aclo pra,Li cado . 

Ora , o dinheiro tem seu valor 
pru pri o, independent e de avaliação, 
c o mes,mo se dú co m os creditas 
po r hypotheca , prumi sso ria s, pa·pcis 
de qu:ti<JU Cr natureza, pcculios etc. 

As apoli ccs, dehcnt ures, w:ar-
l':l nls, acçõcs de co mpa nh ia es Uio 
suj eitos :\ co lação do dia, não são 
n r a li ave i ~ c, ass im send o, devem os 
seus va lores se r cxc luirlos do cal-
cul o para os fin s do prepa ro, il não 
se r qu e se qu eira t'Cnlun cl'at· neto, 
que não ~ c pral ica, pagar trabalho 
int•xisl cnl c . 

As sim, julgo qu e a emenda que 
ofl'ereço deve ser :1ccciln, a hencl'i-
cio das partes c do decoro da jus-
i iça. 
Vari ·1 ~ emenda s npt·cscnto, ~r. 

Pres ident e, relati vas a dili gc ncin e 
co nclu cçüo dos fun ccionarios do fô-
ro : ju izes, promotores, escrivã es do 
judicial c notas, do crime, de paz, 
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livnll adot·c·s, doposilario s publicas c 
offieiaes de justiça. 

São as soguintcs: 
"Accrcsccnlc-se ao n. 4 7 o sc-

guinle: 
d) se mpre que o promotor de jus-

tiça, em fu ncção de se u cargo, te-
nha de ofl'ici ar fóra dos lim ites da 
cidade ou villa, séde d:t co marca, 
terá dirci.to ú conducç:"to nas tm·~ 
mns condi ções dos juizes de direi-
Lo e demai s fun cci onar ios . " 

Ao cap . li, luhella Ill 
Hcdijn -se n ultima parlc do § \i , 

do n . ill, ass i,m: 
"N:io sendo a conducçü o forn cct -

dn pel a pa rte, lcrú ella qu e paga r, 
afi na l, a impu1·Lan cin de 20$000 por 
lcgua ." 

Hl'dijn -se o n . 175 ass im : Os in·· 
lct·ess:Hl os fot·nccc 1·:io a co ndu cr;iin 
usual c, n:i o o f:lZClHi o, pa!{a t·üo ao 
despesas ú ra z:i.u de 20 ·~ 000 por Jc-
gua . 

A' tnhclla IX. Hcdij a-sc o n . JJ:l 
do seguint e mndo : " Si for al ém 
desse tJcrim etro, ;,:·ooo por Jcg un. 
devend o a pa rte for nece r a cund u-
çüo usual ou pagar as res pectivas 
de spesas, ;i razü o de 20SOOO por lc-
gua." 

Ao cap. II, labella IV. Ticdi .i:t-
sc a ohsc rvaç:io ao n . 4G do seg ui n-
te modo: "Qua nd o o ca sa ment o for 
fóra dos lo·ga rcs previ stos no pam-
grapho unico do arl. 45, dcvcrüo a s 
par.Lcs forn ecer a co ndu cção usual 
ou pagar ns despesas, á razão de 
2.0$000 por lcgua. " 

Ao cnp . Il, tahella IV. Substi -
Luatm-s•e as lcll'as a c b do art. 45 
nel o se.guintc: " Letra a) dcnlt·o do 
pcrimctro da cidade, villn ou ar-
raial, 20~000; letra b) fúra d esses 
limiltes, 10$ por lcgun . " 

Hcfercm-sc essas emenda s a dili-
. gcucia c co ndu cçiio. 

O projcclo, no § G do numero 31, 
estatuc que a parlc interessada no 
andam ento do feito mini strará con-
ducção ao juiz c, nã o sendo a con-
ducção forn ecida pelas partes, tc-
r:i o clla s qu e paga r afin a l a impor-
lancia co rre spond ente ú des.pcsa, a 
qual não cxcedci'Ú de 15$000 por 
dia. 

A mesma di spos ição se enco nlrJ 
no n. 41i, em relação aos juizes de 
paz, no n. 11 O, lclt'n b, pn t·agt·apho 
uni co, em relação aos escrivães do 
Judici al c dos pt·occssos cr iminacs, 
n 1:13, lel r a d, n. 11, om relação 
aos cscl'i viic s de paz c officia cs d•J 
rcg is•lt'o ·civil, n. 171i, em relação aos 
avaliadore s, n . 185, em relação nos 
officiacs de justiça, nada dis,pondJ 

()lll relação nos depositarias c pro• 
nwlores de justiça . 

Os di spositivos citados são injus-
tos, c.m parlc, c, em parte, incxc-
<ru il·ci s . 

.Manda o projcclo, que as partes 
intct·cssndas no and amento dos fei-
tos m ini st t·e a co nducção, mas não 
cxpl ica a es pcck de conducc;:io . 

'J'ra la nd o-sc de lagares, onde a 
condu cção usual scja o au to movcl 
ou a cstt•ada de ferro, podcrú a pnr· 
lc forn ece r anim a l, obrigando o 
fu11 ccio na ri o a uma via gem toda . 
cheia de diffi culcl adcs c demor:t, 
qu aml o poderia sct· feita rapidn c 
COilut nod:lnt cnl c . 

Adtci, as sim, de vnnla•gc m emen-
da r o p1·oj 1.!c l n, acc rr scenta nd o :'t pa-
lav ra cn ndu cç:io o adj cclivo - usu:! l, 

Si se lrala de municipio, onde as 
vi agen s são fei ta s a animnl, a pa ~·
lc for 11 ccc t·ú o animal ; si de cstm-
da de ferro, o res pectivo bilhete ; 
si de a uto mov l, o Fo rd ou a Chc-
nolc l ou qualquer outro . 

:'\:-to me parece u ju sta a impor-
l:l ncia fix ada de 15$000 po1· dia qu e 
n pm,tc t erit de pagar si nii o quiz cr 
fo1:ncce1' a co ndu cção . 

Dili ge nci:ts ha qu e se prati pam a 
G c 8 lcg ua s di stantes da sédc dn 
comarca ou tct·mo c cxi.gcm dq fun· 
ccio.na ri o o di spcndi o de 100~000 nu 
mais c n:io ê ju sto qu e clle rece!>:t 
da par te interessa da 15$000 por dia 
c di spcnda 100$000, co m o prcjuizo 
de 85$000 diari os. 

Altcnd cnd o a qu e a tabeJ,Jn gernl-
mc.nt e c mri got· nos mnni cipiCJ s por 
aut omoveis é de 15$000 por h ora e, 
lend o em vista qu e o funccionnrio 
jamai s di s.pcndc menos de uma ho-
ra, mcs·mo para um serviço n uma 
legua de distancia, contando-se o 
tempo de ida c volta c a nwl:urnl 
estadia para a fll ilura do neto, dou 
nas cme.nd as nprcsc ntadns a verba 
de 20$000 por legua, o qu e não me 
parece cxnggc rado. 

O sr. Modeslino Gon çalves: -
Mn s, cnl :io, v. cxc. arbitra em 20$ 
por leg un a CO tllln cção? 

O sr . En éas Cam em: - Sim, e 
não nch0 cxuggc rndo . 

O sr . Al[rerlo Sú: - ~ão é mui· 
t ü si n co ndn cc!t u for sempre por 
:wt omov ~ , . . , 

O sr. En éas Comera: -Em qual-
qu er caso, a pnl'l e l ~; m o direito de 
forn ece r n ~o ndu cção usual c só no 
caso de a nfi o forn cccG tcrú de pa-
gar os 20SOOO por lcg ua; clla que 
esco lha o que lhe for mais com c-
nit•nt c . 

O sr. Alfredo Cal fío: -Eu acho 
que se deve augmentnr o preço d1' 



~ÕJ,tdução, por dia. ([la varias 
l!parles JlrO e contra o orador ). 

aos dchatcs o resultado de seu es· 
tudo do regimento de custas ora em 
di scu ssão. 

(Muito bem; muito bem/) 
Viío à Mesa, são lida s c entram 

conjunclamcnlc em di scu•ssão as 
seguinte s 

Em endas 

O sr. En éas Cam era: - E' pre-
ci so fugit· nos cxll·cmos. Deve mos 
ucaulelal' os interesses <lus part es, 
tol'lmndo a justiça barata e acccs-
si vcl a todos; mas não dcvemos le-
sar os fun cc ionari os. Muitos ne tos 
hn que podc.m se r rea lizados no cnr-
tori 'l e que as pa rtes, por comm o-
d idade propri n, rea li za m fóra de!!,•, N · 72 
como, por r. x ~m p i ü, os casa men: >S, Ao proj ecto n. 13 - Tabella XVI 
c uão é ju stc que. sejam prejudit: 1- Sut}1Jrim a-se o paragn1pho uni-
d•l s o~ funcci.)Ji ar ios c a prop!' la co n. 18! 
justi ça para que um parti cular sa-l 
li sfn ·::a n um a Ct•rnmodid ade IJ U ~ 
Ullta n idade s•!!l, tanto ma is •Jli •In-
lo a ·:! USe nciJ d l fun ccionar i, 11 .. 1 
sédc de seu exe rcicio tmz prejuízos 
ao s cnd~o . 

A dili gc.ncia lamb em, no meu mo-
do de ve1·, deve estar subordin ada 
ao tempo, que toma no funcciona· 
ri o, não pode ser fi xa c dnh i as 
emendas qu e offcreço c qu e dão aos 
fun cc ionari os 108000 por lcg ua, em 
qu e se rcnliza rcm. 

Vari ns outra s crn t'I Hlas a in da , tr -
nl;o a honra de off crccc r il con si-
deração do Se nado, tae s c· o mo n s 
refcrcmlcs a co ndu c~iío de auto s pc-
lo•s offi cia cs de ju sl iça ; ca da v~ z 
que se fiz erem co nclusos no j ui z, 
os que equ iparam os emolum entos 
taxadas pa1·a os es·cri vãcs do judi-
cia l e notas na 1ahclla VIII, nas 
certid ões de intimações ús partes c 
nos demais netos nií o es peci fi cados 
no num ero Hl 7 da t ahella XII, as 
que est·ahelccc m qu e a remun era-
ção que perceberem os escriv ães do 
Tribun al d a n clação nã o exclue a 
percepção in tegral dos cm olunncn-
tos co nstant es dessa labella , o mes-
mo se appli cand o no cont ador c 
distribuid or, os qu e cstalucm para 
as cmohune ntos co nstant es dos nu-
meros 150, 154 c !55 serão pa gos 
por occasião do pi'C (Jai'O dos fei tos 
por inl ct•mcd io da S ccr~ tar ia do 
Tribunal , as referent es ns custas 
na s appcllaçõcs co nstantes do nu-
mero 15il da tahcll a XII qu e elevo 
a 405, 50$ c mais 5(J %, as em que, 
no n. 152, lahcll a VIl, es tabelece 
que, na re vi são dos nul os além da 
certidão, se pa guem pot· folha ilO 
réis , n qu e trata de bu scas, cap. V, 
tnbelln VIII, art . 79 c se us para-
graphos, em qu e es tabeleço il$000 
por busca, nií o só mcnt c de livros 
ou papeis c, sim, em nut 1lS lambem, 
at é 6 mczcs . 

O Senado, na sua aH a sabedori a, 
n-s exa.min arú, a ppro.vando -a s ou 
rejeitando-as, fi ca ndo o orador com 
~ cqnsciencia satisfeita de trazer 

N. 73 
Substitua-se o numero 192 pelo 

seg uint e : 
Conducção de autos de cada vez 

que se fizere m co nclusos ao juiz, 
l ~OOO . 

Tacs Emolument os não poderão 
exced er, em -cada fe it o, de 40$000. 

N. 74 
Ca pitul o 5.• - Tahcll a XIV 
Jild ija-sc o nunll'I'O 175 ass im: 
Os inl c r es ~ad us J' ur ncccrão a co n· 

•Ju c<; Üo u,; ual e n,1o u faze nd o, pa· 
t:arãu as des pesas ú raz:i o de ~0$ 
por Jegua. 

N. 75 
Tabell a XII 
Hcdij a-sc assim o n . 157: 
Nas certidões de intimações fl s 

p;ll' lt•s c nos dcmnis a.ctos aq ui não 
~sp c c: f katl o s, t ~ r <Í :.J os ,mesmos 
mn olu.menlos taxa dos para os escri-
vães do j ud icial na tabella VIII. 

Observação . A remun eração que 
p e rcc bc r~ •n os escrivães do Tribunal 
da Helação não exclu e a percepção 
inrtegrul dos rmolum c·ntos co nstant es 
detil a la bclla , o mesmo se appJ i-cau-
do ao co ntador c di s<tri·buidor. 

Os c-molumcnlos co nstantes dos 
ns . 15il, 154 e 155 scni o pagos por 
oC'casião do preparo do fe ito por 
inlel'lncdi o do scc l'cla ri o do Tri bu-
nal. 

N. 76 
'fa!Jcll a XII 

fl cd ija-sc o n. 153 ass im : 
De cad a a ppcllação civil, por lo· 

dos os termos c aclos qu e pratica .. 
rem nos autos, al r. :l primciru de-
cisão : 

a) nas causas de valor até 5:000$, 
<10$000; 

b) de mai s de 5:000$ até 10:000$, 
50$000 ; 

c) de mais de 1 O :000$ c havcnrlo 
embargos, •mais 50 %, 

;t 
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N. 77 
Tahclla VII 

fi e fij a-SC O numei'O 152 as si lll : 
Hcvisão dos aut os, além da ce rt i-

dão, [lO I' fo lha, $030. 

N. 78 
Tabcll a IX 

Redija-se o numero 133, letra d, 
ass i.m: 

Si for além desse perím etro, 5$, 
pot· legun, devend o a part e forn e-
cer a co nducç:io usua I, ou paga r as 
rcs pecli v:rs d es pesas, mai s ú razão 
de 20.' 000 por leg ua. 

N. 79 
Ca p. V - Tahcll a VIII 

Suhslil ua-sc o n . 79 c seus pa ra· 
g1·aphos pelo seguinte : 

N. 7!! . Busca de li vros, aut os ou 
papeis nrchi vados : 

A lé G mezcs, 3:3000 . 
De fi mezcs a 2 a nu os, 5SOO O. 
De 2 nnn os n lO annos, 8," 000 . 
De 10 ann os a 20 an nos, 10$000 . 
De •mais de iJO nnn os, 30$000. 
§ 1.• Si pa ssados 20 ann os. n par-

t e indi car o ann o c for achad o u 
o·hj ccto da bu sca, qu a lquer qu e s ~ 
j a o temp o tkrorr ido, 1 0~000. 

Si não l'o 1· ac hado, 5$000 . 
§ 2 .• Si var ios in tere ssados a 

um tempo pedi 1·em a prat ica do 
neto cmanndo do mes mo ohj ecla, 
será entre lodos ral cada a impor-
tnncia da bu sca, que é u.ma só. 

N. 80 
Ca pi tulo III - Tabell a V 
Accr~3cc nl c - s c ao n. 47 o scgu i n l ~ : 
Letra d ) Se mpre qu e o promoto r 

de ju sti çn, em fun cçtio do se u car~o , 
tenha de offi cia r f61·a dos limites 
da cidade ou vill a, sédc da comm·-
ca, terá di reito ú co.ncl ucção, nas 
mes ma s co n d i ~ <i cs dos ju izes de di-
reito e demai s fun cciona ri os . 

S t~l a da s scssõc:;, 12 de setembro 
de 1927. - Enéas C a 111 era. - Al-
ft·edo Cal ão . - Ca mill o Chaves . 

N. 81 
Cnpilul o II - Tabclln III 
n cdij a-sc a ultima parte do § 'i." 

do n. :11 , ass im: 
Niio se nd o a condu cção forn ec i-

da pelas pa1'lcs, lcr:io cll as que pa-
gar, afin a l, a imporla nc ia de 20$ 
por legun. 

Sala da s sessões, 11 de setembro 
de 1927. - Enéas Cnmera . - Al-
fr edo Ça tão, - Çamillo Chavçs. 

N. 82 
Capitulo li - Tahclln IV 
Hedija -se a "obse rvação " do n. 

4G, as si 111 :· 
' 'Q uando o casa mento for f6ra 

dos Ioga rcs previstos no paragra-
ph o uni co do art. 45, deverão as 
partes forn ecer a condu cção usual 
ou pai( a r as despesas, á razão de 
20$000 por lcgua . 

S:il n das sessões, 11 de setcmlJro 
de HJ 27 . - Enéas Cam era . - Al-
fre do Calão . - C:lmillo Chaves. 

N. 83 
Ca pitul o li - Tahcll a IV 
Suh sl il uam-sc as letra s a c b do 

n . 45 pelo seguint e : 
Letra a) dc.nl ro do pcrimctro da 

cidade, vill a ou ar ra ial, 20$000; le-
tra h) f6m desses limites, mais dez 
mil réis por legua. 

Sa·l a ela s scssiies, 12 de sctcmhro 
de 1!127. - Enéas Cn mcra.- Al-
fredo Ca t·ão. - Camillo Chaves . 

N. 84 
No cnp . li , lahclla III, substitua-

se o § 2.• do n. 18 pelo segui ntr! : 
Só sc riio co mput ados no valor dn 

es polio para os fin s do prcpnro os 
bens moveis e i 111 moveis. 

Sa la das sessões, 11 -!l-!!27 . 
En[·as Ca mcra . - Alfrcdn Gatão . 
- Camil lo Ch aves . 

N. 85 
i\rl. 32 . , § 1.• Sub stitu am-se os 

palar rns- n co ntar do recebimen-
to do s nul os em carlor io, qu and Ll 
devolriclos pelo contad or - pe la~ 
sc;1 tti 11les: n co ntar dn data em que 
ti1·er li do scic ncin da eo ntn . 

Sala das scs:;6cs, 11-!l-927. --
Enéas Ca mr ra. - Alfredo Catãü. 
- Carn ill o Chaves. 

N . 86 
Ao art. :12 , § 1.•, nccrcsce ntc-se 

:'ts pnlana s : - CITO na co nta - o 
seguint e: ou inclu são ncll a de cus-
las indevidas . 

Sa la el as sessões, 12-9-927. -
Enéa s Ca mc1·n. - Alfredo Catão. 
- Cn mill o Chaves. 

N. 87 
Ao al'l . 19: 

A's palnv1·as pessoas mi scrnvc is, 
accrcsccnt em-sc as palavras - c a~ 
ause ntes. 

Sa In das sessócq, 11-9-927 . --
Enéas C:11n crn. - Alfredo Ca lão 
~ C:nnil\o Chaves , ' 
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N. 88 
Ao nrt. 16, subslitun-·sc pelo se· 

guintc: 
"Nos 'processos qu e furem n.nnul-

Indos ou nos despachos, se nle nçn ~ 
c aeros, que forem rcJorm ados, ]Hl-
gnrá ns custas n pnrle, o juiz, o 
cscl'ivã,o ou sc n enlu u rio que der 
causa ú nu li idade ou ú t·cfornw, 
desde qu e se \'er ifique dolo, negli -
gencia, desidia ou ignonl!lcin in-
JUstificavcl, se m prejuízo das p~
nns mn que, por di s posi~õcs csp'!· 
cin es, foram incorrer . 

Snln das sc;sões, 11-9-fl27. -
Enéas Camera. - Alfredo Calãn. 
- Camillo Chaves. 

O SR. VALLADAfiES HII3EinO -
Venho por minha vez, sr. Presid en-
te, apresentar no projeclo duas 
emendas . 

Peço ve nia para ler a 1.": 
"Acer·csccJ!Ie-sc no arl. 2G, par.> 

grapT,o uni c.l, drpri s :la p~la•: r~ 
terra s : " c pelos tu·mos de ah;:rtu-
ra c encena mc nlo dos livros com-
mcrciacs, nnm craçiio c rubrica das 
folha s do s mesmos liYros." 

Dispõe o paragrnpho cilada: "Es-
la di sp.os içiio niio se cx tcnd c aiJ S 
emolumento~ dc1·idos no s ju izc<; ]l t' -
h preparo de Íll\' l'll larios c uh·:<i•> 
d ~ ll't'!':Js, 11': >11 :1 cn ndncçiio c Jil1 1J 
r ~ mnncrn çiio de des pesa de r ia-
gc·m." · 

Eu mando inelnir nas cxccpções 
do proj ecto as custas devida s aos 
juizes munici'paes, " pela ·rubrica 
dos li vros commcr·cin cs c pelos t cr-
!11 0~; de aber tu ra c encerra mento". 
Corno cs.t:'i , cll cs só iriam perceber 
mclaelc desta s cn sla s, o qu e, no mo· 
n:cnto, cquiralcrin :'t diminui ção r!c 
venci J!lCIJ to s. O Scna·do snhc qu e 
isw n5o seria ju sto. 

O sr. lllodeslino Go11 çalves:- V. 
cxc. pode contar com o meu vol •1 . 

O sr. l'allrulares Ribeiro:- To-
mo nota, A out ra eme nda es! ú as-
sim redigida: 

"Accrcscc nt e- sc ond e convier: 
"Incluem-se na ex ccpc;iio do art.. 
212 ela lei n . !)12, el e 2:J de sei cm-
hro de 1!)25, tamhem os emolumcn-
t os contados aos ol'l'iciacs de jusli-
\~ a da ficla ç<io." 

Trata-se ainda de pagamento el e 
custas por inteiro: eq uiparo os of-
fii.::ncs aos escriviics da Helação. 
As unicas custas qu e os officiacs 
pcrcchmn c parlt~m com o Eslad'l, 
são il$000, pela conducção dos nu-
los c!.os aggravos I Di ssolvo essa so-
ciedade c penso que, assim proec· 
(l endo, saLto JlOr sobre a justiça e 

penetro pelos proprios domiuios dn 
ca ridade. 

O sr. Alfredo Calão: - Si v. cxc. 
se compadece c muilo ju stamen te 
dos .(l [f ic iaes do fôro da Capital, 
deve avaliar o que se pns·sn lú pelo 
int erior com os funccionnrios des-
sa catego ria. V. cxc. pode ampa-
rai-o s que tem O Jll CU VOtO. r~s~O 
nccresccnt nr que o meu muoJclpiO 
eslú dando alé vencimentos aos of· 
ficiaes . de justiça. 

O sr. Valladares Ribeiro: - Es-
ses têm em 1·. exc. um grande pro-
l eclor c es tão bem amparados. 

Nada mai s. 
(Mllifo bem; muito bem!) 
Viio á Mesa , são lidas c cnlram 

conjunclnmcnlc em dis·cussão as so-
guinlcs : 

Emendas 

N. 89 
Accrc·sccntc-sc onde convier: in-

cluem-se na cxccpção do art. 212 
da lei n . !J12, de 23 de setembro ele 
1 !J25, lambem os emolumentos, 
co.nt a dos aos officiaes de justiça da 
!l clação. 

Sa I a t~a s sessões, 12-9-927 . -
Vnll nrlarcs Rib eiro . -Alfredo Bac-
la. - Alfredo Sú 

N. 90 
Accresccntc-se no art. 26, para-

grapho unico, depois da pa.lavrn 
te rt·as : "c pelo s lermos de ahcrlu-
rn c cncc rramcnln do s livros com-
mt•r•:iacs, num eração c rubrica das 
folha s dos mes mos livros ". 

Sa la da s sesscics, 12-!l-027 . -
Vnlladarcs Ribeiro. - Alfredo Sá. 
- Enéns Camera. - Camillo Cha-
,·cs . 

O sn. ALFHEDO SA', ohtcnd o n 
palnvra, diz que a con.mi ssiio de 
.Tuslic;a c Legislação opina pela ap-
provaçiín el e lodns as emendas nc~
ta di scussiio, rcser·vnndo-se todav>n 
o direito de estudai-os com mais 
vagar, para na a.• di scussão cmil-
tir se u parecer· .definitivo sobre :·a-
da uma. 

Encerrada a discu ssii.o, são np-
pmvados o prnj ccl o c todas as 
emendas ao mesmo nprcsclJiladns 
ne sl.a sessão c nn de 8 do corrente. 

Volta o proj ccto :i cornmissão de 
Ju stiça c Lcg isla\:iio, com ns emen-
das. 

Entra em 1.• di scussã.o, sendo ap-
provado sem debate, o seguinte: 

:6~5 

PROJECTO N. 2G, DA CA~IAHA, 
DE 1!J27 

Institue o fun do escolar 
O Congresso L(·~is l a l i1·o elo Esta-

do de Minncs Gcrac s dec reta: 
Art. 1. • O fund o cseo l11r n qu e s.c 

refere o nrt. 120, n , :!, da Cons lr-
tuiçiio do Estado, scrú consliluido : 

n) pelo imposto an nu a l de 10$000, 
pagos nos cofres cstadu aes po1· to-
dos os indivíduos varões, res id en-
tes no Estado, nnc ionaes ou extran-
gc iros, maiores de vinte c . urn ao-
nos, cxccpl undos os sa lnrindos, cu ja 
renda seja inferi or a 2 : ·100~000; 

b) por 10 · ~ (dez por ccnlo) s~
brc a arrccatla çno nn nu nl da recei-
ta dos munil'ipios, deduz ida clcsla, 
para os effcitos da porcenta ge m, a 
quola des tinada ao se rvi ço de divi-
da municipal; 

c) por 10 •[• (dez por cento) ac!-
dki onaes sobre os impostos rclall-
vos its bebidas alcoo l ica s ; 

d) por 50 "[" (cin coe nta por cen-
to) da s mullns de ,illl'atlos; 

c) por 50 "[" (ci ncoe nta por ce n-
to) da s taxas so bre di \'crsõcs ; 

f) por 30 •1• ( trinta por cento) 
das mult as que, por qualqu er au-
cloridadc estadual , forem imposta s 
por inf'rncçiio da s leis ou regula-
mentos do Estado ; 

g) por 25 •[• (v int e c cinco por 
cento) dos emolumentos cnlll'1trlos 
pelas cct·lidõcs passa da s pela s ca l-

h ) pelos scllos de 11 8ti00 c . . . .. . 
121$GOO pa~os pelos diploma s ex-
ped id os pela s esco las el e Pharmn cia 
c Odontologia reconhecidas pelo Es-
tado ; 

i) pela t cr~a pnrlc dos hcns em 
qnc o Estado sucreder por falta de 
herd eiros; 

.i) pelas doa ções dos particulare s 
em favor da in sl rucçii o publicn; 

!t ) pelas subrcn~·õcs fcdcracs, ou 
outras, qu e forem i nst i tu idas. 

Art. 2. • Ficam ise nta s da cnntri-
Jmiçiio a que se rcl'erc o arl. 1. •, le-
tra "b", as Ca maras Mun ieipaes, 
que já subvenci onem com mais. de 
10 "[" da sua rend a annual , media n-
te contrnctos c durante a vigencin 
deste, estabelecimentos de ensi no se-
cundaria ou profi ss ional cxi slenlcs 
no município . 

Art. 3. • O fundo co nstituiclo nos 
termos do :u·tif(o anl criol' c os seus 
rcndinll'ntos se dcs tin :u·ão cxc lusi-
vnnll'nl.c a auxílio s c a s~d s l c ncin es .. 
colar :ws :il ui nnos provadamen le 
pobt·cs dos ~rupn s, esco la s iso ladas 
e infantis do Estado . 

Paragrapho ·nnico. Si no fim de 
cnda excrcicio, depois de publica-

ci o o balnncc lc do segundo semestre, 
se ,·cr il'icar n existcucin de qual-
quer saldo, po~l r.rú cs lc. ser cmpre-
an do, ll CI C~C rC iC I O SC~IIIIll C, Clll ac-
qui si ·õcs de mnlcr ill('S c conslru-
C',' ÕCS de prcclios cscolnrcs. 

Art. 4. o A n'pp li caç·iio do fundo 
referido ncs tn lei se fnrft, em ~ada 
mun icipio, lnnto quon lo poss1vel, 
na propo r~:io do que nclle se a~rcca
dnr, de modo que fl sua populnça? ~s
co lar rci'Crtam todos os bencftCIOS 
elas con l ribu içõcs hnv itbs . 

Art. G. • Fi ca an exc lusivo encargo 
(lo Estado o ensino publico pl'imari_o 
nos muni ci pi os, bem co mo n obl'l-
~aç~o de construir, ú sua c u s l ~, ~s 
prrdios cscolarrs, urha,n ?s, di sll'l-
clacs c rumes , sem pt 'e.JUi ZO, porém, 
da fncu lcbde qu e ca be nns pnrlicu-
rcs, f1 s in sl ituiçõcs privadas nu yu-
blicas de promove r, fundar ?H in s-
tituir es lahclccimcntos ele ensino ele-
mentar, observaclas as leis c rcgula-
me n tos c si adu ars . 

Ai·t , (i. " Fica errada, subordinada 
:'i Dirrc lo ria Ge ral da Instrucçiio, n 
I nspect nri a de Assis tcncia Medica 
Esco lar, podend o o govern o, por 
con la do fu ndo, contrac tar o pcs-
sna I ncccssar io . 

Art. 7. • Para fi el c ri gorosa ap-
plicaç~o el o fund o cscohir, de con-
formidade com as di sposições el es-
la lei, a Secreta ria da s Finanças e 
n do lnleri ol' far iio cscripluraçiío á 
par te, em lii'I'OS cspcciacs, do seu 
prnduclo c destin o annun cs . 

~ 1. • No fim de c:ala semes tre, ns 
dilas Sccrclnrias publi ca rão os ha-
lancclcs da receita c des pesas rcla-
ti n ls ao fu ndn escolar, de nwn ei1·a 
n se dcmonst ran' m co m clareza o 
saldo ex istent e c o destin o at lri-
bu ido ús pnrccllas despendidas . 

~ 2." A faltn de ohservancia do 
!li spc. slo neste arti f(o c no art. 2. • 
impo rta nbrig;Jçiio do Poder Exc-
cutil·n suspender, no t·xc• rcicio se-
guinte, n l:lllç< Jll Cnlo c arrccada-
çiio das contrib uições rcfcl'icln s nas 
letr:t s "a '', u b ", "c " , "d", do nrt. t,o 

Art. 8. " Para cf't'cil o de fi scali-
znc;iio do lan ~a m e nt o dus co ntri-
buint es c da boa arrecadação do 
imposto rcl'c rid o na lclm "a" do 
art.. 1," os fun cciona rios da instru-
cçiio publica estad ual fi ca m investi-
dos das altribui ções de fiscacs do 
dito im pos to, cahcndo-lhcs n facul-
dade de impor mull.as regulamen-
tares c tlé lel' :i l' ao eonhccimcnlo dos 
co l!todon•s c da Dirccto l'in Gcl'lll da 
lnstru cçiio todas ns inl'orma~cics 
CtJ III' l'iiÍ ent es. 

Art.. !!. " A prese nte lei cnt.r·nr;i 
em v i ~o 1· nn data do seu rcguhl-
mcnlv , 
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Art. 10. Revogam-se os disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Carnara dos 
Deputados, 8 de setembro de 1927. 
- O presidente, Pedro Marques de 
Almeida. - O 1. o secretario, João 
Bernldo. - O 2. o secretario, Caio 
Nelson. 

Vae á cornmissão de Finanças. 
Entro em 2. • discussão, por arti-

gos, c com uma emenda, o seguin-
te: 

PROJECTO N. 62, DA CAMARA, DE 
1927 

Abertura de creditas 
O Congresso Lcgislnlivo do Esta-

do de l\Iinas Gcraes dccr·eta: 
Art. 1. ° Fica o governo auclori-

zado a abrir o credito de 669~9il:l, 
pam pagar a gratificação addi cio-
nal da lei n . 425, de agosto de 1906, 
a que tem direito o dr .. Toão Perei-
ra de Mello, funccionario da Agri-
cultura. 

Art. 2. ° Fica o governo nuclori-
zado a abrir o credito de 17:703$802, 
para pagam ento de addici onu cs da 
lei n. 425, de 1 !JOG, por lerem com-
pletado 30 ann os de serviços ao Es-
tado, ao s scl(uinles funcci onari os: 
d. Olyrnpia Santos, dir·ectora do 
grupo escolar de Marianna; Fernan-
do Araujo Vaz de llfell o, direct or 
do grupo escola r· 1lc Uheraba; rl. 
Jdalina Horta Gnlvão, rlirectora dn 
grupo escolar "Maria Thercza" de 
S. .Toão rl'EI-Rcy; Americo Eg;,di o 
de Almeida , director do grupo esco-
lar de Pa lmyrn; 1\!odcsto de Mello 
Hibeiro, direclor do l(rupo escol rll' 
de Patos; d. I\! a ria Feliciana Tor-
res,. professorn do grupo escolar rle 
Leopoldinn; Antonio Nelson de 
Moura, direclor do · grupo cscolnr de 
Indny:'1; rl. i\lincrvina Augustn, di-
rcctora do grupo ·escolar de Bom-
fim; Pedro Ncry, !Jircctor do grupo 
cscolnr do Prata; d. .Julia J{uhi-
tschck, direclora do grupo escolar 
de Diamnntina; d. l\!aria Antonie-
ta Queirogn Pinto, dircclora do gru-
po escolar de Sabinopolis; c d. Mn-
ria Gomes, professora do grupo es-
colar de Dores da Boa Esperança. 

Art. 3." Fica o governo auctol'i-
zado a abrir o credito 11a impurtan-
cia de 4:23i$l!ll, para pagamento 
dos addici onacs da lei n. 42!í, de 
1906, aos seguintes funccionari os 
que complelnram :!0 annos de servi-
ços prestados nn Estado: Mnnocl 
Amhrosio Alves de Olivcim, d . Emí-
lia Edellrudcs de Carvnlho Fm·ia c 
d. Maria José Valle, rcspcctivnmcn-
tc, profcs~orcs dos ~rupos c~cqlares 

de Januarin, Alem Parahybn e For-
miga, o partir de 23 de maio de 
1923 a 31 de dezembro de 1928, de 
17 de dezembro de 1924 a 31 de de-
zembro de 1!!28, c 1. • de julho de 
'! !J22 n 31 de dczcmhro de I!J28. 

A rl. 4. o Ficn o governo nuctori-
zado a abrir, desde .ill, o credito pre-
ciso para pagamcnt r. , até 31 de dc-
7.rmbro proximo futuro, de venci-
mentos aos fuHccionnrios da Sccrc-
larin dn Camnrn dos Deputados, de 
accordo com n resolução da mesma 

Camara, n. 29, de 1. o de setembro 
I do col't'cnlc nnno. 

Art . 5. o Fica o governo nuclori-
zado n abrir o credito de 697$000, 
para pagar a gratificação nddicio-
nnl da lei n. 425, de 17 de agosto 
de 1!J06, n que tem direito o bncha-
rcl .Tosé Cnntidio de Freitas, juiz de 
direito da comarcn de Rio Preto. 

Art. 6 . o Revogam-se as disposi-
ções em contrario . 

Saln das sessões da Camara dos 
Deputados, em 8 ele setembro de 
I 927 . - O presidente, Pedro Mar-
ques de Almeida. - O 1. o secreta· 
rio, .T oii.u Dera Ido. O 2. 0 secre-
tari o, Caio Nelso n. 

Emenda n, 1 

Accresccnlc-sc, depoi s do art. 3.0 , 

o seguinte: 
Art. . . Fica o govcr.no nuctoriza~ 

el o a abr ir o cr·edito na importan-
cia de 2 :!13885 72 (dois contos nove-
centos e trinta c oito mil quinhen-
to s c setenta c dois réi s), afim de 
occo rrer n pn ga mcnl o, alé 31 de 
d e z ~ mhro de 1!128. de nddiciona f.! S 
de 10 % n qu e sé refere n lei n. 
42 5, de 17 de ngoslo de 1926, ans 
st,guintcs profcss.ores: Maria Elisa 
Valle, professora em Bocayuva, ... 
56-t$520, correspondente no tempo 
de 16 de sc.temhr·o de 1 !126 a 31 de 
dezembro de I !128; A da lgisa Candi-
da de Sousa, profes sora em 13om 
Succcsso, 9!)7$2<18, corr.espondentc 
ao leunpo de 16 de novembro de 
1n2il a il1 de dezembro de 1!J28; 
Bcmvinda da Immnculada Concl!i-
çií o, professora em São Sebastião d!! 
Encruzilhada, ;'munidpio de Bac-
lH'mly, 1 :060.'7!)2, ·COrrespondente ao 
tempo d.e 17 de fevereiro ele 1924 a 
il t de dezembro de 1 92R; Henrique-
ta Cal'lnelila da Fon seca, profcsso-
l'a em Joaquim Fclici'l, municipio 
de Diamantina, 318$!112, COI'I'Cspon-
dcntc no tempo de 4 de setembro 
de 1 !127 n 31 de dezembro de I !J28. 

Sala das commissõcs, Senado, em 
11 de s~tembro d~ 1927, - Alfredo 
Sá , 
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· Os artigos 1 n 4 são npprovnd os 
sCim debate. 

Em di s.cu ssão o art. 5. 0 

O SH. AI,FREDO SA': - Sr. Pre-
sidente, pura serem collocadns de-
pois do ar.l. G. O, ,·cnh o apr·escntar 
ao projeclo em di scussão al gumas 
cmenilas. 

A 1.• c n 2. • emenda s providcn-
óam sobre o pagamento de exces-
sos de despesas n l'ifi cadas na wr-
bn 6, letra /1, ns. 5 c 1, da lei !J:Jl, 
de 1926, relativos aos \'C n c im c n1 o~ 
da pr·n'licantc-dacl.ylographa da Se-
cretaria do Senad o c ú r·cf o rm~ de 
material c mobiliario do sa lão da:; 
sessões c suas depcnd cncia s ; n 3. • 
alll'e o credito supplcm cntar de .. . 
4 :200~ para supprir a dc:ficiencia 
da verba 6, letl'a a, n. 2, dn m esma 
lei, em virtude de renova ção 1!0 
conlracto parn npanhamcnlo dor. 
dcha•les do Senad o ; c a 4 .• co.giln 
de pagamento de artigo s adquir·i-
dos para a ScCI'etaria do Senado. 

Vão á l\!csa , sií o lida s, apoiad as 
c entram co.njunctnmcnlc Cílll rlis-
cussão as seguint es: 

Emendas 

N. 2 
Fkn o governo auctoriz ado a 

nbrir, desde jú, o redito supplemen-
tar da quantk1 de 2 :2!)5.'000 para 
pagament o de excesso de des pesa, 
v.erificndo na verba 6, dclra B (Ma-
terial), Sccrclarin do Interi or, n. 
5, da lei 931 , de 27-!J -02(i, á prati-
cante daclylognq>ha da Secretario 
do Senado, em nove mczes de ser-
viços, do exercício corrente. 

N. 3 
Fica o governo auclorizado a 

abrir, desde .iá, o credito su:p•ple-
mcntar· da quant in de 16 :200SOúO 
p:: ra pagamento de excesso de des-
pesa (rcfor·ma de malerin.J c mobi-
liaria do salão das sessões c SU HS 
depende.ncia s, do Scnndo Mineiro), 
vcrifi.cada 11:1 verhn 6, letra B, Mn-
terinl, n. 1, Secretaria do Interior., 
da lei !J31, de 27-!J-926 . 

N. 4 
Fica o governo auclol'izado a 

nhrir, desde jú , o credito SU'!lpl e-
mcnlnr de 4 :200~000 JHII'a suppl'i-
mcnlo à insufficiencin da verba G, 
letra A, n. 2, Pessoal Contraotad o, 
Secretaria do In I erior·, da lei !J:!l, 
de 27-9-1 !J26, em virludc do novo 
contracto para apanhamcnto de de-
pates no Sena(io Mineiro. 

N. 5 
Fi cn o go verno auclol'izado a 

abrir, desde jú, o credito supplc-
mcntar de 2 :ooo.·ooo ú verba 6, te-
Ira B, Mnlerial 11 . 1, Secretaria do 
Interior, da lei n. 031, de 27-9-!J2G, 
para pagamento de artigos adquiri-
dos parn n Secretaria, quacs sejam 
machinas de escrever, mesa, cadci-
rn s ele. 

Sala das sessões, Senado, 12 de 
setembro de 1!J27. -Alfredo Sú. 

O SB . VALLADARES HillEIRO, ob-
tendo a palavra, lê c envia á Mc3a 
a seguinte : 

Em enda n. 6 
Accrescenlc-sc onde convier: 

Anl. .. Fica o governo aucloriza-
do .1 abrir, de sde jú, um credito de 
2 :000.'000, parn acqui sição de li-
vros para a bibli olhecn do Senad o. 

Sa.Ja das sessões, Senado, 12 :.!c 
setembro de 1027. - Vnllndarcs Ri-
beiro. 

Lida c npoi:ula , entra conjuncta-
me.nl c em discu ssüo. 

Enccl'l'arla a discussão, são rrp-
provad os o projcclo e as emendas . 
- Vã o ú commi ssão de Finnnçns. 

N·ada mni s havend o a tratar, é 
levantada a sessão, send o dcsigrn-
da pnrn a noclur·rw de hoje a se-
guinte : 

ORDEM DO DIA 

Prim l' ira partt:' 
Até as 21 h orns: 

Leitura ela H')tn, expediente, apr~
senl·açiío de pnr·cceres, projcclos, 
indicações, moções o l'equerimen-
to s . 

Segunda parte 

Até as 2.! hor·as : 
2 . • di scussão do pro.l ecto n . 41, 

da Camarn, sobre o Codigo da Con-
tabilidade . 

1.• di scussão do de n . 65, da Ca-
marn, nuctorizando o governo a 
prolongar nlê l\Iinns Novas a es-
trada de aulomoveis de Diamanti-
na n Capellinhn, c contendo outras 
disposições . 

1.• discu ssão do de n. 63, crean-
do uma Prefeitura em São Lom·cn-
ço . 

1 . • discussão do de n. 66, sobre 
abertura de cmdi1to. 

2 .• di scussão do de n . 18, da Ca-
mara, approvando o laudo ar·hitral 
relativamente no dis-triclo de Mello 
Vianna. 
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6. • SESS·ÃO EXTHAORDINARIA, 
AOS 12 DE SETEMBRO DE 1927 

Prcsidcncia do sr. Olcgnrlo Maciel 
·- Sccrctnrios, ,os srs. Olympio 
Mourão c Gabri el Santos 

SUMMARIO: - Acln. - Expctl i-
ente. - Pnl·ecc1·cs de co mmissão 
sobre os pro,icclos ns . 25 c 62, da 
Cnmarn . - Ordem do dia: pro-
jeclo n. 41 , da Cnmarn. - Ob-
servações c emenda do SI'. A lfre-
do Sá. - Projcclos ns . 65, 63, li6, 
c 18, dn Cnma rn .- Eme nda do sr, 
Ribeiro de Oliveira . - Parecer so-
hrc o pro.i cclo n. 65, ua Cnmara.-
Ordem do dia. 
A's 20 horas, feita n chamada, 

acham-se presentes os srs. Olcgnl'io 
Maciel, Hibeiro de Ol iveira, Gabriel 
Santos, Olympio l\lourão, J. Mon-
tandon, l'ericl es de Me nd onça, Xa-
vier Rolim, Lcvindo Coelh o, Alves 
de Lemos, Alfredo S:'t, Vall ndarcs Hi-
hciro, Simão da Cunha, Enéas Ca-
mcra, Alfredo na ela, Passos Maia, 
Alfredo Calão, Luiz Li sboa, Camillo 
Chaves, faltando com causa parti-
cipada o sr. Mi~ucl Lannn, c sem 
clla, os mai s ~;cn horcs. 

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

teceden te. 

O SR. J. o SECI"\ETAHIO procede 
á leitura do seguint e: 

EXPEDIEN1 E 

Officios 
Do 1. 0 scci'C lal'i o rln C:n mnrn do.> 

srs. Deputndus, co mmunicniHlo te-
r em' sub ido :, ~:am:çiio prcs irlcncia l, 
rcspcclivamcnlc, so.h ns. 2:í!l c 2(i0, 
os p1·ojeclos do Scnndo, 11s. 2, de-
clarando em di sponibilidad e os fun -
ccionari os al:1c:tdos de lcp rn , c :J, 
sohrc conslrucç:io de 11111 mausoléu 
:10 senad or Diogo de Vasco ncellos. 
- Inteirado. 

Passa -se ú 

Apresentação de J>arel'ercs, proje-
ctos, indicações c req uerimentos 

PAHEC:EHES 
O SH. Hll3E!HO DE OLTVEIHA, 

pela commis~:io de Finanças offc-
recc os seguint es : 

I - SOI311E O PHO.JECTO N. 2;, 
DA CA~ I A I"\A 

A com missiio de Finanças, n que 
foi prese nt e o Jli'O.i eclo n . 25, da 
Camnra, instituindo o fundo csco-

lar, já approvndo em ~. •, . ,é d~ ~a
rcccr que sc.ia submcttHlo a 2. d1s· 
cussiio c uppro\~do. 

Sa la das connni ssões, 12 de setcm· 
bro de 1!l27 . - Alfredo Sá. - Ri-
beiro de Olive ira. - Luiz Lisboa. 
- Lcvi ndu Coelho. 

11 - Sobre o projccto n. 62, da 
Camara 

A commissiio de Finanças, a que 
foi presen te o Jli'O.iccto n. 62, dn 
C:nmam, ubl'i nd o diversos creditas 
já npprovado em 2.•, com emendas, 
é de parecei' que sc.ia submettido á 
a. n di scussão c npprovado. 

Snln el as commissõcs, 12 de setem-
bro de 1927. - Alfredo Sá. - Ri-
beiro de Olivcim. - Luiz Lisboa . 
- Lcvindo Coelho. 

Fi cnm esses pro.icctos sobre a Me-
sa para a ordem dos lrnbalhos. 

Passa-se á 

2. • PAHTE DA OHDEM DO DIA 
Entra em 2. • discussão o seguin-

te: 
I'HOJ ECTO N. tll , DA CAl\IAHA, DE 

1!J27 

Contém o Codigo de Contabilidade 
(Vide a integra desse projecto na 

neta de 1. 0 de setembro). 

O SH . ALFHEDO SA'- Sr . Pre-
sidente, o § 1. o do art. 34, do pro-
jccto em discussão estabelece que 
as Ycrhas n subsidias dos senndores 
c rlepuhtdos sC'rão empenhad os me-
di rutl e of fi cio dos pres identes ele ca-
dn uma d:ts casus no Secretario do 
Int eri or, pOI' occasi:io da installação 
do Co ngresso. Mas o Hcgimcnto In-
terno do Senado determina que cssns 
communi cações no Secretario do In-
terior se faça m por inlcrmcdio do 
1. " secreta ri o do Senado, c não do 
l'rcs icl cnlc. 

Assim se ndo, para pôr o proiccto 
em discuss:io de aceordo com ~ Re-
gimento do Senado, formulei c pas-
so ús mãos de v. cxc. a seguinte 
emenda: (lU) 

Vac ú Mcsn, é lida, apoiada c entra 
con.iunclamcntc em discussão a se-
guinte: 

EMENDA 

Nn § 1. o do nrt. il4 , onde está na 
lercc irn linhn "ofl'icio do presiden-
te" - di ga-se oft'iciu dos prirncil·os 
seC I'C inri os. 

Sala das sessões, Senado, em 12 
de setembro de 1!J27 , - Alfrcclo 
Sá, 
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Encerrada a di scussão, é nppro-
vado o projecto com a cmcndu. 

Adoptudo em 2. • para passar ti 
3. • di scussão, fica o projccto sobre 
u Mesa para a ordem dos lrahn-
lhos. 

Entrn em 1. • di scusiio c é nppro-
vado sem de bale o seg uinte : 

PHO.JECTO N. Gii, DA CAi\IARA, DE 
1927 

Estrada de nutomovcl 
O Congresso Leg islativo elo Esta-

do de Minas Gcrnes decreta: 
Art. 1. • Fica o gover no auctoriza-

do a pro l o n ~n r alé :t cidade de ~t i nas 
Nova s n estrada de nutomovc1s de 
Dinmn ntiua, :\ Capcllinhn, em con-
slrucção. 

Art. 2. o Fica o governo nuctori-
zndo a mandar construir, por inter-
medi a da Secrelnl'ia da Segurança c 
Assi sl.cncia Puhlicn, uma cade ia re-
gional na cidade de Thcophilo Ol-
toni, nhrindo, para esse fim, os nc-
ce~;sarios creditas. 

Art. 3. • Fica o governo nuctori-
r.ndo a empres tai' á Prcvidcncia dos 
Servidores do Estado mais n quan-
tia de 3.000:000.'000 (trcs mil con-
tos de r éis ), dos depositos nctuaes 
da Caixa Economica parn o fim de 
que tra ta o n1·t. 2. o, da lei n . 880, 
de 27 de janei ro de 1925, c na for-
ma das inst1·ucçõcs a que se refere o 
dcc . n. 1.817, de 12 de março de 
1!l25 . 

Art. 4,° Ficn fixada em 12:0008000 
nnnuacs n vcrhn para a representa· 
ç:io dos Secrdarios de Estado c em 
30:000$000 para a do Prefeito da C:a-
pi la I. 

Art. 5. 0 Hcvogam-se as di spos i-
ções em conlrnrio. 

Sala rias sessões da C.n mnra dos 
Deputados do Estado de Minas Ge-
rn cs, em ncllo Horizont e, nos 10 de 
setembro de 1927. - O pl·csidcnlc, 
Pedro Marques de Almeida. - O 
1. o sccrclnrio, .João Dcrnlclo . - O 
2. 0 secretario, Enr.chio el e Britto. 

Vac á commissão de Finanças. 
Entrn em 1.• discussão c é appro-

vndo sem dcbntc o seguinte: 

PHOJECTO N. 63, DA CAMARA, DE 
1 !)27 

Prefeitura de São Lourenço 
O Congresso Legislativo elo Esta-

do de Minas Gemes decreta: 
Art. 1 . o Nos termos do art. ?ri, 

da Conslituiçã01, ficn crcnda umn 
Prefeitura no districto de Siio Lou-
renço, municipio de Pouso Alto, c 

n pprovado o decreto n. 7. 562, de 
1. o de abril do corrente annu, ex-
ped ido pelo Poder Executivo. . 

A rl. 2. o Fica o [tovel·no auctol'l• 
zr. do a emprestar á Prefeitura de 
Siío Lourenço, até a quantia de 
'I :íO :000.'000 (cento c ci ucocn la con-
tos de réis), ahl'indo para esse fim, 
de sde iú o ncccssario credito. 

Art. · {o Hevognm-sc as di sposi· 
~õc~; em contrario. 

S:1 ln das sessões da Cnmnrn dos 
Deputados, Bcllo Horizonte, 10 de 
setem bro de 1927 . - O pres idente, 
Pedro Marques el e Almeidn. - O 
1. " secretario, João Bcrnldo. - O 
2. • sec retar io, Washin gton F. Pires . 

Vac á com missão de Finauças. 
Enlrn em 1. • di scussão c é appro-

Yad o sem debate o seguinte: 

PRO.JECTO N. 66. DA CAMAHA, DE 
1927 

Abertura de creditos 

O Co ngresso Legislativo do Esta· 
do de Minas Gcracs decreta: 

Art. 1 . •· Fica o governo ::IUcto-
zado n nhrir os seguintes creditas: 

1) Oc 1 :!J57$!JOO, para pagamento 
dn ncldici onnl da lei n. 425, de 17 
de a~osto ele 1906, a que tem direi-
to o tencnlc-coronel dn Força Publi-
ca, 1\'lan oc l Soares do Cout o, no pc-
ri ndo de 15 de julho do col'l'cnle nn-
no a 31 de dezembro de 1928; 

2) De 1 :737S!J28, no economo al-
moxarifc do Hospital Central de 
Ali cnndos de ilarbnccnn, Ar lhur de 
Castro Leite, no pcl'iodo de 1rí de 
outub ro de 1!l2G, n 31 de dezembro 
de 1\128; 

il) De 2 :2:íG$100. ao 1. 0 officinl dn 
Sccrctn l'ia da Segurança c Assis-
tencia Puhlicn, Octavinno Simonclli 
de Ass is, no pel'iodo de 12 de mar-
ço de 1 !J2G n 31 de dezembro de 1928; 

4) De 2 :Of>H$480, no ajudante da 
Inspcc loria Fi scal de Minas Gemes. 
Mnn ocl de Oliveira Hochn, no pcrio-
do de 17 de abril do corrente nnno 
a i11 de dezembro de 1!!28. 

Art. 2. o Hcvogam-sc as di sposi-
ções em contrario. 

Sala dns sessões dn Cnmara dos 
Deputados do Estado de Minas Gc-
racs, em Bcllo Horizonte, nos 10 do 
setembro de 1927. - O prcsirlcn· 
lc, Pedro Marques de Almeida . - O 
1. o secretario, Joiio Dcrnldu . - O 
2. o secrctal'io, Euzcbio de Drilto. 

Vac ú commissiio de Finanças. 
Entra em 2. • di scussão, por arti-

gos, o seguinte: 
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PROJECTO N. 18, DA CAMARA, DE 
1927 

Laudo arbitral 

O Congresso Leg islai ivo do Esta-
do de l'l'linns Gcracs decreta: 

Art. 1. o Fi cn npprovndo o laudo 
nrbilrnl cmillido pelo juiz de direi-
to de Ouro Preto, rclnlivamcntc no 
d.islricto de "illcllo Vinnnn 11

• 

Art. 2. o As divi sas dn novn en-
tidade administrativa serfio as se-
guintes: - Dp yonto em qu~ se ~n
contram ns dJVJ sns de AntOniO D1ns, 
Ferros c illesquitn (art. 21 dn lei 8·1:1, 
de 7-IX-1923), nn serl'!l de Cocaes, 
segue por es pi gões, proLUrnndo o 
"divortium aqunrium 11 dos ribeirões 
lpnnema e Ca ladão, até encontrar ü 
primeiro deste (o Ipanema), pou~o 
acima da conflucncm do Con·cg1o 
NoYo c .desse ponto pelo ribeirfill 
lpan c·nw abaixo até sua confluencia 
no 11io Doce, prevalecendo, em re-
lação ás outra s linhas, o traçado das 
antigas divi sas municipacs. 

Art. 3. 0 Transfere-se para a .iu-
risdicção de Antonio Dias, juntamen-
te com o povoado de Santo Antonio 
de Piracicaba (a l'l. !i.", n. L VIII, da 
lei n. 843), o tcrritori o anncxo a 
este, comprehendido no perirnclro 
indicado, o qunl faz part e integran-
te do districlo de "~lello Vinnnn 11

• 

Art. 4. o Os disl ricto s .indiciarias 
c administrativos de llnclé, c Barra 
Feliz c sua s rcspccl i v as sédes, no 
rnunicipio de Santa Barbara, pas-
sam a denominar-se Barra Feliz c 
Drumado, rcs pccliYamcntc. 

Art. r,. o Rem gam-sc as di sposi -
ções em contrario. 

Saln das scss(ics da Camarn dos 
Deputados de lllinas Gemes, em 
Dcllo Horizonte, aos 26 de agosto de 
l(J27. - O presidente, Pedro 1\Inr-
qucs de Almeida. - O 1." secre-
tário, ,João Bcraldo. - O 2. o secre-
tario, Annihal A.ssump~ão. 

Os artigos 1 a 3 sfio approvados 
sem debate. 

Em discussfio o nl'l. 4. o 

O SR. RIBEII10 DE OLIVEinA-
Pedi a palnvra, sr. Pres idente, pnra 
mandar á Mesa uma emenda, pro-
pond o a mudança do nome do di s-
tricl o de N. S. da Gloria do 1\fu-
riahé, para llamury. 

A emenda é suggel'ida pelos habi-
tantes dnquellc distl'icto, que dese-
jam adoplar n uova dcuoJJJinação, 
naturalmente Jlara maior, commo-
didadc da correspomlcncia. 

Vae á Mcsn, é lidn, e entra e~n
iunclnmcnlc em discussão a segum-
te: Emenda 

No art. 4.o, depois das palavra~ 
_ Santa Barbnm - accresccnte-~e · 
c o de N. S. do Gloria. do Muna-
h(· do municipio de Mul'lahé, passa 
a denominar-se Itamury". 

Sa In dns sessões, 12 de . sc~cmbro 
de 1927 . - Ribeiro de Ollvcll'!t. -
Luiz Li sboa. - Periclcs de Mendon-
ça. - Alfredo Baeta. 

Encerrada n discussão, é approva-
do 0 nrt. 4. o c bem assim a emen-
da. l\1 Ficn 0 projecto sobre a csa para 
0 ordem dos trabalhos. 

Parecer 

o sn. niBEII10 DE OLIVEinA, 
ohlcmlo urgcncia, offcrccc, pela com-
missão de Finanças, o seguinte: 
Sobre o projecto n. 65, da Camara 

A commissiio de Finnnçns, a que 
foi presente o projeclo n. 65, au-
clorizando o governo a prolongar 
até Minas Novas a eslradn de a_uto-
movc is de Diamantina c C~i~ci!Jn~a 
c contendo outras di spos1çoes, ~á 
approvndo em 1. •, é de pa1·ccer seja 
su bmell ido á 2. • discussão e appro-
vndo. 

Sala das commissõcs, 12 de sct.cm-
hro de 1 92i. - Luiz Li sboa. - A!-
frcdo Sá. - Lcvindo Coelho. -RI-
beiro de Oli\'eira. 

.-\ imprimir. 
Nadn mais havendo a trnta;-sc, é 

levantada a sessão, sendo designada 
para amanhfi a seguinte 

OfiDEM DO DIA 

Primeira parte 
AI~ ns 14 horas: 

Leitura da nela, expediente, aprc-
sc nt:wüo de parece res, projcctos, in-
dicações, moções c requerimentos. 

Segunda parte 
Até ns 17 horas: 

2. • discussão do projcclo n . 56, 
da Camara, sobre o imposto do scllo. 

2.• di sc ussfto do de 11. 37, da (:a-
mara, alterando di spositivos da lei 
n. 912, de 1H25 . 

2. • discussão do de n. 44, da Ca-
mura, auctorizando o governo a en-
trar em accordo com as Carnaras 
Municipacs, afim de manter um en-
genheiro encarregado de ohras pu- . 
hlicas. · 
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3.• discussão do de n. 57, da Cn-

mnra, sobre construcção de um ra-
mal ÍCJ'J'CO entre o Porto de Ccmi-
terio, no Riq IJrandl.!, e a cidade de 
Ituyutnbn. 

EXPEDIENTE 

O f fiei os 
Do juiz de direito da comarca de 

Entre Rios, rcmeltendo copia de um 
termo de audicncin. - Inteirado. 2. • discussão do de n. 43, dn Ca-

marn, dispondo sobre pagamento de 
subvenções aos eslabclecimcnlos de 
ensino ngricoln. 

1. • discussão do de n. 42, dn Ca-
mnra, reorganizando os serviços de 
tilcdiçüo de terras. 

34. • SESSÃO ORDINARIA, AOS 13 
DE SETEMBRO DE 1927 

Presidencia do sr. Olcgnrio Maciel 
- Secrcturios, os s rs. 01ympio 
Mourão e Gabriel Santos 

SUMMARIO: - A c ta . - Discurso c 
parecer do sr. Ribeiro de Olivei-
ra sobre as emendas no projectiJ 
n. 3, da Camara. Pareceres so-
bre os pro.ieclos ns. 63 c 66, lia 
Cnmara. - Idem, sohl'c umn re-
PI'Cscnla~~ão de professores nãü 

· 110J'malistas. - Idem, sobre umn 
indicaçiio do Senado. - Di scurso 
c parecer do SI'. Alfredo Sá, so-
}Jre ns emendas ao projeclo n . 13, 
da Cama !'H. - Rcdacção final do 
projccto n. 36, dn Cnmnrn. - O r· 
dem do dia: projecto n. 56, da 
Cnmara. - Pro.iccto n. 37: discur· 
so c emendas do sr. Alfredo Sá 
c Simão da Cunha. - Projecto n. 
44: discurso e emenda do sr. AI· 
frcdo Sá. - Projcclo 11. 57: dis-
cursos c emendas dos srs. Alfredo 
Sá, Passos Maia c Luiz Lisboa. -
Pro.iectos ns . 42 c 43, da Camara. 
- Convocnçiio do Congresso. -
Ordem do dia seguinte. 

A' hora regimental, fcitn a chama-
da, acham-se presentes os srs. Olc-
gario Maciel, Ribeiro de Oliveira. 
Olympio Mourão, Gabri el Santos, J: 
Montaudon, Pcricles de Mendonça, 
Levindo Coelho, Alves de Lemos, Xa· 
xicr Rolim, Alfredo Sá, Moreira da 
Rocha, Simão dn Cunha, Moclcstino 
Gonçalves, Alfredo Baeln, Luiz Lis 
boa, Passos Main, Alfredo Calão. 
Camillo Chaves, Vnlladnrcs Ribeiro, 
c Enéas Camera, fnllando com cau-
sa jus ti fica da o s'r. Miguel Lanna, e 
sem c lia, o sr . .João Pio. 

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

tecedente. 

O 1. o SECRETARIO pro~-;!de á lei·· 
tura do seguinte 

Do sr. Secretario da Segu.rançn e 
Assislencia Puhlien, acompanhado 
dns seguintes razões do "veto" op-
poslo pelo Presidente do Estado 
no projecto de lei n. 258: 

Proposição n. 258 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minus Gemes decreta: 
Art. 1. • O funccionario publico do 

Estado, quer seja do quadro, quer 
sc.ia contractado, mensalista ou dia· 
ri sta, que for declarado nffcctndo 
de lcprn, será posto em disponihi· 
!idade por tempo illdctcrminnda-
com lodos os vencimentos. 

Pa1·agmpho unico. Os que forem 
considerados npcnns suspeitos de 
lepra, gosnrão da mesmn vantagem 
até que, a juizo da auctoridndc sa· 
nilaria, seja confirmado o caso ou 
lcYanlada a suspeição. 

Art. 2. 0 AUingido o prazo legal 
parn aposcntndorin com todos os 
vencimentos, deve rá esta ser con• 
cedida, computando-se o tempo da 
disponibilidade CSJ1ecinl somente pa-
ra tal fim. 

Art. 3. o Nenhum individuo poderá 
sct· nomeado nem designado para 
qualquer funcção publica sem apre-
sentai' provas de que niio soffre 
moleslia contagiosa, com cxccpção 
dos doentes que prestam serviços 
nos lcprosnrios, ou hospitqcs de iso· 
lamento, para os quncs não terá np· 
plicação a presente lei. 

Art. 4. o Fica o governo nuclo-
J'izndo a crcnr, em qualquer dos )e. 
prosarias do Estado, um pavilhão es· 
pecinl adoptndo para os leprosos que 
Li\•crcm de cumprir pena por effeito 
de condcmnnção judicial. 

Art. 5. o Revogam-se as disposi~ 
çõcs em contrario. 

Snln dns sessões dn Camarn dos 
Deputados, em BeiJo Horizonte, 10 
de setembro de 1927. - O presi~ 
dente, Pedro Marques de Almeida. 
-O 1. o secretario, João Bcraldo. -
O 2. o secretario, Washington F. Pi· 
res. 

Razões do veto 

Nüo posso dat· a minha sancção a PI'Oposiçüo legislativa 11 . 258, que 
institue pnrn os funccionarios acom-
mettidos de lepra a disponibilida-
de com todos os vencimentos c a 
aposentadoria, egualmente com to-
dos os vencimentos, computando·s~ 
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pnra t.nl fim· o tempo de di sponibili-
dade como si fosse de effeclivo ex-
ercí cio. 

Embora o fi m humanilario, di gno 
el e Lodos os lou vo res, qu e leve em 
ment e o Co ngresso Leg islativo ao 
votar tal Jlroposiç:io, es tabe lece clla 
uma excc pçúo pn ra os fun cc ionari os 
lep rosos,, clt>ixnndo de ex lcnder a 
mesma providcnc in n out ros cn3os de 
ll! uleslias co nt ag iosas, CJUC incapa-
Cillllll, eg ualm ent e, para o c:e rcicio 
d~ Jun~~·Õl'S pu hli cns, se,in por inha-
bJlilaçao ~l o funcci onnrio pal':l qual-
qu er serviço, seja pelo r isco de con-
tam inu çiiu a qu e sujeita os seus 
colll il<l llhc iros de tr:1halho em cum-
nllllll. Si esle defeito em qu e incor-
re a [l J:oJH> s i~;úo é rcmm·iycl po!' pro-
l'!dcncla s Iegisl:ili1·as pu::tl' riorcs c 
ccunpl cnJelil :J rcs, não ju s! i fica ndo só 
pnr si o \' t'l" <.tu c ora lhe upponh o, 
Illl'Ide ell<1 l ' lll llll[l ll !l n:l<;lio m1: is !j ra-
l'e, qua l a de n1io sú n!lernr profun-
dan.Jenl c o nosso syslelll:l rclali \'o no 
l'C!l lllle das dis po ni bilidades rem u-
ll~rada s_, como na de, por Yin litdl 
r ~c ta, In fringir cl ausul as const itu-
cwnaes, em e1·id cntc nntagoni smo 
com os seus di spositiYos. 

':\ .di sprn! iiJilidade remuncrad11, com 
efleil o, su tem sido admillida em 
nosso d i ~·ei t o ndmini strali1·o para 
C~J sos . muil o especiacs c mesmo as-
snn, ngurusam ente limit ada no tcm-
J l~ quanto [~s l'a nta gcn s r1ue prupor-
C!tllln . A_ nao ser na li~· J >t> tli cs e de 
st.i pyrcs sao do c:Jr{(o, cst:'t na lrlt-
d~ç:~u. do nus_su di re it o que ú di spo-
ll l ~ J hdlid c na o acom panha :1 percc-
JlÇII U elos \'CilCiln entos C, mesmo na 
hypot hcsc de dispo;Jib il idadc rcmu-
ncra tl:t .• a rcmun c ra~·iio não pode se r 
percebida por mais de um anno. E' 
de se co nsidera r madura mente si 
co n1·em abrir cxccpc:õcs a esse t'e-
gime tradi cinna l c uniform e do nos -
so systema .administ ralil'o, in spirn -
do na neco ssHI:id c de acau telar os in-
l ~ r~· ssc s do .Estado c_o ntra a puss i-
hillllnd e de. tn staurnçao de um regi-
me conl l':l rJO, u qu e se d:1ri a, no cor-
rer do _tempo, pL· Ia mu lti p licaç1io das 
cxcepçues que 11 ell c gradu lilmcnl c 
se fi Zl'SSelll, 
. Finalmente, a propos içiio lcl(i:;la-

1Jva em. a preço l'ncontra cmlwraçn 
em l'!ll'lii S di sposi~ÜL'S conslit uci il-
n:Jes_: em primeiro log11r quando 
d1 spoe q ~1 e o tempo de d i ~; p o n ih il i 
~la cl e _scra conqHJtado para os dfei-
IOS .li C II)HlSC il liHIOI'Ia , O qu e CO!! 
travem cxp!·cssamcnle no art. 1 . ", 
n . 5. da lr 1 .n : 7, de 14 de af(osl!J 
de HlOfl, nddJ cJonal :'t Con !: lilui çii o. 
qu e ma ndn descont ai' na liquidaç:'10 
do tempo de se rvi ço para os cffci-
tos da apose ntad oria, as inlcnupções 

de excrc1cto em virtude de liceuçll 
"ou por out1·o motivo", por rnnis do 
se is mcZt•s em cada qu~tricnnio; 
em sc!lundo luga r, concedendo a apo-
sentad oria com lodos os venchnen-
fos , co nt ravém a propos ição núo só 
ao art. 1:1, da lei n . 10, de 14 de 
sc tcmhro de 1 !)20, ncl dici onnl ú Con-
s tilui~iio, como tamhem no n. 7, da 
lei n . 7, de 1 ,~ de agos to de 1000, 
addicionnl á Co nsl.ilui ção, ambas as 
quacs dividem, pam os fin s da apo-
~c ntad o rin, os vencimentos em 3 par-
tes L'!lua cs, de qu e dun s constituem 
o ordenado, c cs!:theleccm que a npo-
se nl lu lorin só será co nced ida com o 
,n·dcnndo. A esta rei(J'a só se ahrc 
ucn11 cxcc pç[J o, por força da lei n. 
li , de i de IJflos to de 1 n2G, nddi cional 
;'1 Con sl iluiçiio, arl. !J , combinada 
com a lei 11. 7, .i:'t ci lada , segundo 
ns qun cs nos fun ccio nnri os que. ao 
se1· promulgncl11 a lei n. 10, conta-
l'am. mai s de dez an nos de serviço cf-
fcc1Jvo e, ao se apose ntar, mai s de 
:1;;, "podcr:'t" o Pres id ente do Esta-
do conceder apose ntadoria com to-
elos os vcn cimcn I os. 
. Demai s, o ar t. 1. 0 da proposição 
r n~ lu c nos beneficios por clla insti-
tu Jtl rJs c •. port 1111l o, no direito á apo-
sc ntnclona , os fun ccionarios extra-
qti:idro, sejam cuntractados mensa· 
listas, 11i :ui sta s . Or11, o n . 4 do art. 
1. ", cln lei n . 7 citada di sJ;Õc : 

"N1io podc r:io ser aposenta-
dos os funccionarios que não ti-
\'Crcm assen tam ent o em folha 
ou exercerem os cargos tran s i~ 
tori ns de commissiio c os que so-

. mente receberem sa lari os, ven-
Cimentos di nrios ou gratifica-

ções." 
. Acc J:csce, por ultimo, a circum sta n-

Cia , .dl !l lll~ d ~ maior apreço, de que 
11 di spu cllbliHI:id c remun erada por 
~ e mpo. indetermi nad o, tal qual' estí1 
IIJ StJttl!da na proposi~ão, não é mais 
do que, de modo i ndi rccto c oblí-
quo, um l_i cenceamcnto pot: motivo 
de moles i.J :l, com todos os venci-
ment os c se m limite el e tempo. Om, 
o. nrl. 1~, ela lei n . 10, ci lada , addi-
Cio nal, r~ Cnnst itni çiiu, di spõe : a) 
CJ~IC 11~ I.ICCn_ç:IS rCIIlUil cradas SÓ da-
rao dl!'e lto a met11dc dos vcncimcn-
lc!s c h) llt'nhnm funcci onari o pode-
r:! gosar de mai s de um anno de 
licença rt•mum•rarla. 

Dir-se-:í, en tretanto, qu e se não 
ll':lla de li ce nça, mas de di sponibill· 
d~1de . . o. ~a so é, cnlrclnnt o, que a 
dl SJ?I.>~lillll,lll adc1 rl c que cogita a pro-
pos Jçao, ~· s1nno de nome, na s clr· 
ctuns l l !l.l~IIIS qu e a dete rminam c 
nus cll cJl ns que se lhe nttrihuem 
typica c inilludivclmcntc um liceu-~. 

-.- . ccamento com Ycncimcntos inte-
graes. 

Si o Congresso pudesse, por via 
i-ndirccta c por circumloquius gram-
malicncs, pennitlir ao funccionario, 
sob figura de disponibilidade, afa s-
tar-se do c.'{c rcicio co m lodos os 
vencimentos, contornada c inulil es-
taria a pl·ohibi çflo do art. citado, re-
lativa a licenças remuneradas. 

Tão inconstitucio nal é o neto que 
fere de frente, na sua apparcncia Q 

na sua lclm, as prohibi çõcs con sli· 
tuci onacs, quanto o que ·illudc c fo-
ge ao seu cs pirilo, por processos 
imcctos co m arlificios de lingua-
lfCm. 

ilello Horizo nic, 13 de se tembro 
:le 1 !J27. - Antonio Carlos Ribeiro 
de Andrada. 

Ficam sobre a i\lcsa para serem 
presentes ao Co ng1·csso. 

Passa-se :'t 

em fót·ma de auctoriiação, mas pnt':\ 
ser cumprida dentro dos recursos da 
verba 12, § il.0 , da Secretaria da Agri-
cultura . 

Essa emenda n. 8 é ele auctoria do 
sr. ~;c n ado r Cn mill o Chaves, que a 
,j ustificou plenam ent e, mos trando a 
\' anlagcm de se cs tnbclccc L' no muni· 
ci pi.o de Ubcrahinhn uma fazenda 
agr íco la, desti nada especialmente a;J 
cultivo do algodoeiro, pam sclccçãa 
c di str ibuiçfto de sementes n agricul-
lorcs do Trinngulo i\lineiro. 

E' uma medida de ulilidadc. mas : ó 
poderá sc t· attcndida dentro. dos re• 
cursos da verba 12, § 3.", da Secre-
tar ia da Agricultura . 

As demai s emendas, SI'. Presidente, 
quer da commissüo, quer do Senado, 
podem ser acccilas . 

Assim, ofl'ereç.o por parte da com-
miss:io de Finanças, o seguinte pa-
J'CCC I' : 

Apresentação de pareceres, projc- I-Sobre o proj ecto n. 3,. da Camnra 
A commiss1io de Finanças do Se, 

nado, a que foram Jll'Csc tllcs o pro-
jeclo u . :l, da Camam, fixando a eles· 
pesa c orça ndo a receita do Estado, 
ll!tra o cxcrddu vindouro, c emen-
das o ffcrccidas em 2." di scussiio, é 
de parecer sejam as mes mas dadas ú 
il." c approvadas da seguinte manei-
ra, quanto ús emendas : 

ctos, indicações, moções e req ue-
rimentos 

PAHECEHES 

O Sn. HWEIHO DE O LI VElHA: -
Sr. P res idente, pedi a palavra para 
a prc,~e nlar o parecer da commi s.'i1io 
de l•111anças sobre as emendas offe-
r: cidas pelo Senado, em 2." discus-
~ao, ao projeclo n . :l, da Camara, 
que orça a receita c fixa a despesa 
do Estndo para u exe rcíci o de 1 !J2~. 

A commiss1io sent e mu ito não po-
dei' acccitar a eme nda n. 6, do .il-
luslre senador res ident e em Sapu · 
cahy, dando 30 contos parn a rcco n-
slrucção da Santa Casa de Miscricor-
dia, daquella cidade, bem como :1s 
emendas ns. !1, 1 t, 50 51 52 5'l 
54 c 55, em vista do critcri~ v~nc~~ 
dor no seio cl n mesma con~mi ss :i o , 
d~ recusar toda s as emendas que co-
gJ~cm de construcçiio ou rcconstru-
cçao de obras, ou de prov idcncins 
qt.e escapem prop riamen te ú lei de 
orçamento. 

Quanto ás emenda s qu e visam au· 
xi.liar ou subvencio nar a ins!.iluiçõcs 
p1as, a estabelecimentos de ensi no, 
etc:, ent endeu a c ommi s ~;1iu de in-
clllll-as toda s na verba ge ral, n . 16, 
l!.uc trata de subvenções, sem cspcc i .. 
II cn J' qual a quanlin desti nada a cada 
uma, l' ~Jtrando toda s nu rateio ge ral. 

Por Isso, opinou dcss:t forma com 
relação ús emendas ns. 2 3 4 5 'i 
1 O, 1 :l, 56 c Gil. ' ' ' ' ' 

A emenda n. 12, n commissão é 
t! e parecer qu e seja destacada do prn-
.J Cct.o,_ pa~·a suhit• à sancç1io co mo pro-
pos Jçao a parte; e a de n. 8, cnten-
~e que pode set· acceita, visto ser 

Despesa: 
a) que sejam acccila.s as emendas 

da commiss:iu, sub nn. 1, 14, 15, 16, 
17, 18, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, :lO, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
il7, :J8, 30, 110, 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 
-17 1[8 c 4!J. b) do sc:tado -- 11 . 13; pal'll serem 
incluída s na verba n . 16 (Subveu-
çúes), da Scc rctal'ia do Segurança c 
Assistcncia Publica , as seguintes : ns. 
2! 3, _4, 5, 7, 1 O, 56 c 63, sem cspeci-
flcaçao de quantia, si não estiverem 
co nt emplada s ; 

c) que se jam recusadas as seguin-
tes : n s. G, 9, 11, 50, 52, 53, 5-1, 
55 c f>] ; 

d ) qu e seja approvada, mas dcst..t-
c:l da para co nsti tuir propos iç<io dis-
tlllcln, pa l'a sancçiio, n de n . 12; 

c) que seja approvada, sob a forma 
de llllcto l'izaçiio, c pam ser cumprirla 
dcnt l'l~ da verba 11 . 12, § 3.•, da Sc-
crclai'Ja da Agriculturn, a de n. 8; 

I\ ceei La: 
f ) qu e sejam acccilns c a pprovadas · 

11s de ns . 5i, 58, 59, 60, 61, e 62, 
Sala das commissões, 13 de se-

tc.rnbJ·o de 1927. - Alfredo Sit. --
Ribei ro. de O.lil•cira. - Luiz Lisboa, 

Levmdo Coel ho. ·- Alves ue L~ 
mos . 



644 
Pica Cl projecto sobre a mesa , parn 

figura r nn ordem do ·dia da proxima 
sessão, a requcrimrnto do relat or . 

O SI\. LUIZ LlSilO:\ , pela n1c sm:1 
commiss:io, offcrccc o seguint e : 
li-Sobre o prnjccto n. 63, da Camara 

A comm iss:io de Fina nc;as, a qu u 
foi prese nt e o projcclo n . 6:!, dn C:J-
mnra, c1·eand o uma Pre feitura no dis-
tri cto de S:io Loure n ~o • .iú appr,J-
vndo em 1." discuss:io, é de parccn 
seja subm ellid o fi 2." dbcussão c ap· 
prnl'ado. 

S:ila das comm issõt•s, 1:1 de se i em-
hro de 1!127.- Alfredo S:'1.- Rih t• i-
ro de Olil·cira . - Luiz Li sboa . -
LcYindo Coc lh u. - Alves de Lrm o:;. 

o sn. ,.\J.FH EDO S.-\', pel:1 mt·sma 
CCIIIllni ss:in, nfft' l'('('e O seguinte: 

regesse m escolas di strictaes ou rti-
ra cs deviam perceber os mesmos 
Ye n ~imcnl.os que os normnlistas com 
cxcrcicio nessas escoln s; _ 

c) a commiss:io de lnst i'Ucçao Pu-
blica, opina ndo, em parecer, sobre o 
projecto c a emenda ap resentad.a, de-
clarou que via, no mesmo p_roJecto: 
"o louvavcl intuiln de allrahn· ús es-
co las ruracs c di st1·iclaes, pela con-
ccss:io de um a gral i fi cação cspccinl, 

I 
os profe ssores IH!rmali stas ·. (!Ue via 
de rrgra, se csq u1 va m dos s1t10s ru-
r:Jcs. dos pequenos nuclcos de popu-
I:Jç:io, para di sputarem so mente as I t·scola s urbanas, ficando a instrucç:io 

1 p1·in1a ria, na s zonas ruracs, a ~nrgo, 

i quasi yxe lu sil·am.e nle, dos protcsso-
n·s nao nol'lll:l ll sla s, em geral de 

I 
preparo du1·id oso e escassa cffici-
cncia no ensino." 

d ) que essa Clncmla, apesar de bl'i-
III - Sohre n proj cclo n. GG, ::la lllwn it' mcnle sustentada pelo sçti di-

Ca mara ~ n o pai rono, niio logrou a app~ova-
A commi ssiio de FiJwn~a s, a cujo ; <::'1n do SciJado, se nd o o pi'OJCCto 

rxame foi sub meti id o 11 prn.i<·clo n . I l'Oil l'l'l'lido na lei cilada pelos peli-
fi() ~ da C:11nara, :atclnriznndo o go- ; cio rwrÍqs; 
l't'rno a abrir 1·arios creditos, paq I a ~·~~·!: 1:~~·: /~;,;in 11<11 ~1 i lse::~~i~t.ac1~~j ~it·),•;1sJ~ pagamen to de :J( ld ieionaes d:1 lt•i n .

1

. cnl :io a emenda apl'cscnlarla, por-
~2ií, de 17 de :t~ns l n de 1!lOii, jú :q>- qu anto niio ~-em hoa logica, admis-
Jll'nYadn l' lll 1." di scu ss;in, l' de p:ti 'C- sive l que se t•q uiparcm, para os éf-
ccr seja dad o par:~ ~." di scuss:io c ap- feitos da pcrcc pçiio dos vencimcn-
proYado · I. os, os professo rés n:io normalistas 

S:da da s commi s~ <ics. L! de sr lcm- aos que o s:io; 
bro de 1 Q27. - A I fredo Srt. - Lui z f) em hora :ts co m missões reunidas 
Li sboa.- Lel'indo Coelho. - All'es reco nheça m a existc ncia de professo-
de Lemos. ! res n:io nonnali slas, n:io dipl omados 

Fica m esses projeclos sohrc a mesa : pel:1 s Esco las No rma cs, pcrfci tamen-
para. a ordem dos traba lhos. ll.l' ap los p:1ra cxc i'CCI'CIIl profícua-

s ( 0 1 . menll' o n]agislcrio, todavia prcsu-O :n · LE\'l NDO : EI.HO, pc :J s : mem, c com melhores fundamentos, romm iss<it•s l' l' nnid :is de ln slrucç:io 
. qu e os professo res norma li stas, que Publica c Finan ç:Js, offerccc 0 se- i rt•ee ber: lm inslrucç:io espec ial sobre guinl c: · 
o mod o de c·nsinar ns di sc iplinas pelo 

I\' - Sohre uma n•prese ntação de Hcgul :llncnl.o de In s lruc~~:io Prima-
professores não normali stas rin, c qu e se subm clt cndo a um 

.. curso pratico profissio nal , estejam 
As comm issõ('s rt·unida s de ln si i'U- .' melhor apparc lhados para ministra-

cçiio l'nhli ca c Finan,·a ~. its qua cs foi · rem o ens in o nas esco las, tanto ur-
di slribuida, parn emiti ir parece r, ba nas, comn di stri cla es c ru1·acs; 
uma rep r cse nla~·;io de l'al·io s profes- g) n:io co lhe abso lut ame nte a al-
sorcs n:io normali s la s, pelo proc ura- leg:t ç:io dr injust iça, feita pelos pc-
dor dos llll'S III os, sr . Antonio Tho- li ciona ri os, que l'l'lllatam a sua rc-
nwz Din iz, pedindo se trii'IIC'Ill ex- prcsrn laçiio, pedindo ao Senado dc-
tensii'<IS os f'a rnr c·s do :trl. 1 . 0 , ela ferir-lhes a prelcnção que (sic ) é a 
lei n . R!l l, de 8 ele se tembro de 1!)2;1 , de se rem indrmnizados pelas gmti-
t·onsider:IIHio que: ficaçõrs aos out ros pa gas c a ellcs 

a) os f'a1·ores de qu e cog ita a lei dcvid ns, na cnnf'ormiclmlc do allc-
supra-ci l:ula se des tinam exc lu siva- gado, por se r de direito; 
mente a prnf'esso rcs nornJ:tli s l.as, a h ) nii o cabe reparação onde não 
titul o de cs tintul o, afi m de indu zi l-os lt ou1·c aggravo: - cf' feclivamcntc, 
a aeccitart•m a gcrencia de esco la s os professores n:io normalisla s, em 
rurac s; nada foram prejudicados c manti-

b) ao se r di scuti da a mesma lei reram-sc na mesma situação nnlcrior 
no Senado, foi, por um de seus mai s á lei n. 891, a qual apenas concc-
co nspicuos mcntbros, aprese ntada deu uma grnti fica çiio especial aos 
uma cmc ncl n, pela qual os profe sso- professores normalistas nomeados 
rcs cl'f'cctivos, n:io normalista s, que para as escolas districlacs c rurnes; 

. _ . .. - ,. _ Poucos são ainda os .municiplos 
heslns cond1çoes, ns cü n.llnl ssocs, P1~ IJUC cmpl·cga m como mcw usual uc 
los fundam e nto~ ndduzlt\os .n :J~ .U,.I= ~ransportc o automovel; cuja :tdo-
nen s · sup1·n, O[lllttlm pc 0 •11 c_ll\ '1 - M · . • agora começa a 
menlo da alludida rcprcscnlnçao, o t;ça~r~;:~.~~--~~~nsh~~e;tdo ainda dila-
quc requerem. . _ , , . _ f:~~as' zo;1:1s ;10 Estado onde nem 

Saln das comm 1sso.cs, 1;l _d c 11
5 ct cm sic[u cr se con hece essa cspccic dl! ·;c-

bro de 1!l27. - Lcv111do Coe 10. - · . , 
Hihciro de Oliveira. - AlYcs de Lc- luculo . . 
mos. -Alfredo Sfl. -Passos ~la ia De sorte qu? p~rn n n~a~ ~~- parte 
- Luiz Li sboa. do nosso tcrl'ltorJO o cr1~Cl1U pro-

Concluindo esse parecer en.t r e- 11os lo seria uma Ycrdadc1ra cxtm·-
querimcnt.o, enlm logo em d1 scus- s:io . . . 
síio, e é 11 pprovndo, sem debate . N:i o podemos, p01s, acccilnr essa 

O SI\. OLYMPIO MOUI\ ,\0, pela 
commiss:io de Policia, offcrccc o se-
guinte: 

V - Sobre a indicuçii:~ n. 2, do 
Senado 

A commiss:io de Po li cia, a que foi 
submcUirla n ind icaç:io n. ~.dos SI'S. 
Alfredo Sá e outro s, erra nd o o~ car-
gos de scn ·cntc c de s.ccrclar l~ d.'~ 
Presidente do Senado, c de ya1 ceEI 
que a mes ma sc.la dada ú d1 scussao 
c appro'vada . 

Sala das comm issõcs, Scnaclo, a~s 
13 de sefcmhro de l!l27. - Olcgano 
Maciel. - Olympio l\Inur:io. - Ga-
hl'icl Santos. 

Sobre a mesa. 

O SR. ALFHEDO SA' - Sr. Pre-
sidente, a commi ssiio el e .l\1 sliça c 
Legislação, cs tuclanclo o pro,1 cc to n . 
13, da Camara, c :t s cmcml:Js que 
lhe foram ol'fcrecidas pelos s rs. se-
nadores Vallndarcs I\ibciro r: En~a s 
Camcrn , julgou accrlado accc1fnr 111-
tcimm cntc as duas apresentadas pc-
lo primeiro, c com as qu:tcs se acha 
c lia de inteiro acco rd o. 

Quanto ús do s1:. Enéas Ca mCI:fl, 
a commiss:io acc c1ta algum:1s, na o 
podendo, porém, acccita r outras, 
porque vem tornar sobremodo one-
rosa a jus f iça em hc nc.fi~io de seus 
scrvcntunrios c rm prc.JUIZ O dos qu e 
recorrem aos juizes c aos cartorios . 

Foi princ)palmcut c soh rc a parte 
i":lntiva á cunducç:iio para diligcn-
ci :ls qu e vc 1· ~a ra1n as em enda s do 
!'wbrl' senad or reside nte em M:-tr dt: 
J-lc spn nhn, elcYanrl o-a el e um a ma-
ucira insupportavcl, cumo por CX I: lll -
plo, es tipuland o para a condu,:~ :i•J 
os cnw ltnn e nlo~ de 20f,, OOO por horn 
ele vi:I{.(Cm. 

Semclhnnt.c taxa seri1 concchivcl 
110s Jogares em que o tran sporte 
usualmen te se faça por via auto •,;J-
bilisl ica. Constitue isto, porém, uma 
cxccpçiio. 

Em. quasi toda l\Iina s, o m(' io ele 
co nducç5o gera l1n entt: em prc,;ado c' 
o nnimal ou a estrada ele fct'I 'O. 
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c·menda , até porque, c?mo. em 
npartc acccntuou, na scssao dnu:nn 
a nl crior, o SI'. senador Mo~l.cstnw 
Gon çaln!s, isto da ynrt e. oi fcl'?CCl' 
l'O IHJUCÇÜO aos fUilCCJOnariOS de JUS• 
1 iça, co mo quér o s1:. sc nnd or .E~éa~ 
C:~mcra, pam se lt vra r de [J.Ig.tl-~ 
em dinheiro, fi caria se ndo na lc1 
Jct r a morta , porquant o, ou por pos-
su i rem nnima es 011 por q11acsq11cr 
outra s eircHm slan cins, di spensam a 
cc ndu cç:io offe rcei da pela parte. 
Scr-lh es-ú facil limo presc indir .des-

sa cond ucção, clizenrl o qu e o an nn nl 
n;i o é bom, q ue o a nimal é bravo ou 
tem qualque r outro dcl'c it~.. . . 

Portanto, ou fariam a dill!lC\lCHl 
se rvi ndn-sc da condueç:io que lêm 
ou obtêm, a seu grado, 011 nãq a 
l'al'i ai)t, t'lll detr imento dos inlcrcs· 
ses ela parlc. 

Cnmo jú tive ensejo de dizer ao 
Senad o, entre a~ Sllt(!(Cstõcs que 1110 
foram t1·azida5 por um ill us trc ma gis· 
Irado min eiro, acha-se esta: de ele· 
\'ai' a co nducç:io a 20BOOO, su g~es tã c' 
que accrilei, c que, por se tratar do 
um a il·ilrc muit o razoavcl, o inclui no 
projcc lo, nolamlo-sc que o meu 111\1· 
nieipi c, r, como o do nnbr :! senad or 
Enéas Camcra, todo co rtad o de au· 
!ov ias . 

Outra cmr nda, o l'fc rccidn pelo mcn 
illu st rndo co! lega, é a de n. S!l : "No 
cap . ll, t:Jbella li! , subst itua-se o 
~ 2. do n . 18, pelo ~egninte: Só se· 
r:i n compu tados no 1·alo1' dn espolio, 
p:1ra ns fi ns do prcp:li'O, os bens mo· 
\'C'iS C [111 111 0\'C is." 

O n111Jrc ap rese ntante <l n emenda, 
ju :; lificnndo-n, d is se que sóc haver 
nos i.n 1·enlarios hcns não suj eitos á 
araliaç:io, co mo litulos da divida })ll· 
hl ica, endcr nci:Js de cnixns ccono-
micas c bancos, peculi os da "Previ· 
<l cncia dos Serv id ores elo Estado", 
sc~uros ele vida, ele. , bens lodos cs. • 
tcs que niio siio imm nvcis, nem mo-
r eis, c qu e, niio sendo de avalinr, niio 
ha raz;in de se cobrarem cmolumcn, 
los so bre o seu va lor, 

Ent1·clanto, SI'. Presidente, confron-
tando a emenda com o projecto, verl~ 



fiquei que o n. 18, citado, se refere 
aos emolumentos laxaoo~ aos JUIZes 
sohre o valor do monte inventa-
riado. 

Ora, tratando-se de emolumentos 
que são contados pelo volume do 
acérvo, ou pelo valot• do monte iu-
vcntal'iado, sobre que o juiz prcpa-
radot• tem de proferir despacho, é de 
cvidei1cia <[Ue não se póde prcsci n-
dir daquellas parcellas na formação 
do "quanlum" destinado a servir de 
IJUsc para o calculo dos ditos cnw-
lumentos, de accord o com a tabella 
consagrada no projcct o c que é :.1 
mais razoavcl possivel. 

Outras emendas do no!Jrc sena-
dor residente em Mar de Hes panlw 
aggm vam extra ordina rinmculc as 
custas pcrlcnccnlcs aos jui zes c cs-
cri v:ics de paz, principalmente no to. 
cante ú celcbrac;:io do casamento ci-
vil. 

Uma das pl'lncipacs prcoccupaçue3, 
tanto minha, ao cmcnd:n· o pro-
jcclo vindo da Camara, .:omo 1!0 
illuslrc nw gis lratto, que elaborou n 
anlc-projcclo, <JU e se rviu de base ,10 
quc ora se discut e, foi tornar u mais 
hat·alo poss ivcl lodos os netos ·do 
r egistro civil. 

O Senado sabe que, creada, embo-
ra, em 1881!, a institui ção do rcgislr11 
civil, só depois da proclamação da 
Hcpuhlica é que começou a ser eW-
ctcntemcnte praticada . 

Mesmo assi111, ainda nào entrou 
definitivamente nos usos c costume~ 
c no apreço do povo . 

_U m dos motn·os para essa nega . 
çao, para essa rebeldia ou indiflc-
renli smo do povo para ir ao cartorw 
civil registrar o na sc imento dos fi, 
lhos, para se casa r ci\'ilmenlc c 
pam o registro de obitos c outras 
formalidades, como o regist ro lias 
cm·Las de emancipação, o reconheci·. 
mcnlo ele filh os nalitracs, ele., ('! 
justamente o preço alto que tem do 
pagar por. esses acto~, 

Precisamos ler essa prcoccupaçao 
de baraleat· a celcbraçiiu el o casam~;:,,. 
to civil, o registro de ohitos, a oulot··· 
P,!l de certidões cxt.rahidas dos livro~ 
do rel(i slt·o civil. 

As emendas do nobre se nador esta .. 
hclcccm lambem para os juizes ~ lc 
pnz a conducção nas mesmas b:1scs 
que pam ns juizes de direito. 

O ideal fôm que todos ns arlos do 
rc~isll·o civil fossem gratuitos, au 
menos ale que a imliluiçiio se tor· 
nassc familiar ao povo, c elclla cstl, 
não prescindisse, como não pi·cscindu 
do haptismo c de outros aclos da 
vida rclil(i osa, como o casamento cc-
clesiastico, a que nos hnbituumos, 

Jiraças aos princtptos fundantentnc!i 
que pres idem a constituição dn tu. 
milia br·tsllclra r. sob cujo dominio 
lodos nós nos crcámos c nos educa· 
mo~ . 

Assim lambem para cumprimento 
dos deveres civicos, que para nós 
de\'cm constituir cgualmcnle ~ma 
oull·a reli gi ão, precisamos não nos 
excusa r c fr.1zer com que o 
povo não se excusc, até para quo 
n~o t.cnhamos de Jamentm· consc .. 
qucn cias graves, como a dcshr.rda· 
~ão de fi! h os, não reconhecidos ou 
n:io le.l(itimndos. a conscqucnte pri-
vaçiío de herança, e outros cl'feitos 
nefast.os que anarchiznm c perturbam 
l'undanwnlc a or!janizaçiio da fa. 
mil ia bras il eira. 

Apenas poucas emendas do uohro 
senarlor residente em Mar de Hcs-
panha li vcram o assc ntimcnt.o rll\ 
eommissiíu, por lhe parccorcm mat~ 
razoaveis, notando-se, aliás, qur. lo-
das cllas encnt·ecem as custas taxa ·· 
da s, quer no primitivo projeclo, quct• 
no antc-pro.icclo do dr. Corroia Am'l· 
rim, quer no suhslilut.ivo que o Se· 
nnt lo elaborou, guardando o melo 
tc;·mo, isto é, não onerando em ilc-
IIIasia as pa rtes nem deixando de am· 
parai' os interesses dos serventuarir.1s 
de justiça, que ficam pcrfeitamcnin 
apparelhados para de sua profissiià 
aufcrircm os proventos ncr.essarins 
ú sua subsislcncia. 

Ao organizar o substitutivo, sr. 
Pres iclenlc, não me cingi ao regimen-
to antigo, nem tão pouco ao anlc-
projecto do dr. Correia de Amorim, 
nem fui ao extremo de acloptar in· 
tc r; ralnwnlc o projecto da Camara. 

Guardei, para isto, como disse, as 
dcl'idas proporções, c ouvi as sug-
~eslõt's dos compclcntcs, elos juizes o 
de e.scriv:ies da Capital. .. 

O sr. Alfredo Catão: - Excel-
lcnlc <:ri! crio. 

O sr. Alfredo S;í: - .. . de sor to 
que o subslilulivo niin só tracluz 1) 
ponto de vis ta meu c de meus compa-
nheiros de commiss:io, mas aind.1 
nll cnde a justa s ohservações c rccla-
nw ~·tics de escriv:i cs, que commir;o 
conl'crenciamm a res peito. · 

Val endo-me do ensejo de es tar jus 
lifie:.nrlo o par1~CCI' da commissii o rle 
Jn st iça c Lcgi sl:1çiio, cumpro aincln 
o dt•,·er de diz e1· ao Scnad :->, 
para qu e o saiba !orlo o povo minei-
ro, qtwcs os motivos por que, na ta-
hdla apresentada e antc-hontem PU · 
l~li.cada p~la imprensa da Capital, não 
fo1 poss n·cl allcndcr aos reclamos 
t:e lodo o funccionalismo do Esta· 
do, principalmente do funccionalis-
l\1 (1 judiciario, de primeira iustancÜL 

Têm-se il'l'ogado, se m rnziio, cen-
suras no Congresso, pelo fac to de 
não lerem ido os funcci onal'i os 
dessa ultima ca'l ~gnrin co nlcmpla -
dn 3 na labcll a de a ugmcnlo de v<: n-
cimenlos, const.anlc do projcclo de 
orçamento. 

E' sa bido que, ha menos tl c um 
anno, clcvúmos os vencimentos da 
magi stratura c do mini stcri o pu-
blico . Elcva mol-os de man eira hns-
lantc eqnilati va c co nt pc nsad<,ra, 
tendo sido, em muit os casos, essa 
clevn~iio da terça pnrl c dn :; venci-
mentos. ~lagistr-ados qu e n:in che-
ga ntm a perceber 1 :0110 ;;OOO, pa:;sn-
ram a rccchcr 1 ::100$000, t'n lll O 
succedcu aos juizes da Cnpi l:d. 

Na la be lla qu e o Con gr~sso c:;tú, 
e ~ l e ann o, di sc utindo c vot ando, \' i-
samos fazer o a ngm ~ nto soJ.r,' t udn 
para o fun cc ionali snto admini st ra-
tivo. qu e n ~nhum accrc~c: m o tc,·c 
em seus vencim cnltls no anno pas-
sa rlo . 

E, si na taln·ll a actua l ha au-
gmcnlo para os dcsr mlw rga dores da 
n elação, é ist o exp li ca ,·cl porqu e 
o qu e tiveram em 1!J2 (i n:i o foi pro-
porcional ao que percebiam nem 
foi condiccnlc úquillo a <lU C tinh am 
direit o; c ma is porque aos dcsc m-
hargr1dorcs n:i o assiste direito Íls 
mesma s cusl•as qu e tem os ju izes 
de prim eira instan cia. 

E' ·sabido qu e, nas coma rcas d ~ 
conside t'a\'cl mol'i men:o f o r C' n s~, os 
juizes faz em por mcz dois c l rcs 
cont os de réis. 

Ainda ha poucos di as, um ju iz 
de direito de comarca de 2." ~: n
lrancia dizin-me que sua 111•!-
dia mensal era · de dois co nl.ns c• 
seiscentos mil réis. 

O que os juizes recebem a titul o 
de dili gencia, conducçiio, cmolu 

aq uell cs em qu e a vida é mais 
cat·a. 

Nas outra s, si pouco fa ze m os 
juizes, lambem a vida é IJarala ; c, 
si ga nham pouco, qu asi nada des-
pe nd cm. 

Co nheço ci dades de Minas on-
de a Yida .é ba rali ss imr~, e 
os venci mcnt os de 1: 100~000 , que 
percebe m os juizes, val em os dois 
ou trcs ou mai s co nt os IJLI C pct·cc-
hcm os da Ca pita l . 

Co m o accrcsc imo r.ra feito nos 
emol um entos c cu stas judidaria s, 
podemos aft'irmar que a situação 
dos ju izés do Eslndo é tl!' rfcitamcnt c 
gara nt ittOI'a da sua i nd epend encia 
cco nomica, collocaudo-os n cavallei-
rr1 de qu a lquer suspe ita . 

Portanto, SI' Presiden te, 11 ~0 
lt\ 111 absolut::mcnt e proccdcncia ,1s 
t•ensur:ts qu e ora se irroga m ao 
Co ng;·csso, ptl l' n:io li a1·r r co nl.cmpb-
do na tahel l:1 aclual os ju izes c pro-
mol llrt•s de ju st ip , j;i assú~ favo-
rel'idos no rcl( imenl o de custas CJUe 
es tamos \'u lando . 

Era mi slér se fiz esse aqui esta 
dcclara~ã o, pat·a que os que lê ~ n sai-
lwm r~u r. c, f.ongn~sso n:io foi insc n-
sin' l ao s rccl:lnws dos funcci on:trios 
ela justiça; qu e os aclos do Congt·es-
sc ohcdccc m sempre a seguro cr il e-
ri o ou se nso pral i co. 

De fo1;ma que, no caso aclual, á 
gui sa do acc usado qu e, na mesma 
:1udi cncin em qu e se lhe dú a quei-
xa, cll c se dd't~ nd c, o Senado Minei-
ro, ante a coim a de injusto que l!1 e 
é atirada, vem demonstrar ao povo 
tn iuci ro os mot iyos, de todo em lodo 
procedent es, qu e le\'aram esta Casn 
do Con!(I'esso ~I i ncil·o, na lei que 
cstú Yot:t]ldo, a elev:.1· :1pcnas os vc n-
c illl c nl ~>s do fun ceio nali smo aclmini :;· 

J trat h· o, uiio contcmpl :wo em 1 92G 
· co m esse beneficio como o foi a 

mng istrntma. 
N:io contes to, SI' . Pre~ id e ntc, que 

lauto os fun cc ionarios admini stra ti-
vos como os mag istr:ulus mcrcccriain 
1-(:tn l!ar muito mai s. A sua remunera· 
c;:io clc'.'ia se r ma ior. 

1\lns a silunç;io finan ce ira el o tem -
po niio nconsc l h a que se lhes alar· 
gucm la lllo os vencimentos . 

mcntos pelos despachos c se nt enças 
proferidas c pelo pt·cpal'O dos au-
tos de inventari o, princi palm cnlc 
esses ullimos prove nto s, qu e enn-
stiluem excell enlc font e de r ece i-
ta, tudo isto vem co mpl etai' os ve n-
cimentos qu e lh es loc,am . Ao pa sso 
que os dt\sc mha t• l(a dorrs nada d i:;-
lo rccchem, o que ex pli ca qu e só cl-
lcs tenham sido co nt emplados na 
tabclla ele augm cnl o do eor r ·~ nt e 
alllnO. 

Acont.cce ainda qu e uo acc resc i-
mo de emolumentos · c custa s, qu e 
ora faz o projeclo de regimen to, cu-
contram os juizes de primeira in -
slancia um au gmento tnlvcz su-
perior á majoração de vcncim~n
tos que podcl'iam agora ter, pl'ln-
cipalmcnle os qu e cxe1·ccm n judi-
catUl·a em comarcas de grande mo·-
vimcnto forense. São exactamcnte 

Ainda agora o Senado vê quanto 
crescem c avult am as nossas despe-
sas, co m a infinid ade de serviço~ 
novos CI'Catlos, com encargos de lo· 
da naturczn, com a edificação de 
obras publ icns, funda ção de culo-

1 

nins, apparelll!lmcnto de cslrnda ~ , 
etc., despesas todas t endentes ao 
dt•senvolvimcnto r.conomico do Es· 
tado. 



As respectivas vc1·has asce nd em n 
umas cifras t:io altas qu e obriga m a 
razoavc l mnjo1·aç:io dos im pos tos, 
em ordem n cslahclccr r o cquilibri o 
orçnmentario c pcrmilti1· no governo 
:1 cxc:cuçào ~ o seu progrnnuna, que 
Jr:\ dm· n l\'llllliS o surto eco nom1eo 
ncccssn rio pnrn maior ucscnvolvi-
mcnto de. su~ produ cç:io, para mc-
II to r rca!J zaçao do se u trabalho c 
mais perfeita pc1·ccpçüo das rendas 
publicas. 

Vem de mold e, pois, a expli cação 
que ora _dou .. desta tribuna , para 
qu e na o fiqu e paira nd9 so bre 

o Senado a aceusaç:io injusta 
de haver, sem nenhum fund a-
mento, cxeluido da labcl1;1 cer ta 
cla sse do fun cciuna li smo puhlicn c 
JKtya ~tuc se sa iba que o Senado agi11 
C!'ltCI'Iosamcnl c, ou com o senso p1·n-
l1c? de sempre, c nii o de uma ma-
~J C Jra , Jl?c!c-sc dizer, cega ou alh eia 
as ,co ndi çot•s do meio c rl n quadra. 
Es ludan~o-sc assim o pcnsamcn lu 

ou ::s 1;nzocs qu e rli cla mm o nosso 
~el o! ._Ye-sc Jogo CJ II C é prud ente · ~ 
.]u s tJI, ~a ,·c J a dc lib c ra~·:io tomada 
pelo Con.grcsso Mi neiro. ( ~ l uitu 
bem! MUlto bem!) 
_O orad.o r tcr!nina cssns co nsidcra -

çocs envw ndo a !Ilesa o seguinte Jla-
rcccr: 

VI - Sob.re as emendas offerecidas 
ao proJecto n. 13, da Camara 

d) fi clil'nllns IJS UUIJS seguintes 
emendas da commiss!io, que o · re-
quer: ns. 56 c 64. 

c) Approvaç:i o das emendas do 
Se nad o, so b ns.: 73, 80 81 87 88 89 
!JO c !JI. ' ' ' ' ' 

f ) n c,iciç:io da s emendas do Se-
Hado, sob ns.: 73, 74 75 77 79 
llO, 8:!, 8 ·~, 85, 86, em l ~ga/ da 'ulli~ 
ma ol'fcrcce ndo uma ~uh-emenda. 

g) Approvaç:io da emendn do Se-
nado, sob n . 76. 

h) Hc.iciç:io da e1nenrla do Scnndo 
sob n. 78 . ' 

S:da das conn11issõcs, Senado, 13 de 
setembro de 1!J27 . -Alfredo Sá.-
Ca millo Chaves. - Vnlladnres ni-
beiro. 

Fi c:tm soh1·c n mesa, para a ordem 
dos tntbalhos. . 

HEDACÇÃO FINAL 

.O _sn. XAVI.EH nOLil\I, pela com-
missao respec tiva, uffcrece a seguinte 

Sobre o projecto n. 36, da Carnara 
A commissão de fi cdac,.ão é de pa-

l'cccr qu e as emenda s adoptadas pelo 
Senado, na s di scussões do projecto 
n. 36, sejam enviadas {t Camara dos 
sr~. Deputados com a rcdacção se-
gullltc: 

Emendas 

N. 1 
Addite-sc, onde convier: 
Artigo . Fica .npprovndo o regula~ 

mcnto, que ha1xou com o dcc. n. 
7. 647, de 23 de maio de 1927 com as 
seguint es modifi cações: ' 

. A commissiio de Legislação c Jus-
llçn do S~nado, n que formu prese n-
tes 0 proJcclo n. li!, da Camara dos 
srs,. Dcputad?;' • c emendas no mcsm,J 
oflc• l:cc Hla ~, .Ja. :tp)JI'U I'ndus em segun-
da (!Jseussao, c de parecer qu e sejam 
dados pa_ra terceira, aconse lhando a 
rt )l)li'ovaçao da s seguintes eme nda s: 

:t) Da commi ssfto: ns 1 2 'l ' r. (' - 8 !) • . ' ' ' ' ... :.>, l,,l, , .• . 10, 11 , 13 c 14 (menos 
a ultima alnJea, substituida pela suh-
emcnda n . 57), J:i, 17, 18, l!l, :;o 
(em parte, menos a letra d, substitui -
da pela sub-e mcnrla n 60 ) 'J I ? '! 
?4 2" ( . ' ~ ' ~ · ' ~ , .1 em part e, com a modil'i caç;i rl 
~la sub-e menda n. fi2) , :16, 27, 28, 2'1, 
.10 (e m ]la J·te, co m a modil'icn çiio da 
sub-e menda n . G:! ) ij') Tl '!·' , . 
( 

' - , I I 1 I 1- , oJo ) 

em par[(•, co m a modi ficaç:io da 
~ uh-em e nda n ._6ií ), i!!i, ;1 7 (e m pnrl e, 
e~m n allcra çao da sub-e menda 11 . 
lit ), 40 (cOJ~ a mndil'ie:Jç•:io dn suh -
emcnd;.t n . 10). -11. ~~2. 4i! , .f . ~ .J. ;i ,I !i 
tJ7, 48. ·l!l, !iO, 51, lí3 il.f 71 c '~1 ·> .' ' 

1 ) n · ' ' ~ ' .> _ ct1radas ns seguint es da co m-

O a r li. 2. • fien as sim redigido: 
" Pa1~a o calculo do imposto de ex~ 

porlaçao do mnu ga nez proceder-se-á 
d.a S(•guintc fó1·ma: do vnlor offi-
Cial da tonelada do mincrio tomnr-
se-á a '!1ill ~s ima, milles imn ' e meia, 
dur! s miiiesm?as, duas millesimas e 
m.c1a , trcs null cs ima s pal'tcs, respe-
c l.l .v :~m c nl c para mincri os, contendo 
:t tc 38 "I" el e mangn ncz metallico, de 
;!8,01 a 42, de 42,01 a 46 de 46 01 a 
flO "I" c, fin :ilmcnl c, pa1:a min~rios 
co nt r n.do mai s de 50 "I" de mangancz 
n~e talJJ co; o res ultad o dessa opera-
~·ao. se multiplic:t rá pelo teor do mi-
II CJ'Jo em man g:uJCz mctnllico e 0 
producto representará o imposto "ad 
valo rem". 

lllJ ssao, que o requer: ns 1'> 16 22; as c :J!J. · ~, l , 

c) Appl·ova ç:io das seguintes suiJ-
rmcndas, da com miss:in: 

Ns · 57, 58, 5!J, 60 61 62 G3 65 
66, 67, 68, 6!l e 70. ' ' ' ' ' 

~\ r l. 3." A sohrct:txa ficn snhsli-
ltllda P?r um imposto addicional 
CJU C sc1·a, rcspecl ivamcntc, de 10 .,~ 
pa,~·a a ciRs~c inferior, 15 •j• para 11 
; ! ~ "~ !a sse, 20 "I" )lal'll a 2.' classe, 
2<J I para n 1., classe, e 30 "i" para 
a classe cspccinl. 
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Art. 6. • Fica subslituido o 
pelo seguinte : 

§ 2." 1 fica suhst ituida a importancin de 
do is conl tlS dr r0is m• la de um eo n-
!n dl' rt• is." · " Uma vez aprese nt ada a unia dl' 

des pacho, a f!U C se rrfcre o parii~ I':J 
pho anteri or, o cxporladnr rccc brrú 
em duas vias, o conhccimento-l( uia 
com o qual cffectunrú o pag:u ncnt o 
ao 13anco de Crrd ilo Heal. de l\l inns 
Gcl'ltes da imporlancia referida, do 
que scrú passa do '' recibo no proprio 
conhecimenlo-l(ui a. " 

Fica subsl.ituido o § :1." pelo se-
guinte: 

"Prccnch idas estas form a I icl ndc s. 
vollariio :nnbas as vi11 s do co nhL·ci-
mento ú Inspectori a, que, em troca , 
fará entrega da segunda nota de des-
pacho, a qu e se refere § 1. ", co m a 
prova de quita ção dn impos to, co n-
stante do co nhccimento-l(uia ." 

Aecrescc ntc-se o seg uinte paragra-
pho : 

"A nota de despacho, cntrc!(ue ao 
exportador scJ'ÍI aprl'sentada Íl Jn spc-
ctoria, quand o se tiver de cl'fcctuar 
o embarqu e do mincri o pa rn o ex-
terior." 

Accresccntc-sc mai s o seguinte p:t-
l'afll'apho : 

"0 exportador· que niio cffcclunt· o 
pagamento do impos to, dentro de !í 
dias, depois de recebe r a guia a f!U C 
se refere este al'ligo, fica suj eit o ú 
multa de 10 "I" que, será cobrada 
conjunctamcnt c com o imposto de-
vido. " 

Art. !l . • Fica substitui do o § 2." 
pelo seguinte: 

"Esta pauta scrú proposta trim es-
tralment e ú Scc rctai·ia das Finanças, 
até o dia 25 do ultimo mez do tri -
mes tre anterio1·, tend o em vi sta coni-
municaç;io tcl cg raphica mensal de 
Nova York, sobre n co laç;io do mine-
ri o, recebida por inlcnn cdi o do i'l'li -
nisterio das n clações Ext eri ores. " 

Art. 10. Fica sub sliluido pelo se-
guinte : 

"Classe es pecia l, min eri os de 
mais de 50 "I" de Mn.: 

Classe primeira: 
A - 49,01 - 50 "1" . 
13 - ·~8,01 - 4!l,O. c - 47,01 - 48. 
D .. 46,(11 - 4 7. 
A 45,01 - 46 •J. 
13 - 44,01 - 45,0. 
C - 4:1,01 - 4·l,O. 
D - tl2,01 - 43,0. 

Classe terceira : 
A - 41,01 a 42,0 "1". 
B - 40 ,01 - 41.0. 
r. - 3!),01 - 40,0 . 
D - 38,01 - 39,0. 

Classe inferi or: 
Minerios contendo até 38 oj• de Mn. 
"Art , 13. No para~rapho terce iro 

A1·t ... Os n:po rtad orrs de m:Jn-
~ : Jnez. qu e in sl:dlarc·m, ent lcrri to-
rin m ineiro, dcn ti'O dD pn\zo de 
cinco ani Jos, fa h r ica~iio de ligas de 
JJ J <tJ iga uc :~ . 11nsnr:io de uma rcd tt-
c,·:i n de HO "i" nn imposto de cxpor-
laçiio . c nd di cional, dcsdr qu e bc-
ndicie m. e111 liga, pl' ln menos fl "I" 
dn m:Jug:Jn ez ex ir~ h ido. 

Art ... Dlll'nlllL' ns Ires prim eiros 
anll tlS, cnnl ndos a pnrlir elo ini cio 
da l':d)l'i cnçiio, a liga ficarú isenta do 
imposto de expni'Iaçiio. 

Art . .. A prese nte lei cntrnrú em 
vi J;<ll' de sde a dat a de sua publica-
ção . 

N. 2 
~I n c! i fique -se do segui ntc modo o 

ar! . 27: 
Art. 27. O lan\amenlo scni feito 

mediante aviso esc ripto em vi sita 
pessoal an co nt ri buinte estabelec i-
do uns sédes dos municipios e clis-
lri clos, devendo o eoll ec lor ou lan -
<;adfll' co lher as nccessnrias infor-
m:tç<i rs p:1 rn proceder a lança mento 
dns co ntribuint es ('S tabelccidos em 
outros Joga res . 

N. 3 
Na seric 13, anncxa ao projccto, 

supprimam-se ns taxações: - " Bon-
des clecl rieos- cmpresari os, 2.•-
I O "I"" e " ld t·m, t raeção animal, 
idem, idem, 4. n - 1 o "i" ". 

N. 4 
Nn sc ri e C, ann cxa ao projcc to, 

!(ll:Jrdada a onlcm a lphabclica, ac· 
cresce nt e-se o seguint e: 

" Bondes cl ccl ri cos (e mpresa ri os 
de), 1."." 

" Id em, de traeçlio :111 imal (emprc· 
s::rio de) , J ." . " 

Sa la das co nn :lhsil•: s. 1:1 de se lem· 
bro de 1!J27 . - Xa d er Hnlim. - Luiz 
Lisboa . - Va ll ad :tres 1\ibeiro. 

Di spen sadas :ts l'urm:ilidades rrgi-
mcnl;tcs, a rcqu r rim cntu do relator, 
ent ra logo em di scussão essa reda• 
cç:io c é ~ pprnr:Hl a, sem debate. 

Pn ssa ·5e :'t: 

2.• PAnTE D,\ OHDEM DO DIA 

Entra em 2." di scussiio, c é appn· 
r a do, sem dcll'tlc, o seguinte: 

PI\O,J ECTO N. 56, DA CAMAHA, 
DE 1 fl27 

Regula o imposto do sello 
(Vide a integra desslJ projccto na 

uela de 9 de se tembro). 
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Ficn sohJ•c n mesa, pam a ordem 
dos trabalh os. 
r I~nlm em. 2.' dbcu ~~ !iu, por arti-

gos, G ~; cg. : 111IC: 

stitui çiio PcdcJ•nl n irreductihili· 
da dc dos ve nci ment os dos juizes. 

Em face. de tal di sposição, que 
nus ~u n.lJ > I'J:I observar co mo norma 

i'TIOJECTO N. ~!7, DA Ci\~, I .·\l1 .A lJ •· de dm.! ll o suhslantíYo, vedada em 1927 "• u qu alrtu er diminuição nos vencimen-
tos . dns magis trados, ainda mesmo 

Altera di spofJi ti vos da lei n. 912 de a t~lul o de tribula ção. D'ahi, o in-
1925 • c~ull·.-se. J~a .n oss~ lei de 01·ganiza-

1 
O Con~re sso Legislativo do Esta-

( 0 de Mln:t s Ge r:1 cs dec reta : 

~·ao JUdJCiiii'Ia , lc1 !JI2, citndn, o as-
sc nt~ ,do pa1·agrnpho unico do arti-
go. ~~ ·~~ qu e co nsagrava o mesmo 
P!'lllCiplo prohihitivo da Constitui-
çao de 24· de Fevereiro . ficformad a 
por(·m, co mo fui a Constituição Pe~ 
d.l' J'a I_ rcccnt t·m.cll t c, cn trc as modi-
fJ caçues nclla Introduzidas figura a 
do para gn1pho il2, do art. 72, prcs-
C I '~ I·c r~d o qu e "os dispositivos co n-
st ri U,C I? I.wes assccu1·atorios da il'l'e-
dut·tii~I!JCiade d!_ls vencimentos civis 
rm !nll1tares na o ex imem da ohri-
gaçao de p:t!(a r os impos tos geracs 
crcados por lei. " 

Art 1 o S I t' · · li JS 1tua-sc pelo seguin-
te a .letra "h ", n . .f do .11.1 '> ('? 
d· I !J I? I ' , . - '-· 
1;i2c ~ ~ n .... - ·.~c 2i! de ~c l em bro de 

• '1 ' lcll a .h -Os cr tm cs prcl·is-
f ~,~ n.os n.rtJ g~J.s 1 2~. 1 2~. 127, 1:! .'! 
J. lh, U7, us . .. l!J. 1~o 1-1 1 J.t2 nt' 
~ ;1 !i, l / .8 •. 2;~ 1.' 2G~. 21i I: 21i2: 2fi:l: 21i·l: 2.1 7, .!:u,, •!:!7, .~~~~ ··,2'1 "''O c., ' tl 331 'l:J2 '' , ' . • "" • . ~ ' ; • ' ;! ;) :!, i!:!il :l:J!J '!lO 'lrG 'I r -' 'J C.O '> C!) 'li' O ' . , .. , • . ',) , . ,) I, 
' ' ' 0 ' , ,,,, • ; 1 • .lt.l •lh2 c 'll''l t 1 . do Cn I' r I' ' ' ' '' •· IJ( ns ' t Jgo cna l c, hem ass im r·s 
do paJ'a{irnpho unico do nrl 1 .: d'· 
dc,;rd~• 11 · 'L2!H, de G de iull;o d~ 
J!LI ; 20, do cf t'CI'e lo 2. 11 0 'de ]!)()!) 
cl 18, 21 , 22, :! i!, 2.1. 2~. ~7 c ,28 n , 1 i, . 
r o decre to 1 ·o11 1 • · ' hr 11 · · ·lo, t c 27 de dezcm-

Nessa co nformidad e, sr . Presiden-
te: para t.orrJ:JJ' nonllncnt c a nossa 
le1 de .orga niza ç:i o ,judiciaria de 
h.a rm on1 a co rn o prece ito eonst ilu-
cro nal da União, apresento a cmcn-
t\a qu e aca bei de ler, excluind o do 
se u tex to a. parte qu e iscntnva de 
qual.quer lrdn!tn .n~ ve ncimentos da 
rna!(J slrura mineira . 

o de 1 !l2~: Os processos pe nd en-
te? pelos t;,r'llll l'S dl' que !rnta esta 
le i) qu e. nao ho_uverr m sido aill(b 
su >mel tJ.d r.'s :10 .l lll 'y, ser;i" reme i I i-
dos :Jo .JUIZ de d ire ito ,,.,, .. , 'I S 1.1. !(CI .· I . I ' ' ' . ( I I· , ICJ:IS C O .lll g: ll llt•nlo C :JqiiL'lit• s Clll 
que hrH JI'Cr st• nterl ~'a do iurv .pe n-
dent e de :~pp c ll n,·:in, srg ui;·:io-~s l er .. 
lll OS ult eJ' IOI'L'S cl !'S[a III'I S si .1 ,. 
mara Çrim inal m:ll ld;ll. ~ ~·J!,;n cl l c~n.; 
11 0 1' ~> .tu.l .t::llnenlo, este se l':tr:) n:, 
~OIIf _o rnHdn dt• da lei n. !JI2 el e 2'] I'· 
,J;l ll l' II 'O de 1!)25. ' ' (C 

Art. 2." .Hrro;:anr as di sposi·iul's 
em co ntrariO. ' · 

Snla rh s S'"'St->t's 1 (' · ' · · .. .. • t :1 .:11nnra dlls 
Deputados de Wn:! s Gcr:r c~; ·ws 9 
dcselt• rnh · 1 1'1?7 ' ' ·' · · 10 t e . .. ·-... O pn•sidcn . 
te, Ped ro i\l:rrqu cs de Alm eida. - O 
1." secre.IHrio, .J o:io llt•r:ildo. _ O ? ,, 
scc J~e larw, Ct•lso ~ l ac h :u l o . •. 

Em cli scussiio o ar! . 1. • 

.0 SR. ALFIIE DO S .. \' (' ) : _ l' e-
rll. a palavr:t, sr·. 1': e,; id cnt c, par:l 
o!fcre.et'l' no prn.il'clo :17. l'lll cl ~h:dc I 
du as l'll!l'rHias, qu t• eo nstituir:io 0 ; 
~cu s nrt1 gos 2.• e 3 ." . 
.. A 1 .' m:lll(la suppri mir no para -
A I~pho U~ll en do nrt. 20 :! da lei 11 . 
!JL, de 23 de sete mbro de JI)'Jc. • . . . • _,l, dS 
se.gulllles palal'ra s fina cs: "nem 
lrllmt ados." 

Co mo v. exc. sn hc, sr . Prcs icl en-
lc, era prece it o indi sculi l'c l da Co n-

Um. senhor ~~e nador : _Creio que 
ha ale acco rdao do Supremo Tribu-
n:tl nesse se nt ido. 

O sr. Al[redo Sti: - Hn mai s do 
qu_c _accordao, porque h a a Consli-
1 tll ~ao, qu e L' hoj e ela r a n res peito. 
. r 111 S(•.nlwr senadnr: _Eu me re-

firo no 1m posto da renda. 
. O sr. Alfredo Sri: - Em me I'C· 

f~r n n qualq~l ~ l' imposto, sohrc ven-
CI III C ~tlos .. I~J go Qu e, em face do no-
yo dJsposrt11·o co nslitu cionnl lloJ' t· I · • ·c, .I n O OS vencl~llenlos dos militares 
~·o n.JO os. dos c1:is, es tã o sujeitos ú 
lll c rd c ~l c la ri o imposto. Sabemos 
que, a1nd:.' ha pouco, 0 ministro Ed-
munrlo I:rn s, t•rnhora so h PI'Olcs lo, 
pal(ou o 1111pns to de renda. 

!.\ nu! r·a emenda qu e pnsso {t~ 
ma o~ de 1' · ex c·, sr . P1·cs ident·c de-
t.t• J:nllna qu t• as cust:ts co nladn s' aos 
.Jtllzes~ e n.1 . segunda in stan cin, em 
m:~t ~ rJa ~ Jvll ou cr·.min :tl, ficam 
s.u.t r ll as a l't•l( rn es tabel ec ida no ar-
li go 212, da lei 012 . 

A razii o dessa emenda, sr. Presi-
dr ntc, é q~ e tanto o llcgimenlo de 
Custas a nt1 go, como 0 netual, esta-
belece m que os funccion arios do fô-
~"? rry c ~c rce hem vencimentos terãn 

( •) Niio foi rei' isto l>Cl<l orador, dll'Cilo .t s custas npenns nela meta-
de: metade pertence 11 clle~ e a ou-
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trn metade pertence no Estado . •• t-
tcndcndo-sc, porém, a que os ven .. 
cimentos dos dcsemh:u·gad oJ·es eram 
exíguos, votou-se uma IPi , pcr-
millindo qu e d'ahi r n1 den 11t e as 
custas ou em olument os dos fun-
ccionaJ•ios da ju s! iça, l.tn!o da 
Cnmara Criminal , co mo da Ci-
vil , lhes fossem out orga el os por 
inteiro. Tendo, enlrclanlo, o Con-
gresso, na prese nte sessão, ele-
vado sa ti sfa ctoriam r ntc os venci-
mentos dos jui1.cs de 2.• in stnncia , 
não se justifi ca ri a mai s n excc pção, 
devendo ell cs \' oltar ú situação de 
cgunldadc em relação aos tlcrnah 
jui1.es c rep rese ntant es do mini st. c-
rio publi co, qu e percebem YCnci-
mcntos pelos co fres puhlicos. 

Todos passa ram a recebei' , pois, 
como é de jus! iça, apena s a metade 
da s custa s, ficand o n outra metade 
para o Estado. 

São essas as du as uni cns emen-
da s que ofl'er eço ao proj ccto em 
d iseussão. 

(Mui/o bem/ Mui/ o bem/) 
Vão á !\lesa, são lida s, a poiadas c 

entram co njunclamcnte em di scll s-
são as seg uintes : 

Eincndas 
N. 1 

AccJ·cscente-sc, antes elo art. 2. o, 
do proj c c to: 

Artigo . Picam supprimidas no 
·pnrngraph o unico do artigo 203 da 
lei n . 912, de 23 de setembro de 
1925, as seguintes pa]ayra s finacs 
- " nem trihutndos" . 

N. 2 
Accresccntc-sc, antes do artigo 

2. ", do pro.iecto : 
Artigo . As custas contada s· nos 

jui7.es, em segund a instancia , em 
matcl'ia civil ou el'iminal, fi ca m 
~uj c ila s ú reg ra est.a hell'c ida no ar-
tigo 212, da lei n. 91 2, de 23 de se-
t embro de 1 !)25. 

Snla das sessões, Senado, 13 de 
setembro de 1 !J27 . - A lfrcdo S{i , 

O SH. SIM ÃO DA CUNHA, obten-
do a palavra, lê e enl' ia ú Mesa a 
seguinte: 

Emcntla 

N. 3 
Accrescc nl e-sc, antes do artigo . .. 

o segui ntc : 
A r ligo. Esta lei cnt rarú em vigor 

desde li data de sua publi cnção. 

I 

Sala da s commi ssões, Senado, 13 
de sctemhl'O de 1927.- Alfredo Sá. 
- Simão da Cunha . - Moreira ria 
Bocha. 

Encerrada a di scussão, é nppn-
v:td o o art. 1. 0 com9 emendas. 

O art . 2. o é npprovndo sem de· 
bate. 

Vac o projcclo com as emendas 
ú comm!ssiJO de Justi ça c Legisla-
ção . . 

Enl r:1 em 2. • di scussão, por arll· 
gos, o scgu i nt.e : 

PI10JECTO N. H, DA CAMAfiA, DE 
1!!27 

En~-:cnht•iros parn ohras municipacs 
O Cong resso Le!( islativo do Esta-

do de 1\1 i na s Geracs decre ta: 
Art . 1 . o Fica o governo do Est.l-

tlo auctol'izado a entrar em accol'llll 
co m as Ca maras l\•JUnicip nes, que o 
snli citarr m, afim de manter nm 
l'n!(c nh eiro, exdus il·amcntc cncnl're-
gad o das obras publi cas cstadu~ ·~~ 
e: muni cipaes, dentro de cada mun1 .. 
l'ipio . 

Art . 2. • O Estado c o muni ~ipi•> 
cunccJreriio cada um com 50 % pa-
ra o paga ment o dos vencimcut ~ s do 
t•n gc nh ei ro . 

Art. 3. o Esse enge nheiro será n0-
meado pelo govern o do E~~.nrlo c 
dcvcr{t sa ti sfa zer todas as cxigr·n· 
das do r egulam ent o em vi!(or na 
Dircclol'ia de Vinçiio c Olwa s l"u-
hlicas da Secretaria da AJ::ricultura. 

Art. 4. o Em todos os ~crl' i <;<lS es· 
tadua es o cnge nh cil·o terá de •> l.edc-
ce J' aos rel(ul amcnlos em yigor n.t 
Secreta ria da Agri cultura . 

Paragrapho uni co . Nos municí-
pios ficn rú ell e :mh r))'(lin ad >no pl C-
sid enl c da Ca mara , pode nd o os seus 
t1·ahalhos tcchnicos se r rev istos, no 
que di sser res peit o :10 saneamento 
loca l c dese nvolvi mento da cidade, 
pelo in spcctor de serviços urhanos . 

Ar!. 5." Varias camaras, nté qua-
l J'O de co mmum nccol'llo, podcriio 
co! izar- ~ e para gosa r de idcntica 
vantagem . Neste caso, no fil·marem 
o accn)'(IO co m o gove rn o do Estado, 
fic ar:'! determinada a sé rie do enge-
nh eiro. 

Art. (i ." Nos muni cípi os que já 
forem sédcs de circumscl'ipçõcs de 
nhrn s puhli cas, os enge nh eiros do 
Estado poderão enca rregar-se Iam-
hem dos serviços muni cipnes, mcdi-
anle n gratificação mensal ele 200$, 
qu e se t·á paga pela s Camnrns Mt\-
nicipncs. 
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'Art. 7. o O Presidente do Estado 
nhl'irft os neccssa l'i os crcdilos para 
cxecuçiio de si a ll'i . 

Arl. 8.• O governo fi cn auclori-
zado a mnndar proceder a co nso li-
daçiío das leis mineiras, nomeando 
para esse fim uma <Ol11llliss:io de 
se is membros . 

Paragrapho uni co. A gratificação 
nos cncaiTegados desse trabalho, se-
rá nrbitrada pelo Congresso. 

Art. !J. o Fica dcro l(adn a 2. • par-
te do al'l. 4/l, i1. 2, do dcc. n. 
6. 04-1, de l7 de ngost o ·ele 1025, onde 
diz: hem como a in cm·po1·a<;ão de 
bens ( ilnlllOI'ei s) , ao patrimonio 
das soc icdnde s commcrcines de qual-
quer typo co mo quota de enpital 
dos soc io ~ ou ncci onistas. 

Art. 10 . Esta ki cn tr:1d rm vi-
gor depois de r cgu lamcntnda pr!o 
Poder Exrculivo. 

Art. 11. Hcvogam-sc as disposi-
ções em contra ri o. 

Sala das sessões da Camnrn dos 
Dcputndos, em Bl' llo Horizonte, fi 
de srtrm hro de 1fl27.- O Pres iden-
te, Pedro l\!arq ues de Alm eida.- O 
2. • Secretario, A. de Hczcnd c C0sta. 

Os a ri igos 1 a 8 ~HÍO npp rovados 
sem dehat c . 

Em di sc ussão o arl. 9 . 0 • 

O SH. ALFHEDO SA ' (') - Ao 
nrl. O. •, do projel'l o em cl iscuss'iio, 
sr. Pres iclcntc, wnho np rese ntar 
uma emcndn suppress ira. 

E' um dehntidn assu 1n nto esse. 
sr. Presidente, de s:dJcr s i as quo-
ta s co m qu e c•ntram os sncins para 
a form:1~·:ío de um:1 sociccla dc r, ' lO-
nyma cs tfío on n:io suj ei ta s ao im-
posto ele tr:1 nsmi ssiio. 

No governo elo clr. Haul Soa res, 
sendo Sec rctal'io ela s Fin:1nças o dr. 
lllari o Brant, introduziu -se• na nossa 
legislnção a ohri gatori eelnclc elo pa-
gamen to. 

Postcriornwnl c, o cl cc rcto n . 
6.fiH, el e 17 de agos to ele 1!1~5, con-
sagrou a mes 1n a n·gra, qu e \'C:n 
~cndo ohser \'acla pacificam ent e em 
nosso Estado. Entrl'lanto, o ar l. !J ." 
elo Pl'll.il't'lll lll iilH I:I d t• i'"g:t r l' s:;n 
)l:lrl c do ci l:1el u dt•Ct'l' IO, flll l' , eoino 
di sse, lc111 s ido p:lcif ie:Jine nl e ob-
servada c man tida pela nossa ju-
risprudencia. O Tl'illunal da Hcla-
c;iío de i\!in as cn1 varios casos su-
jeitos ao se u exnme decidi u qu e os 
immn,·cis com qu e os sucius l'n l ram 

(') Niio foi re visto pelo orador. 

para a formação de uma sociedade, 
~cja anonyma, seja do t~' PO limita-
tia, seja solitlnl'ia, ou de qualquer 
ou tra forma, estiio suje itos ao im-
posto de lrnnsmi ssiiu, uma vez que 
se opl' l'a em tacs casos, uma dcslo-
cnç:io de dominio. E a razão é 
obvi a. 

Supponhamos qu e sete senadores 
formem um a soc iedade a nony ma, 
cnda um entrand o co m o fundo r('IC 
possun. Essa sociedade, assim for-
mada, cons titu e uma pessoa juricli-
ca dislinç_la da s pessoas physicas 
ql!c a co mpõe m. A soc iedade nno-
ny ma , co mo o Se nado sabe, é con-
sl it ui da por meio de acçõcs, c onde 
c·st:iu essas acçilcs, ahi est:io os do-
nos, os prnpri elarios, os titulares 
dessa sociedade. O seu patrimonio 
i· fol'!nado, supponham os, de 200 
ae<;ões de I :000$000, ou sejam .. . 
200:0008000. Aman hã, porém, nós, 
partes dcssn sociedade, pn ssa mol-a 
adcan te. Os p•·cdios passa m do nos-
so domimo a tercei ros. Esses tercei-
ro s, a seu I urn o, vendem as acções 
a um a qua ri a pesson . Desse modo, 
a prel'a lccer o art. fi. 0 do projeclo 
os prcdios iriam de PI'Ol1l'ietnrio a 
propri ctal'in, de dnminio a dominio, 
se n1 pa gn1· o imposto de transmis-
s:io devi do ao Eslado, lesa nd o-sc, 
po rtant o, o fi sco, c, nfinal, impor-
l:: ndo lnmhem isso rm frnudc. 

i\:in SC' ju stil'ica, pois, a dcrol(a-
ç:io qu e se pretende fazer da 2 . • 
p:l l' lc do :1r t . 4R, n. 2, do decreto 
11. G. fiH, de 17 de ngosto de 1025, 
c ta l a r:1z:io dn Cllll' lHi n qu e· suh-
mcttn :\ eo nsidcraç:io do Senado, 
supprinlind o do pro,iecto o :ll't. !), 0 

que co nsi•!na essa dcrogação. 
( Muito bem! Muito bem!) 

\'a c ú l\lesn, é I ida, a poiada e en-
tra co njunclament e em discussão a 
seguint e : 

Emenda 

S!Jpprima-sc o a1·l. O.", do proje-
clo . 

Sa la da s scsstit•s, 12 de setembro 
ele 1fl27.- Alfredo Sú. 

Encer1'11da a di sc uss·:ío, é appro-
\':ida a emenda , ficnmlo prejudica-
du o art.. H. • . 

Os demais a1·tigos são a pprova-
clos se m el chatc. 

Ficn o projcclo sohre a mesa pnm 
n ordem elos t1·ahalhos. 

Ent l'a em 3. n discussão o seguin-
te: 
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k ) liquidar as coloni n.s- ngricolns 
( u:·, tlll r fa lt n de co ndl çne.s ! Jal.~l-
l!., l.; ou out ro qualquer motiVO, n.IU 

Ramn! fcrrco c est~ada s para auto· 
11\U\'CIS 

' ' · t>r 'IZI) I'C-[lOSSlll ll CIIHinC ipar-sc no ' . ' 
gut ail ll' lllar, \'l'n dcndn e~•.• hnsla. ' }'!~ 
blicn us rc specii\'Os lotes, c~? P,'~ .~; 
rene ia aos colonos CJUe os occUlhll em O Congresso Leg isla i i,·o do Estn-

do de Min as Gt' rac s decreta : . 
Arl. 1." F ica o g ni'CI'IIO an clcll'l· 

zado n: 
a) construir um ramal fe rre~ que, 

p·•".·lindo do porto de Cemil c!' l•l, 11 '1 
IÚo Gl'll nelc, c pa ~ ~and o po r l•ruct_al, 
vá ú cidade de ltuyutaha, ou parlln~ 
do duqucll c ponln c pa ~san:l.u po.• 
Fructal vú n Uhcraha ou o ui lt> pn~<
t.o ma i~ eo n\·cnicntc el a Esl rada de 
Feno Oeslc de ~!i nas, podendo .. ya-
ra esse r:m, dc ~ pcnel e r: elcsele .Ja , ~ 
im.portancia el e 50 :0~0 ·ooo co!n tb 
estudos qu e forem Julgados peces-
S'I ri os · . 
'h) c~nccclc 1 · , si julgar mn1 s .c'l ni'L~ -

ni c nl ~ n pessoa ou cmp l~csa Hlll nl'a, 
privitdg il, para cnns l rucçao da ~~~ lr:l 
da de ferro, rcfel'iela 1.111 a l_inca ,. a '.' · 
de aceordo com a lcg 1slar;ao ~~ 111 \'1-
gor no Es tad o; 

c) cntl'a l' e1n acco1 dn com 0 go-
VCI'IlO do Estado el e Goyaz para cOII-
slrucçiio el e uma ponte sobre o r1o 
Pnrnnahyha, na est rada. que, p;;•:-
tinclo de Palrocinio, vae aquell c l ~s
tado, podendo des pender, por c.onla 
da respccl iva verba nrçan1cnlana, o 
que for 11 eeessa rio; . 

d) despend er a impnrla ncia de . ·. 
500 :000~000 na co ncl usii•; d :~ es tl·ada 
que Ji.ga es ta Capita l a cHI:lcl c ,te 
Conceição, por co nta ela r crha or~a
mcntaria de stinada a estrncla el e ro-
da gem . 

c) m:1nclar prnceclcr cs tucl o~ nas 
aguas mineraes cxisten! cs em .hhoty. 
municipi o de Gua xupc; . . , , 

f) cJcspelldCI' no C' XC I'CICJO d(! 1 !l2i.l 
a quantia de ROil :000 ~300 0, IHI con:;l ru-
cçiio ela cs tl·acln ele rncl:qjcm cl ~ Pal-
ma a Cn ta gun zes, dent!·o da res pi.!-
cliva verba orça menl:ll'la; 

g) despend er em ol.m1s t' mel h o r:!· 
menlos que nccc~s 11a a estn n c 1 ~ 
hycl ro-min crn l de Siio Loure nço, at<J 
n quantia de 2 .000:00080011; 

h ) enca mpar as fonlcs de ;q:( l!:' s 
min cmcs de S:io Lourenço,, ah nn · 
do para es se fim os necessal'lo; ei'C-
dit os · 

i ) 'despe nd er até snn :000800,) na 
cn nsl.rucçiitl ck u111:1 e si rad:1 r.k ~~~ ·
tomoveis li!{a nclo C:IX:1n1bu' 11 San 
Lourenço c Pouso Alt o, d e1~ l m dn 
respectiva verba Ol'çaml• ntnrl a; 

j ) enc:nnpar 11 es trad 11 l! c ferre 
Siio Gonçalo do Sapucahy, !ncorpo-
rand o-a ú Rêde Sul-M1ne11'a, p~r 
cujas verbas correrão as respccll-
Ví\5 despesas ; 

na uccas i:io: S . •I · •\ ·t •) " Fica crcncln, IW , CCI c ,\-
• 1 • ~ • 1 ' de en ria da Agr icultura, o oga r . -

~cn h e irn eltCa r rcgado dl> gnhl nd~ de 
il esistr ncin c Analy se elos Malel'lae, , 
·onl os venci mentus annuacs de ... . 

) ,1 • 1100 ,:;~ 011 para ser p1·cenclud?, 
C[~I;Jnd ;1 c: tivcr in slallndo o I;ahl· 
nele. · · A ri. :l. ,. 1\cl'ol(aiii-SC ns cli spos l-
~ôc s em contra ri o. 

Sn ln da s sessôcs, da Ca ;;~nra d.os 
!)eput.d os dn ,Estado de Minas Gc-
l"ICS em Bello Horizonte, aos 4 de 
~; ~I ~;nhro de 1 !)27. - O l.'rcsiclc nte, 
l' cclro ~ ! arq u es el e AlmcHia. O 
1 o Secretar io, ,loiio Bcralclo. - O 
2:0 Sel'l'dar io, i\ la rtin s l'ratcs. 

O SI\ . ALFI'\EDO SA' I'):- Pc-
di a palavra, sr. Presiclcnlc, para 
l'nviar ú i\lcsa trcs emend as .. 

A t.• é uma emenda cor rccllva~ ou, 
melh or, suh stitutil'a t!a let ra :' do 
a r i . 1. o do projccto, pela scg u111lC: 

j) cnc:impa l' a E. F. de S. Gn n-
ça.lo do Sapuca ~•y, pod~ ~Hi o o, .go~~ ~~·
no, para esse fnn , ahrn o nccss.III O 
crcclíto." . 

No pro jecl.o cs t.ú " ... .1 ) cncn !n· 
lllll' a E. · F. ele S. Gn nç.a lo .do ~a
pucahy, in co rpn1:nncl o-a a ll.l'cl.l: .~~~~ 
!llincirn , por C'II.J:I S r erba s col tei.IO 
as 1·espect i v as despesas." 

OrH , como v. cxc . sal!c, .sr . P r~
s icl cntc, n Hêde Snl l\line!ra hoJe 
pr rt enee ú Uni fío; l\!inas c apc n ~IS 
nrrrnclatarin dc ~ sa Es trada . . Nao 
podiamos, portnnto, mandar lli CO I'-
por:n· um a L' Sirada a um a uulra que 
nfto nos pcl'lcncc . '!':unhem, c pela 
mes mn razão, nii o pocleriam os de-
terminar que as despesas com essa 
i nc·nrporaçiio c;on:cssc m por conta 
el a Hêdc Sul l\!1n cn·a . 

A cmcnrln , portanto, parece satis-
fazer de modo mais viavc l ao pen-
sa mento do leg islador . c n~s d cs,~
jos cl nqu cll a zona, aqu1 nnut o lcg l-
iimamentc representad os na pessoa 
do illu slre se nad or, sr. Alves deLe-
mos. 

A 2. n emenda, sr . Presidente, 
manda accrcscc ntnr ao art. 1 ." do 
projcclo a letra i, auctorizando o 
goycr no do Estado a entrar em uc-

(-) Não foi revisto pelo Ol'Eidor. 
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cordo com o fcrlcr·al c co m a Com-
panhia Fcrrovi nria Brasil eira para 
nl'l'cndar· a E. F. Bahia c lllinas, em 
rcgim cn sc rnclhanl c no ar rcd:uu cn-
Lo da fl êdc Sui -II lin cir·:1. 

Trnln-sc, sr·. l'rcs idcnl c, de uma 
Eslradn que 1•ivc de Mina s; alravcs-
sn exte nsões enor·nr t•s dus nrrllli ci-
pios de Thcop lril o Oitoni c Aras-
suahy, aos r1ua cs serve c dos qu ncs 
vive qun si em ahsoluto. Além di sso, 
essa Estradn j:'r foi min eira durante 
muito tempo, se ndo depois cnca m-
pnda pelo govern o fedcr:il, c es tan-
do agora entregue n uma cmpr·csn 
fcrrov inr in, nr'l'endn t:rria da Na vc-
gaç:io IJa hi nna . Au clorizo o go vcr·-
no, na minha emc ndn , a n·r· s i é 
poss h·r J, no menos uo qu e diz res-
peito ao domínio util , chnmnl-n no-
vnm cnl c :'1 ndm ini s t. r ·a~·:io do Estado, 

parn esse fim podend o niJI'it' creditos 
o!r f:rzc r· opc r·ações nccessal'ias. 

N. 3 
Art igo. i\' a in nonrçiio de contra-

elo qu e o governo do Esl;uJo vier a 
fazer co m o Banco de Credito Hcal 
d e Minas Ger·nes, referente á cartci-
rn :rgricola c do cafc, inclue-.se Lam-
IJcm a cnrtcim hypothecnria. 

Sala da s sessões, Senado, em 13 
de sctcmiJro de 1027. - Alfredo Sft. 

O Sfl. . PASSOS li! A IA, obtendo a 
pnln\'l'a, lc c e11via :'r Mesa a se-
guinl c : 

.Emend a 
N. 4 

de lllall td ra a melh or se rvir nos in-
teresses dns zonns por· ell a atraves-
~n da s. 

Accrescc n Le-se no fi 111 ela letra d, 
do art. l. '', do proj ecto 11. 57, da 
C:una r a, ele ·1927: 

c 15 :000~000 para co ncluir a cs-
tradn de autom ovcl de 2.• classe 
qu e vac da estação do Ozorio ít ci-
cidndc el e Guapé. 

Essa medidn vnc no cnco nlro dos 
desej os do illustre enge nh eiro qu e 
supcr·inl enel c aclua lm cntc o dopnr-
lnrnento dn Fisc:lliza ç:io de Estra -
das de Ferro, o rru a l nr c informou 
se r poss ível qu e essa operação ve-
nh a a se rea li za r, caso o gove rn o 
cs lcja al'ln ado ele poderes para isso . 

Finnlmcnte, a 3.• emenda maneJa 
co mp1·ehcnd er, lia innovaç:io do 
contra clo qu e o !(overno venhn a 
re:ilizar· co m o Bnnco de Crcclrto 
Real par·a auxili as (r ca!·tcira ngl'i -
cola , tamhcm a carteira hypo th c-ca r·in. 

Sn ln dns sessões, 13 de setembro 
el e 1 !!27. - Passos Mnia . - Ca mil-
lo Chaves. - Vnlladnrcs Ribeiro. 
-Alfredo Baela. -Luiz Li sboa.-
Lcvindo Coelho. 

Lida c apo inda, cnlr·a có njuncta-
mcnl c em eli scussiio. 

O SH. LUIZ LISBOA : -Pedi a 
pnlavra, sr·. Presidente, para apre-
sc nl al' ao nrl igo 1. • do projcclo ora 
em eli seuss:io uma emenda , conc ~ 
ldda nos seg uintes termos: (Muito bem! Muito bem!) 

V:io á Mesa, s:io lidas, npoiacln s c 
erllr·nm co njuncl nrn cnl e em cli scus-
s:io, ns seguintes : 

" Inclua-se enlrc as cliffcrcnlcs nli- -
nr ll s do art. 1. • o seguinte: 

i\fa11clar proceder aos est ud os de 
melh oria da s seguintes eslrncla s, no 
1111111i cipio el e .Jacutinga : dn que, das 
clil"i sas desse município com o de 
Ouro F!11o, pn ssando por Jacutinga, 
vac le1· :i pont c " Mell o Vianna", 
na s clil'i sns co m o municrpio de 
I i npyra; cln s qu e, da cidade de .Ja-
c:n l ingn, 1":io fls elivi sns elo dis tricto 
el e Monte Si:io, do munici pio de Es-
pírito S:rn lo do Pinh al e do munici-
piu ele Carn co l, podendo des pender 
por co nta ela r·espccliva vcr·ba orça. 
mcnlaria , o rru c fô1· ueccss:u·io para 

Emendas 

N. 1 
SuiJsi,ilun-sc a ktra i : elo art. 1.", 

pelo seguint e: 
j ) cnca1npar· a Esir :l d:r ele Ferro 

ele S:io Gonçalo do Sapuca hy, par·n 
esse fim porl e11cl o o l(ove r·no :rhrir o 
credit o ucccssario . 

N. 2 
Accrcst•ct•ni c-sc o segulllll', anl cs 

do art. 2. ": 
1) cntr·nr· c1n nccorclo co m o go-

ver·no fcder:il c com a Co mpanhin 
Ferrovin ria Brns il cira para arren-
dar a Estr·ada de Fc•r1·o Bahia c Il!i-
un s, em r rgimen se rll(•lJranl e ao nt·-
r cndamcu to da Hêde Sul-Mineira, 

:J ('XCC n ~·:io dos III CS III OS." 

Parece !'{[ n pr·imeiJ·a vista, sr , 
J>rcs icl clll e, que se lr·ata aqui, na 
l' lll cndti, el e 11111 lill111CI'O CX:li(I(CI'ado 
de cs lrada s, parn ns rru ncs reclamo 
a ncçiio do govern o. Tnl não se el;í, 
[Jill'é m , sr . P res ielcnlc. Todas as es-
trnd:rs que aqui se acham relacionn-
dn s siio eslrnda s que o município 
de Jaculinga con serva annualmcn-

I 

I 
I 

I 
I 
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. de modo n prcsln!·cm-
t c c melhm ~·f , de nut omovc rs,. 
se pnrn o L!n ego ell• sdc muitos 

São cslradns. ~Ju.c, el e h culin ga, J11Uil1 Cljll 0 . • I annos, oC . 1, 1 tem rna ml ncl o JC~ 
pcln ~un nm.r '' el e Jo is proceder· a 
nefi crnr ; mln 'nld nucl r ·rlç~I O coll ocnndo 

. - \1 Olll • ' , d l • mcdrçao c t d ell ·r" com a c ci-
o as • ·'• l . postes em cro de Jdl ome r·os 

minnção do nllm tr·o a começa r cl_a 
IJO IItO n OU ' dl -de um . . . pnr"l os seus 

sédc do mun rc rp~~~s ign;dnlld O lnm-
vl:rsos pontos, 'etc , bifurcação on 
hem os pontos nwio el e taholc-
cncrnzilhnd ns, por . rel 'rc ·rm no mcs-

1 I s nn c 11 ' , • la s co! ocnc a . , :~ - íll " o v1:1)nn-• dll·ccçno r - · · mo tempo, a >r mc a sua tn -
lc deve l o r~wr, con . . ui ou para nlli. 

- de 11• pa rn nq . 
tença o, . 1 .,., , •·adas mcncro-

A primcrm e ns · nuc pnrlc dr, 
1 a cmcnd n ~ n 'I • nne ns .n: Ouro Fino, pn ss n po1 

municrpl o de !' :1 pont e "Mcllt> 
! . ,., c vnc n c ' r ' " Jacu lll ll • 1 cs tl·aeh a , .nmnr" . , Nessa • ' ' n Vrnn.n~ ·1 1, ,Jacutin !;!a cst._ cnn~· 

l'l'lunrcrpa c c .·. te que nao det-• 1 1111 •1 vn rr .rn 
tru1nc o 1 

•1 . 1. co m•Jn racla co m l"necsc )a , I SP xn nnc .. .' e' o Estad o de . nu-
ns rodovrns qu trnrt"'O el e nulo-
lo mantem parn o se~r i~11 c r· cnmhio . . c pnra o . I 111ovc1s . , du stl'in 1 c ngr·rco n. 
commcrcrnl. ~~~ ' 1 ela s divi sns do 
Essn cstr·:!t~n .cln , 1? J·ilomclros C' . . 'o ·t se( c, ... \ . " munr cl]ll, • · l "Mello Vrannn , da sédc a pon c 
11 ld lo metros. 

I relncionndn na A scgund:t cstrne n ,."'c eln cidade e é n qu e .. • · emenda, ,CJ 1~ . :'ts diYisns de 111nnte 
de Jncu.trn~a ' · 1 Ouro Fino, tc111 
Sião, drstr~ct1 c 1(.'2 ldlomctros c da 
um pcrcursoci~ ·~ annunlm cntc. n Ca-
m csmn nwn L' "a oJ1 j cxcrcrln a I J ·1cU rn,., , " · 

1 
, mara e c_ ' •fficl enlc 111 nut cnc o-.1 

sun nc):/oõc~ de pcrl;l itl ir reg~rlar-
cm conc ç .1 ele autom o\"CIS. l 0 trnnsr o • · . 
mcn c c pnrlc de .Tncultngn 

A oulrn ,J' CJ,U s e'lr> Estlil'ito Santo 's liVI Sa. ' '} ,· c vnc n . • margens do n lei-
do Pinhal, nl c ~s l2\ilom clros, c 
rão dn Bale!~ , . eicll1'r\' ·'~' IS do municl -, c ·ttc n s · · · n que v.r ' 1 tem 16 ldlomctrus. 1io de Cnraco ' 1 o 
I em rc1a çiio a cssn, tcnl 

Tnmhcm Jispcrid c nnnunlmentc 
a dizer CJII~I ce J.aculinga som1~1n rc-
n Cnmnrn . . c co nscrvnçno · In r em rcpar os 
gu • 'd á 'lcc icl cntalieladc d~ ter-

Devi o '·11·· município, qu e c,,co-
r eno nnq~rc .. f 'lll montanhoso, rs ~; o 
mo todos s.J 1~ ;lcs ohrns de co n-
obril(n_ a conslanllcr:ros bociros etc., 

Ç•1e1 co mo • ' - c scrv~ • • essa co nscrvnçno s 
de form:'l qu e . 

5
;1 c pc1·111 an cnlc, 

t orna drspc!1 d 1 ~ :· uc pre judicada a 
11'11'11 que nao I(( 1 ~ no trnn-

' f(' · . ·a em rc nç.w • sua e rcl enct. . c outros vcJ. ,t: u-sHo de automovr,ns 

de merendo-los pnrn trnn sporlcs . 
rhs 1 111 51· Prest--

j)<:!'vo decla!·ar .. t n ~l :>c n{u ;Ji ~ ipio de! 
dcLl c, rpr l! nal> e s er· ou qu e é he -
l "cu l i n ~a que \ !I C s Cl'l''rç·os E' un ta .. sscs s . . . ncfi cindo r r~m 0 : · , .. . · c·xtmn rdinnrrn -
ohra qu e rnlc~~{~' ' cs!;~c i a 1 no pro-
mente c do 111 E .1. elo vis lo como 
Jlrio t:nverno do _.s ,, : cxec ll cntes 

. I cl•rs \"10 SCI . ' !' l e5sas es ra. " .. . · ' . J:rra a fa c r H a-
mei o:; sub:,J clr •. 1 ~ . 1C~~ 1eorn outro.; pon-
dt• de en mmunr c.r ç.J o>n l"l qu e n RC· clc 
' os do r:; s t: t d ~l , c ·' s;m cs lação na 
S11 1-1\l incr ra , co r.n ,;.' '011 seja a cs la-
cieh elc el e .Tacut rn "n''• l ~ro rcccha . ' S'l . no I" IIH ' , 
•flo el e ' vr n . 'duelos em lrn-
~na i or som nl a de pr o'rci tliu com seus · - 6 el o n11rn I sr 

0 fcg n, nao s . . . . co rn o os e c ·• el iffcrc nt es hall_r o~,- le S·i CJ Pnu1o, 
I l' rher l"'n e " ' 11 Sr Jy::; li:i n, <o 1 

\ 1. ·IJ ·uiPs Vr ·' · ' 'I - dos '' .te. • · • cln Hi 1: h n n ~o , .', nincln de outros 
Alhel'! rnn el.c ., 111·1:. inh os lodos ele 
cli slr iclos crrcunn 1 ~ ·rri ·r' como o de 
t' c l'! i l ici:J ~I _c c x t r·~ort\\~: ; du'cio s v:io e r~ · 
~l onfc S•ao •. ~ li .Jr;s 1~ ,1hi vindo fa ct · 
cnn lr:rr s·Jh re.a ,11~ ll~rc :; mhi o cnm-
lihr t:11nbem o 11 

1. ,,1 c Monll! 
r: ,,:rc ial en tre ,lnctu r~ l b·I I1 ' > ·rs tJr'ox_i-.. . s •t e,"Hl ' . 
Si ~n, porqu e n c.,.' ' el e nwis eco· . .. ('0111111 11( ,) c dl' nw. m.11 s - . · shmcnl c n · 11 0111 ico pc r cur :;~ c .J ll . ' 
S!ll' in nn Brandao . 

1 c si r:u1a para :r s 
A melhoria <a 

1
;crrnil tirú qu~ .n 

l. •' sns el e C:arnco l 11 rr1unr cr-e '" ·· · 1 . ~ ehquc c . ~rnnd c ex por :1 ç.ro . ' c·nrn o já <•sla 
llio venha p roc~mn ' el-·1 Hêdc Sul-
prncu ran do, snh rdn 12 ' de Silvi:rn•> 
~l inc irn, pela csl:Jçao 
13rnmlã n. I· 1 csl ra cl a que v.1_e 

Por outro : ~< 0 n .. · "111 11 meio fnc il 'I 1 , SI' IO se r ,1 . ~ 
0 pal':l 11 nn C ', , !c CO I11 111 11111 CHÇ•I · ' 

c m:tis ccr; n.omJcot, <. e1i st·rn cin para 
. rs cur n ·' . . ' I ~ por se r· 111.1 · 1 · 11•1ss·rn f o-s ._ 

f íes de Lvm orn, ' . ·.'.. O· ns ou. · . i, Mon lt· Srao. _ ~ llc lo tl• ·;tnclo e ~. 1 Jlo Estado ir·;w, 
• t lr1 su e " ' I 11••hll n•' ·L'[ e · . . . c 11 r>t' Mnn .c ·· · s 1 ~ lrn c n n, · pc ln Jl r~df ·," - . ·L·lllf C cs lnncra 

Sião, ;\q_u clta 1111 (1?' • lá arlqu i rindo 
hy clro-m rnc r: ~l, e(II C cs (>elos I'CSI_II · aiOI' ren ome cada vc:r. rn. i ' •os el e suas al( u:~s, 
fados th_c! ·:rpctll 'te . r(uanlnsn lli van I. ~·ro '1 oe os '1~ l'lll J'e ,J ,, ' •JJ ., S ]1:11':1 Sll n S, • ,_. 111 busca de me 1111 '1' 

de . . . slr"rclns re1:rcio ua. A p r·iiw~ lr':l ~a s c. , sc.r·1 com plc· 
d:ts, sr. Pres rd c nt e~ c ~ pÍano a ceei . 
ment o da cst r:a,cl a q Sul de Minas, 
Lo, nmndi ii 'CC iC o, no ,; csf l"rdn pam 
eh necessi rlacl e ·de '"' · .. ill lll·; coJIID • , ,; s c qu (l pc. ., l :rulomm c. ~ .. ·1o III H is cu r· n, 
lll l' ÍO de Cfllll l11l.l~ll~,'\;icJo C ['Cil ii Oilli• 
c, portanto, mai s I:~ . , --in cnn• ' :nnt · 
co :1 Sll a CU IIIJilll".l 'ç. · S•t(liiCahy ' s·r P·lll !u v rn " . . pin ns c"· :r ;10 'vim; na ") c m11nr:;1 ·; 
(Po nt e . lllc Mogy-Mirim, nssur. 
11i o de Ilnpym ? I>oc;o l' undo ,,. l I 'lii'J'OS como pc os 1

' 1·ciJ1ÍOs ·11aulislns d1l Rio Manso c mun 
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Pinhal e São João dn llon Vista em 
demnnda das aguas da eslnção rle 
Prata e Poços de Caldas. 

Assim sendo. SI'. Presidente, da. 
da n imporlancia c ns vantagens dn :; 
di versns cslradns que se ac iwm r{' · 
lncionadns nn minha emenda, pr. n·;o 
nflo precisar nccrcscenlal' ncnh11n•n 
co nsideração em su:1 defesa, haslan 
do s:~lienta 1 · que n Hêdc Sul -~ l i n cir:• 
é que vae ser n Jll'incipal hencl'ic·in· 
da com esses sc1·viços qu e n Eslad :1 
léi'Ú de manda r fazer c para m 
quaes .iá csUt hahi litado com a ne-
ccssar ia verba orçam cnl nria vigen-
te c prevista lambem em lei ainda 
hoje puhlicnrla n'o org<io nfl'i•~ i a I, 
não vindo, puis, a min ha cnH!IHLI 
crcar despesa 11 0\'a para os C'ofrcs 
do Estado. 

Sento-me, pois, confian te em qu e " 
Senado ~linciro darú o seu assenti . 
mcnto :l emenda que acabei de ler 
c qu e passo ús mãos de v. cxr~. tW r:1 
ter o des tin o co nven ient e. 

(Muito hem ! Muito hem!) 

Vac li Mesa, é lida c entra co njun-
tamente em di scussão a segu iutc: 

Emenda n. 5 

Inclua-se en tre as diffcrc ntes 
alincas do art. 1. 0 o seguinte: 

~land nr pl·occdcr aos estud os de 
melhor ia das Sl'guinl cs estradas no 
muni ~i t~io de Jacutinga: da ;JU C, 
das d1v1sas desse municipio com CJ 
de Ouro fino , pn ssa nd o por Ja cu-
Linga, vac ler ú ponte " i\lcllo Vian-
na , nas divi sas com o municipio de 
llapyra; da s que, ela cid ade de Ja-
cutinga, vão ús divi sas elo di sll'i-
~~o ~1~ Mo.nlc Si:i o, dn 1nunicipi o ele 
Espll'llo San to do Pinhal c do mu-
nicipio de C:u·acól, podendo despc!n-
dcr por conta da rcspccl iva \'erha 
<JJ'Çam~nlaria, o qu e f<it· ncccssa rio 
para a execuçã o dos mes mos. 

Sala da s sessões, 1 B de sc tcmhro 
de 1927 . - Lu i?. Li sboa. - Cn-
mill o Chaves. - nihciro de Olivei-
ra . - Lcvindo Coelho - Pn ssos 
Maia. - Alf1·cdo Bacla. 

Encerrada a di sc ussão c suhmelti-
~los a \'Olos, são apJll'll\' :Hlos o pro-
JCc lo c as emenda s. 

I:'!r:lln estas sobre a mes:1, al'im de 
so llrerem as cnl cnda:; uma 4." di s-
russ:io, 11:1 forma do ll eg imcnl o, vis-
lo co nterem ma leria nova. 

Entra em 2." di scussão, por nrtigos, 
sc 1.1do approvado, sem debate, o se-
gumtc: 

PflO.IECTO N. 43, DA CAMAflA, DE 
HJ27 

Ensino agricola 

O Cougresso Legi slativo do Eslad•J 
de ~ I i nas Gcrncs decreta: 

Art. 1 . o Os estabelecimentos de 
ensino agricola subve ncionados pc-
In Es tado se regerão pelas seguintes 
di spos içõcs: 1. ") As subvenções de 
20:000$000 serão di vididas em duas 
se r ics de palrim onios, sendo uma 
de se is, na importancia total de ... 
1 O :000$000, desl i nada li manutenção 
de se is a lum nos reco nheeida-
n·!eulc pobres; outra de quinze, dos 
seguint es va loi'Cs : G de 800$000, ca-
da uma , 5 dc 700$000 e 5 de 500$000, 
que serão concedidos a titulo de au-
xilio; 2.") Quando a subve nção for 
i nfcri or a 20:000$000, serú a rcspc-
eliva imporlancia dividida propor-
cionalmcnl c de accordo com o n. 
1; 3. ") Esses pall'imonios só serão 
co ncedido s a candidatos que já es-
tejam preparados para a matricula 
nos Cur~os Supcrim·, Complemen-
tar ou Eleme ntar de Agronomia, 
ou aos que não tendo todos os pre-
paral.orios para o Curso Supcriot· 
tenham co ncluido o Curso Com-
plementar; 4. 0 ) Os patrimonios ele 
qu e !rala a presente lei só serão 
concedidos a candidatos pobres que 
tenham rcco nh ccido pendor pela 
Agricull ;J r:.l. 

Ar t. 2. o Os cstahelccimcntos quo 
~osarcm elos favores da presente 
lci, manlcr:io rcf(ulal·mcnlc além do 
Curso dcscnvo ll'ido de Agronomia, 
um Curso Cmnplcmenlar d.c lt·es 
a nnos, ' com pn·hcndeJtdo estudos ru-
dimentares das seg uintes discipli-
nas : 1." anno - Agronomia ele-
nwnlar c mal cl'ia s rclaciouadas ; bo-
l ~ ni ea c seic ncias gemes; portu· 
guez c arilh melica; 2.• anno, Zoo-
tugucz, arilhmclica, chorographia 
do nmsil; 3." anno - Administra-
ção de fazenda, agrologia, m ·lcstia 
da s plantas c dos animaes, hislorin 
do Bra sil. § 1 ." Dcvcriío tambem 
os mes mos cslahclecimcntos man-
ter cursos elementares de um anno, 
co mprchcnrlcndo disciplinas csco-
lhid n~ Íl vontade do alumno c a cri-
lc·rio da Congregação do estabeleci· 
mcn to; § 2. 0 Os alumnos dos Cur· 
sos Com plementar e Elemcntm· 
dcdicariio uma terça parte do tem· 
po ao estudo da s materias acnclemi· 
eas, sendo as restantes duas terças 
pnrtcs consal(rndas a estudos e tra-
balhos praticos c technicos, 

I 
.I 

I 
I 
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.• Art. 3.• Fica approvado o regula-
mento que baixou com o dcc. n. 
7 .877, de 30 de agosto de 1!.127. 

A1·t. 4.° Ficam i ~en l os cio impos to 
tcl'l'ilori al os tel'l'cnos occu pados po! 
prcdios qu e con~liltlf! lll o pnlrimoni o 
elas casas de caridade do Es lndo. 

Art. 5. o n cvogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Saln das sessões da Camara dog 
Deputados, Bcllo Horizonte, 8 de se· 
temhro de 1 !l27. - O prcsidcnl c, PP.-
dro Mnrqucs de Alm eid :L - O 1 .• 
sccl·cl.nl'io, .João Bcmlclo. - O 2.o ~e 
crelario, Caio Nelso n. 

Fica sobre a mesa, pam n ord em 
dos trabalhos. 

Enlm em 1 . • di scussão c é appro 
vado se m debate o seguinte: 

PI10JECTO N. 42, DA CA~I A I1A, DE ji 
1927 

Medição venda c legitimação de ter-
' r as publicas 

O Congresso Leg islativo do Esta-
do de Wn:~ s Gcraes clec i'Cla: 

Art. 1. • Fica o governo nucl.ori-
zndo a reo rganizar os serviços da s 
medições, l cg itimaçõ~s, venda c dc-
fcsn das tenas publicas do Estado, 
de forma a dar-lhes maior ampli-
tude c cfficicncia. 

Art. 2. o Fica creado mni s um 
dislriclo de tcnas que o governo 
form ará e loca lizarú no ponto onde 
julgar mai s conveniente, podcudo, 
pnra esse fim, modificar a compo-
sição do s nclualmcnlc cxi stcutes. 

Art.. a.• Os di slriclos de terras 
serão divitlidos em classes, sendo a 
classificnçüo feita a critcl'io do 
govcmo no r cgulnmcnto que ex pe-
dir para a r~xccuç:io de sta lei ' 

Art. 4. o Os loga res de eu~ e nh e i
ros chc!'rs dos di slr icl.os de ter ra s 
serão exercidos, el e prefcrcncia, por 
engenheiros du Estad o, com os ven-
cimentos 1·es pec livos. 

Art. 5. o Poderão se r nr11nca dos 
para cada di slricto tantos agrimen-
so res quantos o exigirem as neces-
sidades dos rcspecl i vos sc rvi~~os. 

A1·L. 6. o Aos nclunes oceupaulcs 
de tcl'l'aS devolut as poderão ser vc n· 
dirlos, indcpend enlcmcnl c de hasta 
puhlicn, os terrenos que occuparcm 
pelo minimo preço lega l, desde que 
p1·ovcm a cx islcnc ia de hcmfeilo-
rias ulei s, occnpando, pelo meno s, a 
quinta parte do terreno qu e for me-
dido em torno ela mesma. 

permilticlos em direitos ou int~r
maçõcs do enge nheiro-chefe do d1s· 
tl'icto. 

Art. 7. • Tnmhcm poderão as ter-
ras ser vendidas fóra da hnsla pu-
hli ca n todos quantos tiverem a prc· 
fercncia lc!(al, nos termos do art. 
il2, do n cgulamcnto n. 4. 496, de 
1!ll6. 

A rl . 8. o Serão consideradas bem· 
feitorias , para o fim de que trata 
o art. 6 . o, os rcplantios de maltas, 
na quinta parte da úrca occupada. 

A rl . !l. o Os processos de conccs· 
sões de lel'l'as medidas antes de 5 
ele ja nci ro de 1 !!26 poderão ser ul-
timados, de nccordo com o r egula-
mento n. 2. 680, de 1909, desde que 
o co nccssionari o prove o pagamen-
to elo custo da medi ção. 

Arl. 10. E1n toda s as concessões 
de terras, o conccssionar_io se obri-
garú, por meio de clausula cxprcs· 
sa no respectivo titul o, a conservar 
em malta um quanto da área do 
immo1·el ou a rcfl orcstal-o nessa 
proporção, quando devas tada, sob 
Jlcna de mnlla. 

Arl. 11 . Para o preenchimento 
dos ca 1·gos ele engenheiros chefes 
dos di slrictos, o governo poderá au-
gmcnlar, no quadro dos cngcnhci· 
ros do Estado, os lognrcs necessa· 
rios. 

Art. 12. Nos municipios onde 
houver c n ~c nhr il·o de obras publi-
cas mantido pe las Camaras Munici· 
p:ics c pelo Estado, conjunctamenlc, 
poderá ser aproveitado no serviço 
de de l'esa de maltas c de jnzidas 
min cra cs existentes em tc!Tas dc-
Yolulas. 

Art. l i!. O auxi liar desenhista de 
cada disll'i clo lcrú, além dos venc i· 
mcnlos que lhe compelirem, uma 
1-(mlificaç:io ele 2 réi s, po· melro 
de pcrim clro das plautas que con-
fecc ionat·. 

Art. H. Fica o govcmo auctori· 
zado a abrir os nccessa l'i os crcditos 
para occorrcr ao nugmcnto de des· 
pesa que resultar desta lei. 

Art. 15. Esta lei cn l!·ará em vi· 
go1· na dnla do regulamento que 
sc rú expedid o para sua execução. 

Art. 1!i. Hcvogam-sc as disposi .. 
çes em contrario. 

Sa la dn s sessões da Cnmara dos 
Deput ados do Estado ele Minas Ge· 
ra cs, em Beflo Hori zo nte, aos 10 de 
sclcmhro de 1!)27. - O IJI'csidcn· 
te, Ped ro Marques de Almeida. -
O 1. o sccrclal'io, João 13craldo. -O. 

Pamgra pho unico . A prorn des-
sa condição será feita pelos meios I 

2. o scc1·ctario, Euzchio de 131'ilto. 
Vac á commissão de Agriculturl\, 



Mà 
Convocação do Congresso 

O SR. PRESIDENTE, usand o das 
nllrihui ções que lhe confere o arl. 
20, do Hcg imcnto Commum, convo-
ca o Congresso para uma sessão 
amnnhã, ús 10 hora s, no edtficio da 
Camat·a dos Deputados, afim de to-
mar conhecimento do velo opposto 
pelo sr. Pres ident e do Estado ú 
Jit·oposição r eferent e a pagamento 
de :nldieionacs a José 13. de Paula 
Aroe ira , c manda qu e a r espeito se 
officic ú Camam dos Deputados. 

Nada mai s ltavcndo a lratar-se, é 
lcvant a da a scssüo, sc ndó des igna-
da para a scssi"10 noclurna de hoje 
a seguinte: 

ORDE~I DU DIA 

l'rimt•ira parte 
Até ús 21 horas: 
Leitura da nela, cxpcdi cnl c, aprc-

scnl:t~üo de pareceres, pro.il'clos, in-
di cações, JllO ÇiiCS C l'CCJU Cr inH.' ni OS, 

Segunda parte 
At é ús 2'i h oras: 
3. n di scu ss:io do projec to n. a, 

da Camara, fi xa ndo a ~l espesa c ot·-
çando a rceeila do Estado para 1 U28 
(com emendas). 

a.• discus süo (1.• turno) do pro-
jcclo n. 2fi , da Camnra, sobre re-
forma constitucional . 

3 . • di sc ussüo do de n. fi2, abrin-
do va ri as ct·cditos (co m cmcndasj . 

3.' di scu ssão do de 11 . 65, auctol'i-
zando o governo a prolo11 ga r ale Mi-
nas Novas a es trada de autom ove is 
de Diamantina c C:q>clliHha, c con-
tend o outras di spos ições. 

G. • SESS,í.O EXTB:\ORDINAH.IA, 
AOS 13 DE SETEMI3HO DE JU27 

Presid~n c ia do sr. Olcgacio Maciel 
- Secrctarios, os . srs. Olympio 
Mourão c Gabriel Santos 

SUM~!.\1110 : - Acla. - Expedi cn-
·IC. - l'ruj ~c l o n . ;1, da Camara. 
- Hequcrim cnl o do sr. llibciru 
de Oliveira. - l'rojcclo n . 2fi, da 
Camara. -Discurso do sr. Val-
ladarcs Hibcin,. - Proj cc los ns . 
62 c 65, da Camara. - Ordem el o 
dia seg uint e. 
A's 20 h ot·as, feita a chamada, 

acham-se prese ntes os se nh ores Ol c-
gario Maci el, Hibciro de Oliveira , 
Olympio Mourão, Gahricl Santos, 
J. Monlandon, Periclcs de Mendon-
ça, Xavi er Holim, Lcvindo Coelho, 
Alfredo Sú, Alves ui! Lemos, Pas-

sos Maia, Vnlladnres Ribeiro, Si· 
mü o da Cunha, Alfredo Baela, Mo-
destino Gonçalves, A.Ifredo Calão, 
Luiz Lishua c Camillo Chaves, fal-
tand o com causa )Htrlidpada o sr. 
~liguei Lannn c, se m clla, os mais 
senhores. 

A hre- se a sessão . 
E' lida c aprovada a acla da ses-

~; ã o antecedente. 

O SR . 1.0 SECHETAHIO procede 
ú kilura do seguint e: 

EXPEDlEi-iTE 

Officios 

Do Sl' . 1 ." secretari o d[J Cama r a 
dos srs . Deputados, commurtican-
do lerem subid o á snncção presi-
dencial os projeclos ns. 7, do Sc-
n:td o, so bre compclcncia dos Con-
se lh os Dl' libcrativos, c 31, da Ca-
lll!ll':t, so bre a intprL·ssi'to annual de 
uma IIIt >no l-( I'a phia juridica, se nd o 
este redi gido de accord o com uma 
emenda 'do Senad o. - Inteirado. 

N:·tO havend o p:trecet·cs, projccl ns, 
indi~a çõcs c rcqu cl'imcnl os, passa -
se á 

2." PAHTE DA OHDEM DO DIA 

Entra em a. ' di scussão, com 
emendas, o seg uinte : 

l'RO.JECTO N. il, D:\ CAMARA, 
DE 1927 

Orçamento do Estado 

(Vide a int egra desse projcelo na 
nela de 6 de setembro c a das 

emendas na s aclas de 11 e 12. 

O SR . Hll3Eil\O DE OLIVEIRA, 
obtendo a pala vra, lc c manda á 
~l es a o segu inte: 

Requerimento 

Hcqu cremos seja adiada, por 2tl 
hom s, a discuss:iu do proj cclo n. 
:i, da Cam:11·a, so bre o orçan1cnto 
do Estado para o vindouro exerci-
cio . 

S. S., 1B de scl.cmhro de 1!J27. 
- Hibeit·o de Oliveira. -Luiz Lis-
!JOa. - Al ves de Lemos. 

Encerrada a di sc ussão do reque-
rim ento, é _o mesmo posto a volos 
c approvado. 

Entra em 3." discussão o se-
guinte: 

' .. 
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PHOJECTO N. 26, DA CAMARA, 
DE 1927 

Reforma constitucional 
( 1.0 turno) 

Art. 1 .0 Substitua-se o § 1. " do 
art. 3. o da Constiluiç:io do Estado, 
Jlclo ~eguinte : 

"At'l 3 o 
~ 10: E;n· t~mpo clL' paz qu :1 lqucr 

pessoa pódc entrar no lcrrilori o do 
Estad o, ou dellc sahir, com a sua 
forlu na c bens" . 

Arl. 2. " Suhslilua-sc o § 17 do 
art. !J. o, pelo seguinte: 

Art. 3.0 : 

§ 17. O direito de propricdad J 
mantem-se em toda sua plenitude, 
salvo a dcsa proprt:t ~ão por necess i-
dade ou -ulilida,lc 1 ~ I . Iica, median-
te indcmnização pn:1 ir,. 

a) As minas pert ence m ao pro-
priclario do so lo, sa lro as limitações 
cslahelccida s por !·: i, a hem da ex-
ploração d:t s mcsn·n3 : 

h) As mina s c j nz idas minera cs 
ncccssaria s ú ~· gt: rança e dl'fesa 
nacio naes, c as terr:1s ond e exis ti-
rem, não pod e m se!' tran sferida s a 
cxlrangc iros." 

Art. 3. o Substitua-se o § 20 do 
art. 3 . 0 pelo seguinte: 

"Art. 3. 0 
... 

§ 20. Dar-se-á "habeas-corpus" 
sempre que algu em soffrer ou se 
achar em immincntc perigo de sof-
frcr violcncia por meio de pri são 
ou constrangimento ill cgal em sua 
liberdad e de loco moção . 

Art. 4. o Substitua-se o art. 11 
pelo seguinte: 

"Art. 11. O Congresso r etmir-~e 
á independent emente de convoca-
çfto, no dia primeiro de agoslo de 
cada anno, si a lei nã o dcs ignat• 
outro dia, c funccionarú dois mc-
zcs, da data da abertura, podendo 
ser pro t·oga~lo, ~diado o:! convoca-
do cxlraordllwrtamenlc. 

Art. 5. o Substitua-se o art. 50 
pelo seguin te : 

Arl. 50. O pcriodo presidencial 
durará quatro ann os, nã o podendo 
ser reeleito o presidente, c nem elei -
to o vice-pres idente que houver ex-
ercido a prcs idencia dentro dos ul-
11105 d07.C mezcs . 11 

Art. G. o Substitua-se o art. G2 
pelo segu inte : 

"Art. G2. E' requi sito cs:;encial 
para nomeação de ::iccrelal'ios de 
Estado cslnr na posse dos direitos 
de cidadão lmtsilcíro. " 

. Art. 7 . o Substitua-se o n . XL do 
art. 74, pelo seguinte: 

"Art. 74 ..• 
XI. As Camaras Munieipacs não 

poderã o commin:11· penas de mais 
de quinh ent os mil réis de multa e 
quin7.c dia s de pri são, podendo esta 
ser commulatla em multa corres-
pondente . " ' 

Art. 8." Subslilnn-se o art. 7!J, pclrJ 
se!lninl e : 

"A ri. 7!1. O Congresso ou o gover-
no em suas leis ou regulamentos, 
n:i o podcrú onerar os municipios 
com des pesas de qualqu er ordem, 
~alro pnra fin s de inslrucção pri-
mnri n c hyg ienc, caso em que o 
onus n:io podcrú exeedcr de dez por 
ce nt o da renda ordinaria por elle 
arrecadada ." 

Art. !J ." Supprima-sc o art. !Jil. 
Ar l. 10 . Subsliluam-sc os arti-

gos ~6 c 08 pelo seguint e: 
"AI'l.. . São co ndi ções de elegi-

h i I idade pnra o Congresso E si adual: 
1 . o Estar na posse dos direitos do 

cidad:io hra sil ciro c ser alistavcl 
elei tor nos lrrmos da Constituição 
Federa l ; 

2. o Para a C amara , a cdadc do 
Y!n tc c um annos completos c mai~ 
de quatro ann os de cidadão hrasi ... 
lcit·o ; 

a. o Para o Senado, a cdadc de 
lrinla c cinco annos completos c 
mai s de seis annos de cidadão bra· 
~ilciro . 

Paragrapho uni co . O Congresso 
declarnrú em lei especial os casos 
de i nco mpnl ibi !idade eleitoral." 

Art. 11. Substitu am-se os§§ l.o c 
2. " do arl. !J!J, pelo seguinte: 

"A rt . !J D ... 
§ A eleição rcalizat:-sc-ú ~o pri-

meiro dotningo do ulllmo lnmcstre 
do pcriodo pt·csidcncial, proccdcn-
llo- sc na Capital, á apuração dos 
votos' recebidos nas secções clci.to .. 
l"'eS "c) 'co ngresso fará a apuração na 
sua primeira sessão do mesmo an-
no, com qualquer numero de prc· 
6enles." 

Art. 12 . Substitua-se o art. 100, 
dn Constiluiçfio, pelo seguinte : 

"Art. 100 .. . 
1 - Ser brasil ei ro nato. 
li - Estar na po;sc dos direitos 

poli I icos. 
lll - Ter mai s de 35 annos de cela· 

de . 
IV - Supprima-sc . " 
Art. li!. Subslilua-sc o art. 9.• 

da lei addicional u. 11, de 7 de 
agosto de 1 !l2G, pelo segu inte: 

!'Art. !J . o Additc-sc: 
Art. . . A concessão de aposenta-

doria aos funo;ciouarios IHlblico~ 



ttiic, no ser lll'Omul ua tla a lei atlúi-
cionnl n. 1 O, de 14 de setembro de 
1!!20, conlavnm mais d l! dez aunos 
de se rviço effccli l' l) , scrú regul ada 
pela s di sposições da lei n . 7, de 14 
de ngosto de 1 !JO!J, fi cando, porém, 
a concess5u da aposc nladol'ia, por 
invnlidcz presumidn, n juizo do 
governo. 

Art. .. A nc r ita~ :io de commissão 
tJU de cnrgo remunerado municipnl, 
estadual c federal, suspend':l as 
vnntagcns dn :1poscnladuria, as 
qun es só mcntc poderão ser res tabc-
cidas mediante nol'ns pro\'a s de in-
vaI i dez, nos lerm os da legi , laç:: _ 
ordinnrin . · 

Art. H . Suhstilu:J- sc a ultim a 
pnrle do art. li! , da lei addi ciona l, 
n . 11 , de 7 de :l !~ < > s l J tk 1 !J2G, pdo 
scguinl e: 

"Art. 13. Addile-sc : 
Art . . . Os JI JeJnh ros do Co ngres· 

so pcrcchcr:i o sulo si d1 o de sde a d:1ta 
da inslallaçiio, sall'o os que :;inda 
nii o t ivert' nl prcsl :1do coJnpJ·nmis so, 
qu e o perccbcr:io da dnla da posse . 

Snln ela s scssiics da C:1J11a ra do! 
Deputados, 8 de scremhro de 1D27. 
- O l'res id cnlc, l' edrn !llnrqu es de 
Almeida.- O l. " Secretario, Ca io 
Nel son. - O 2.• Secre tari o, Domin-
nos de n czende. 

O SH. VALL:\ IH HES 11113EIHO. 
( J>ronun cifl 11 111 discurso que será 
jiii/J/ÍC' IU /0 r/CJJO ÍS ) 

En cerrada a discussfio, é o pro. 
j eclo ap prorado por unanimidadt· 
de vrrtos. - Va c ú commi ssão de 
1\l'dae~:io. 

Entra rm il.' di sc ussão c é sem 
dçhatc appi'O\'ado o seg uint e : 

PHO.TECTO N. ü2, D:\ C .-I~IAHA. 
DE 1927 . 

Abertura de creditos 
O Congresso Legislai h·o el o Es ta-

elo el e i\ lina s Gcracs decreta: 
Ar!. 1. • Fica o go\' ei'Jlo auclori-

za do a abrir o credi to de GG!J .)!li!3 
pnrn paga r a gral ifi en<:ão addi cio-
ua I da lei n. -125, de agos to de 1 !l06, 
a qu e !em direito o dr . .João Perei-
ra de i\lello, funccionario da Agri-
culiul·a. 

Art. 2. • Fica o f{O I'CJ'no auclnri· 
zndo n ahrir o credit o !lc 17:70:1. /!02, 
para pn ga menlo de .addicional da 
lei n. 42!í, el e 1 !JOG, por l. e1·em com-
pletado :10 annos de servi ços no Es-
t ndo, nos seguint es funccional'ios: 
d. Olympia Sa nt os, directora do 
grupo esco lar de Maria nua; Pcrnan-

do Araujo Vaz de Mello, director 
do grupo escolar de Uhcrnba; d. 
ldalina Horta Galvão, dircctora do 
11rupo esco la•· "l\'laria Thcrcza ", de 
S .. João d'El - H c~· : AmcJ'ico Egydio 
dr. Almeida, dircctnr do grupo esco-
lar de Palmyra; Modesto de Mello 
IUhciro, dircclo 1· do grupo c5colar 
de: Patos; d. !\la ria Ft:liciana Tor-
J'es, professo ra do grupo escolar de 
i,eupnlt!ina; {\ntoni o Nelson de 
Moura , dircclor do grupo escolar dil 
lndnyú ; d. Minervina Augusta, di-
J'cc lora do {(r upo csco lnr de Bom-
fim; Ped ro l'i f! ry, director do grupo 
escolar do Prata; d .• Julia l{uhi-
l ~; chell, dircctora do grnpo escolar 
de Diamantina; d. 1\Inria Antonie-
ta Quciroga Pinto, dil·cclora do gru-
po esco lar de Sabinopolis; c d. Ma-
ria Gomes, professora do grupo es· 
cola r de Dores dn Boa Espcm nça. 

Art. :!. ° Fica o governo auctor1-
7ado a ah l'ir o credito na lnl(JUrtan-
ria de 4:237 ~ 191, para pagamento 
~lo~ :1ddidonnes da lei n. 425, de 
1906, aos scgu i ntcs funcci onari os 
qu e con1pl ~tar:un ilO annos de servi-
ços prr ot:1 dns ao Est:Hio: lllanocl 
Amhrosio All' cs de Oliveira, d. Emí-
li a Edc llrud cs de Carvalho Faria e 
d. !\la ria .José Valle, respectivamen-
te, profe ssores dos grupos escolares 
de .Januaria , Além Para hyha c Foi'-
miga, n partir de 23 de maio de 
192:! a :l i de dezembro de l!J28, de 17 
•ir dezembro de 1924 a 31 de dezem-
bro de l!J28, c 1. 0 de julho •le 1922 
a 31 de dezembro de 1928. 

Art. 1L n Ficn o· goyerno 'auctori-
za do a abril·, desde j:í, o credito pre-
ciso para pa!(amenlo, até 31 de de-
zembro proxirno futuro, de venci-
mentos nos funccionar·ios da Secrc-
tnrin ela Cnmara dos Deputados, de 
acconl o com a resolução da mesma 
Cnmara, n. 2!.1, de 1.• de setembro 
do con·enlc anno. 

Art. 5. • Fica o governo ·auclori-
zndo a :1hrir o credito de 6!)7$000, 
para p:11(ar a !(rnlificaçiío addieio-
nal da ll'i n. 425, de i? de ngosto 
de 1 !JOG. a qu e tem direito o bacha· 
t·el .Jos{• Cantidio el e Freitas, juiz de 
di1·ei to da co marca de Rio Pardo. ' 

Art. 6 ' o n cvogro lll-SC as disposi-
ções em co ntrario . 

Sala rln s sessões da Ca.mn1·a dos 
Ocput ados. em 8 do.) sc•lcn'tbro de 
1!127. -O prcs ielcnle, Pedro Mar· 
qu es el e Almeida. -O 1.• secreta· 
rio, .Toiío BeJ·aldo·. - O 2.• seC J' ll • 
lnrio, Caio Ne lso n . - Va c ú com-
mi ~s :io de n edarção . 

Enl1·a ·CIIn il.' discussão c é appro· 
v a do se.m debate o seguinte: 

8oi 
PhOJ ECTO N . 65, DA CAMARA, 

DE 1!J25 

Estradas para nutomoveis 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Gcracs decrctn: 
AI'l. 1. " Fica o governo auclori · 

zndo a prolongar até a cidade dl' 
Mhrns Novas a estrada de automo· 
vei s de Diamantina a Capcllinha, 
em conslrucção. 

Art. 2.° Ficn o governo auctol'iza· 
do n mandai' cons·truir, por int er• 
mcdio da Secretaria da Segurança 
e Assislenci:t Puhlicn, uma cadeia 
regional na cidade de Thco philo 
OMon i, abrindo para esse fim, os 
n'ccessarios creditas. 

Art. 3.• Fica o gove rno auctoriza· 
do a emprestar :í l'rcvi.dencia doJ 
Servidores do Estado mais a quan· 
tia de 3.000:000$000 (Ires mil cnn · 
tos) dos depos it as acluaes da Cai-
xa Economica, para o fim de qu e 
trata o ar,t. .2 da lei n. 880, de 2í 
de janeiro de 1 !)25, c na fónna das 
ins·tr.ucçõ es a qu e se refere o dcc. 
n . 1.8 17, de 12 de ma1·ço de 192ií. 

Art. 4.° Fica fixada em 12 :000$ 
annuacs a ve rba para a J' eprese nta-
çiio dos SccJ·e.tarios de Estado c em 
:10:000$ iJlarn a do Prefei to da Ca-
pita I. 

Art. 5.• Ti cvogam-se as di spos i-
ções em contra l'io. 

Sala das sessõ~s ela Camara dn~ 
Dcrpntados do Estado de ~'lin as Gc-
raes, Lllll Bello Horizont e, aos 10 d0 
sell.lmbro de 1 !J27. - O president e, 
Pedro Marques de Almeida. - O 
1. o secretario, .João Bcraldo. - O 
2.• secretario, Euzcbio de Bri1to. 

Vae á com missão de Hedacçã o. 
Nada mais havendo a lralar-sc, é 

levantada a sessão, sendo de signa· 
da pur'a amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 
Até as 14 l10ra s: 

Leirtura da nela, expcd ientr, apre-
sentação de p:u·ecercs, projcctos, in· 
dicações, moções c rcqucrim e.nlos. 

Segunda parte 
Al.é as 17 h oras: 

1.• discussã o dn indicação n . 2, 
do Senado. 

3. a di scussão do de n. 25, insti-
tuindo o fundo cscobr. 

3.• diseussão do de n. 41, da Ca-
mara, di spon<lo sobre o Codigo de 
Contabilidade. 

A. S. · 42 

3. • discussão do de n. 18, da Ca· 
nuu·a, approvando o laudo arbitral 
relativam ente ao districlo de Mello 
Viannà. 

1.• di scuss:lo do de n. 49, da Ca· 
marn, reg ulando o exercício de pro-
fis slio de enge.nh ciro. 

1 .• di scussão do de n . 67, da Ca• 
mn1·a, auctorizando o governo a cn· 

3.• discus são do de n. 13, da Cn-
Paranahyba. 
mara, sobre regim ento de custas. 

3. • di scussão do de n. 56, da Ca· 
ma rn, sob1·e i mposlo de sello. 

1 . • di sc ussão do de n. 45, da Cn· 
.mara , di spond o sobre divi sas entre 
os municipios de Prados e Lagoa 
Dourada. 

a.• di sc us são do de n. 28, da Ca· 
lll :l J'a, di spo.ndo sobre o ensino de 
pharmacia c odont olog ia. 

35." SF.SS ,\0 OHDI:\'Ani:\, AOS H 
DE SETEi\li3HO DE l!J27 

l' resi dencia :lo sr. Olegnrio Maciel 
Secrctarios, os .•rs. Ol ymJlio Mourão 

e Gabriel Santos 

SUMMATIIO: - Acta. - Expedcntc. 
- Indicação 11. il, do Senad(). -

01'llem do dia . - Indicação n . 'l. 
do Scn:ulo: cme1Hla do sr Ilihcir·J 
de Olivcir.1. - Ordem do dia: 
prnjecto 11. 25, da Camara. Deda-
rn ções de voto dos srs. l\lodcs·· 
tino Gonçalves c Passos Maia. -
projcctos ns. 41, 18, 4!!, 67 c 1:1, 
da C a mn r a. -- Pro.iecto n. 5ti, da 
Camm·a: di ·;curso c cmcnc\ns do SI', 
Alfredo Sá. - Projcclo n. 45, tia 
Camarn: - P1·ojedü E. 28, da r~a
maJ'a : discurso c cnwnrl as do SI'. 
Alfredo Sá. - ficquei'Ímcnlo do 
s1·. Lcvi nd o Coelho. - Ordem ti•> 
dia seguint':l. 
A ' s 13 homs, feita .1 chamad;l, 

ncham-!:e prc ;t•ntrs os s1·s. O lega ri:! 
\'laci~l, Hih~ ÍI' 'J de Olivci•:a, Olympio 
\'l ounio, Gabrirl Santr s, ,) . Monlan· 
.i.on, X:rvin l\olim, Lcvindo Coelho, 
.\ll'es de Lemos, Alfredo Sã, Valla-
L\:JJ'Cs llihcirn, Simão da Cunha, Pc· 
I' i eles r_lc . Mcndnnç:1, AlfredCI Bacta, 
Ent'·as Camcra, Pa~sos Maia, Modes-
1 in o Gonçalves, Luiz Li~boa c Ca· 
::1 illo Chave~ . faltando, com causa 
participada o sr. Miguel La una, c 
~em e lia os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
E' lida ~ appJ·o~vHia a .1ela .da sc~

riío anlcccrlentc. 

O SH . 1.0 SECRETAfiiO procede a 
leitura do seguinte: 

1., • .... ~ · .~· 



EXPEUIENTE 

OfficioH 
Diversos do SI'. 1. secre tario da 

Ca mara, devo! vc n<ll1, acompanhado 
de emenda s, o projeclo n. 6, do Se-
nado, sobre consol idaçlio da lcg isln-
ção refe rente a concessões de es tra-
da s de ferro; c os de ns . 7 e il ·l, da -
quclla Casa do Congresso, por lerem 
s ido alli rc,icil:Jdas algumas emend a:; 
do Senado ús referidas propos ições. 

Fi cam sobre a mes:1, para a ordem 
dos trabalhos . 

Passa-se 6. 
AJiresentação de pareceres, projcdof', 

indicações, moções c rcctueri· 
m cntos 

O SR. HIUEIHO DE OLI VEIH .\ , 
obtendo a pala\'ra, le c envia ú Me:;,, 
" seguinte: 

l l\' DI CAÇ t\0 N. 3 

lndic:nn ns seja errada no quadi '•J 
do pessoa l da Secretaria do Se nad •), 
o cargo de redaclor das actas, co m 
as seguinte s :1ltribui~~ õcs : 

I ) Assis tir a todas as sessões pu-
hlica s c redi gir as :!elas de accurdo 
com as nota s que receber do 2." se-
cretario. 

li ) E-,:tractar :;s pcç:1 s que tenham 
:de ser lida s no expediente. 

111 ) Ter a se u cargo c so h a sua 
;(ua rda os autographos de todas as 
;:~ roposic;õcs qu e estiverem na ord em 
,(o dia, cmn os docum ent os que lhes 
1Lre m rclatii'OS, dei'CIHlo entre ga i-os 
ao ? res ident e nus dia s em que se 
di sc • .' tir a .materi:1, pa1·a es tarem so-
hn~ a mesa, r res lituidos ú Secrcl:l · 
ria , at dll de sc1 em reco lhidos ao 
'll'ehh·o, 'o!-(o qu e t iYCrt•m uma so lu-
~:io q:w oc· retirem da onkm do d ia. 

IV ) Or!-(:.n izar o •;ervi ço das acln.; 
c d1 ~ tribuir no Cf·il lt'ÇO de cad.1 ~ ·~ 3 -
s:·,r, a sy n op ~ · c dc ~ indos os assum-
pt . s pr nd c nl~s de c'ic·Lk ; ;,~Úo do Se-
n:do. qu e. es liYcr,•n l no s tc•r:nus c;e 
entrar 11~1 ordem dos I ra!Jalh.>s, com 
cl cclaraçao do es tado em que se 
al!hani. 

V) Organizar quad1·os de todos os 
assumptus que fore m lidos c di scu-
tido s na 1.1ltima ~ cssiio, declarando-se 
t·f.(ualmcnt c o cs l:1clo em que l'i carn m . 

VI) 'l'e1· sempre prese nte um im-
presso, ou copia, de toda s as propo-
sições que se cli sculircm, apontand•l 
as dat as ela s di scussões, as altcra-
c;cies qu e se fiz erem, a solução que 
houve r, CO nservando OS Íll1[11'CSS!I ~ 
ou COl>ia em hoa ordem c com me-

t h o do, até serem recolhidos ao at'· 

I chivo. 
VIl) Apresentai' :10 dirccto1·, no 

fim da sess!io, o~ np0nlnm enlos pam 
a ne la c faz er-se o expediente . 

VIII) 01·ganizar, conforme determi-
nação do Presidente, - a ordem do 
!1ia - de cn ·:la se-;s:io c rcmcttcl-n 
i mmcdia la n1e1: te á Imprcns:1 , afim 
de ser dislribuida de vcspcra pelos 
senhores se nad ore s . 

IX ) Fazer ·mlros quacsqucr servi· 
ços qur lhe forem determinados pela 
~lesa c pelo dircctor . 

X) Or!-(anizar o 't'esumo dos tra· 
halh •lS do Scn:Jcl o, de que tral:1 o art. 
Mi, n. XII, da Hcsolução n. 18, de 31 
dr agoG to el e 1918 . 

Art. .. Es ~; c fun ccio nal'i c terá os 
ve ncimcnt ns de 1:! :()00$000 (doze con-
los de ré is) por :lllllO, c [l:ll'a seu pl'Í· 
nw,iro preenchiment o serú nomeado 
11111 elos acluaes ofl iciaes da Secre-
tar in. 

Art .. . Os cargos de !lireclor, sub-
c! i rcci.CI' da Secrctn ria c de rcdaclot' 
elas ac tas são de livre JlOiliL'aç:io; os 
ele ol'l'iciacs, de promoção; os c!c 
. l lll :ti JII C II~c s c prnli ea nte-dnct y logra· 
phn, de concm so, <ia s seguintes ma· 
lerias: porlugucz, francez, inglcz, 
a l'ithmelicn, gcogrnphia ge ral c dv 
Brasil , chnrn graphia de Minas Gcracs 
<' dacty lographia. 

Art. .. Esta lei entrará em vigor 
t·m primeiro :.le janeiro de 1!!28 c sua 
l'Wl'U•::in se l'nr:'l pela Ycl'im li, Seerc· 
tar ia do Senado, suhonlinnda {t Se. 
crctaria el o lnt cl·im·, do orça ment o pa· 
rn n cxcrcicio vindouro, excepto lU 
parte refere nt e :10 art. 1.", le tras a 
c h , qu e cnt1·arú em l'igo1·, desde já. 

Sn In elas sessões do Senado, 14 de 
setembro de 1 !127. - Alfredo Sú. --
!li beiro ele Olivt•ira. - Lui;~ Lisbcn. 

Cn mil!o Chav:!s. Levindo 
Coelho. --- Simão da Cunha. - J . 
.) . ~lnntnndon.- Passes Maia- Mo-
destino Gonçalves. 

Lida, l'a e ú commissão de Po· 
licia. 

ra~; sa -~ e á: 

2.' 1':\l\TE DA OHDE~! DO DIA 
Entra em 1." di scuss;io a ~;eguinte: 

Indicação n. 2, do S('nado 
In.licn mns que a Mesa d,) ScnadCl 

fiqu e nuctoriz:Hla a crca r: 
a ) mai s um Ioga r de SCI'\'Cn-

lc, cu111 ns nlt.ribuições constantes do 
ref.( tllamcnlo e os venciment os da ta· 
hell a do ncssoal da Secretaria; 

h) o cargo de secretario du Prcsi. 
dente do Senado, para o qual ser;í 
dcs if.(nn<lo um dos ufl'iciacs c com a 
gratificação de 2:400$000 nnnuacs. 
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Saiu das sessões, 12 de setembro 

·de 1927. - Alfredo Sú.- Ribeiro ,!c 
Oliveira. - Luiz Li sboa. - l.e vind'J 
Coelho. 

X )O rga nizar o resumo dos lraha• 
llws do St!nndo, de que lrnla o nrl. 
56, n . Xil, da l\cs(>lução n. 18, da 
;cl tl c agosto t!c I!HS. 

Art. . . Esse funcl'i onal'iü terá os 
\'CilCilll (' llt os dt: 12:000$000 (dtiZC CO II• 
cns de r ~i s) por ~ nno, c Jltii'D st:u pri· 
nw iro prcl•nchimcnlo ~; c rú nomcad•l 
um dr,s a(:tuacs of'f ic.i aes da Secreta• 

O SH. RIBEIHO DE OLIVEIIU, oh-
lendo u palavr:1, uf fcrccc c cnl'ia ú 
Mesa, como emenda a cssn i udicaçÜtl, 
a de n. i!, ha pouco aprcsl:ntada l''"' 
s. exc. ria . 

Vae ú Mesa, ~ lida c cnt m con.iun· 
etamcnl c em discussão, a seguinte: 

Emenda 
Indicn mos ~e.ia c1·cndo no quadro 

<i.o pessoal da Secretaria tlo Se nado o 
targo de redactor da s nela s, co m a.; 
~ c guinles :1 llribui çôr.s ; 

I ) Assistir a toda s as ~cs sõcs pu-
. ~ n.: oi gir as nL:las de accord•l 

com as notas que receber du 2." Se· 
!Tetlll'iO . 

Art. .. Os c"'·gos de di1·cctor, <Uh· 
cl ircclo r da Secretaria c de reductor 
de aclns siiu de lh'l'l: llCJJllCaçào; os 
d<• oi flClaPS, de IJ i'OliiOÇÚO; •lS de !tl:l:l• 
ltll~'llscs c tll'1 til'ant c-d:.c t ylo,;r.n>lt o1 
de concurso, :las se.:uinles ma terias : 
portugucz ,fl'n!Jcez, in glez, ul'ithm~· 
t ica, gcog1·aplua ~ e ra! c do l!ras1l, 
rh orogrnphia de ~ lina s Gcracs c da 
l'lvkgraphia . 

·Art. . . Esta lei cntrarú t•m vi f.(O l' 
: 111 primeiro de jam•iro de 1!J28, c 
~ua rxccu~:;io se 1':1 :·ú pela verba G, 
'icr rdar i:J cl n Srnadt), ~ubordi11ad a :i 
Sl'l' l'eta:·in elo Inkl'i t. l', cl (, Ct l'Çfl lll l'll lo 
para o cxercicio 'iml ~ ur n, exccptll 
na p:1 rle refe ren te no art. 1.", lclras 
a c h, qu e cntral'il em Yi gnr, desde jil. 

li) Exlmcl:ll' a~ pcç:1s que ten ham 
de 5C l' lidas no cxpc!!icnlc. 

lll ) Ter a seu cargo c sub a sua 
guarda os aulographos de todas as . 
propnsi ções que cs li,· e1 ·~ rn 11:1 ordem 
llo dia, com c> docum ·: ntos que lhes 
forem relativos, dc•JCtHI,J t•ntrcgal-•:•; 
an P1·csidenlt• nos di as l' lll que ~e di>-
culir a maleda . JJara l:s lan:m sobre 
r mesa c n •s li tuit\c)s ú SeC1'el:1ria afin1 
de serem reco lhidos :10 a1·chivo, l o~o 
<•ue tivcn·m uma soluç:io C[Ul' os re ti -
J~cm da ordem dn di:l . 

IV) Organizai' o scn ·i,,; da s :J cla:; 
c distribuir, no começo de cada se:; .. 
são a syn opse de lodos os nssumptu:; 
pendent es de delibcrn c.:i u do Senad •1, 
rJUC estiverem n11s lt•l'llll'S de entr:•r 
na ordem dos trabalho> Clllll declar:,-
ção do es tado em que se acham. 

V) Orga:1izar quaJ ros de todus c.s 
;•sstmll)tos que forem lidos c discu-
tidos n:l ultima scssüo, tleclarand 'l-
sc cgualmcnlc o estado em que ii-
carcm. 

VI) Ter scr.l[lr<' prese nt e um im-
presso ou cop ia de todas as tH'O JHJs i 
çl>es que se di scuti rr:m, aponl:111dO as 
dalas das discu ssõt•s, as :dl eraçües 
qu e se fizerem, a sol u\,'iio qu e hoUI'CI' 
ton ~;c rYaiHi o os imp re ssos, ou ·copi n, 
e1 ~' boa o1·dcm c com mel lwdo, aló 
serem •·ecolhid o3 :!o archil'o . 

VII ) Apresc nlar ao d ircclol', Jl'J 
fim da scss!io, os apo ntanw ntos pa-
rn a neta c faze r-se o expedie nte. 

VHI) O r ~a r,i za r, conforme dcter-
minaçúo do Presidente, - a order.1 
do di i1 ·- de eada sessii n c rcmcllei-a 
i:nmedi ntamen l<: ú imprensa , afim da 
SC I' dintribuida ;Jc '.'CS [Iel'i1 peJos SC • 
nhorc~ scnadnrc>. 

IX) FaZL'l' oul ros quacsqnrr scrl'i · 
ços que lhe forem determinados pela 
Mesa e p_elo dircctor. 

Sala da s sessões, H de se tembro 
de 1!1:.!7. - Alfi'C!h S:l . - Hibcir '> 
ele Olin; i1·n.- Luiz Li shna, ·- Cn mil · 
IP Clw\'cs. - Si1nú" d:. Cunh :~ . ·- - Lc-
,.i ml n CorllHt . - ,J. ,) . lvlont anclon. 
- Passos ~!:lia. - !ll. odestino Gon· 
c;a lws. · 

En cerrada a di scus!> :"tO, c nppl'OI'adn 
a i nd icaçiio n. 2 c bem ass im a 
<·mcnda. 

Voltam ú C'lm;ni ssãn de Policia. 
En I 1':1 em 2." d i $ t' II S~: lio, por ar ! i-

gos, o s ~f( uint e: 

l'HOJECTO r:. 2rl, DA CAMARA, DE 
1927 

Fundo escolar 
O Co ngresso Lcgislath·o do Eslad.1 

de J!ina s Gern es decreta: 
Arl. 1." O fundo esco lar a que se 

rcfe1·c o art. 120, n . i!, da Co nsli-
tu iç:io do Estado, ser:\ co nsliluido: 

a ) pelo impos to annual de 10· 00\J, 
pa gos ao s cof rl·s es tadua es por to-
d •· ~ ( I S indi1·iduos \'arões, rcs iden-
lt·~·. no Es·tado, nac! rJIWCS ou extran-
gL• ir os, maiore s ·i ~ ,·int c c um an-
nos, cxceptuad os Ps salarindos, tu.ia 
rend a seja inferio l' a 2:-100$000; 

h) ·POI' 10 % (d ez por ce nto) so· 
bt·c a al'l't:caclaçüo nnnual da rccci-
~a dos municip; ns, deduzida dcs la, 
pa ra os effcii. 1'J3 c:,, purce nt.a gc m, a 
qu ota d e stin ~ cla ao sc rl'i ço de divi· 
da :nunicipal; 

c) po1· 10 % (dez por cento) ad· 
dicio nn cs sohrc os imposto s relali· 
vos ás hcbidns alcoolicnsi 
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d) por 50 o/o (c incoc nt n por cen-

to) dn s multa s de jurad os; 
c) por iíO % (c i ncoc nl n por cen-

to) da s tnxa s so bre diversões; 
f) por :lO % (lr inln por cent o) 

el as multa s qu e, po r qu alquer au-
ctoritlndc rsladu nl, forem impos tas 
por infracção ela s leis nu rcg ul:t-
mcnt os do F.5tado; 

!() por 25 % (v i nl c r. cinco por 
ce nt o) dos cmoluin CIIIos cobra dos 
pelas ecrl icl<i es pas sadas pelas eol-
lcclorias; 

h ) pelos se ll os de 1hfl00 c .. . . 
121 $(\00 pagos pelos diplnnws ex-
pedid os pela s t•sco lns de J>harm ac1n 
c Odo nt ologia n •co nhc cida s pe lo Es-
tad o ; 

i) pela terça pnrl c dos bens em 
qu e o Estad o sncccdcr por fali a rl c 
h '·rrl ciros ; j ) pelas doações el os p n rli c ular r ~ 
em favor d a in s truc~;ão publi ca : 

I;) pelas suh \'l'nÇÕ L'S l' ecl crncs . ou 
outras, qu e forem in sliluicla s. 

Arl . 2." Fica m ise ntas d:1 en nl r i-
bui ç:io a qu e. ~c refe re o .n.rl. 1.", lt•-
lra /J , as Ca n1 a rns ~lun iclpa e s qu e 
j ú subYenci onem co m ma i.s el e 10 'k 
da sua rend a annu:tl, ' In l' d la iii C co ll 
lracl os c dura nt e a yi gc ncia dest e, 
cslnhc lc<:i mcnl os de ensino sec un-
clari o ou profi ss ional , cxis lcnl cs n" 
muni cípio. 

A ri. :L" O fund o co nsl i tu id o nos 
lerm os do nrli ••o anterior c os sc u c; 
rendim ento s s t~ deslinnrilo cxclu :; i-
\'am cnl c a a uxí li os c :J ss istcncia es-
co lar, nos alumn os prol·at!nm cnlc 
pobres dos grupos, cst•.olas Jso lad ;Js 
c inl'anli s do Est ad o. 

Paragrapho uni co Si no fim . de 
cada exercício, depois de puhlt c ~t
do o balanceie do seg und o se m eslr >~ , 
sr. verifi car a exi stcncia de qu al-
qu e!' sa ld o, poderú es•lc ser empre-
gado, no exercíc io seg uint e, em ac-
quisições de mnleria es c constrn-
cçtics de prcdi os esco lares. 

Art. 4." A appli caçilo tio fund o 
referido nes ta lei se farú , em cadn 
municípi o, lanlo quant o poss il'el, na 
propo r~ii o do qu e ncll e se ar~·ccadar , 
de modo qu e ú sua 1>opula çao cscc'-
lar reve rtam lodos os benefi cios da s 
contl'ihui çôcs hal'ida s . 

Art. 5. " Pica no exclu sivo enca rgo 
elo Estad o o ensino publi co prim nrio 
nos municípi os, hem co mo n obri gn-
çiío de construir, ú sua cn ~ l n, . os prc· 
di os esco lare s, urba nos, clls ii'ICiaes c 
rura es, sem prejuízo, ·porém, da fa-
cu lcl:ld c que~ ca be nos p a l'li c ul ayc~ .. 
ús in s·lilui çõcs privadas ou publi cas 
ck pr umove 1·, fundar ou in stituir c~
labclccilUCI;llOS de ensino clcmculat·, 

obse rvad as a s lei~ c regulamentos 
csladuacs. 

Al'l . (i ." Fi ca ct·cncln, subordinada 
ú Dircclo rin Gera l da ln strucção, n 
ln spcclor in d e Ass istcucin Medica 
Esco \.11', podend o o governo, Jl•'H' 
co nt a do funrl o, contraclar o pes-
soal nrccssn ri o. 

Ar t. 7. o Para fi el c ri gorosa np-
pli caçii o do fund o esco lar, de· con-
formidnd c com ns di spos ições des-
1:1 lei, a Secre ta ria das Finanças c 
a do lnl cr ior farã o cscripturação ;\ 
pa l'·le, l\111 livros cspeciacs, do seu 
produ clo c des Uno nnnua cs . 

~ 1.• No fim de ca da se mestre, as 
d itas Sec retaria s publi cai'ão os ha 
la ncetes dl! rece ita c de s.pcsns rcln-
Livas no fund o esco lar, de maneira 
a se dcmonslrnrcm com clareza o 
s:1lel o exi stent e c o destin o a tlri-
huid o ús parcc lla s des pendid as . s 2. " A f a 11 a de observa ncia uo 
di sposto nes te artigo c no art. :l.• 
impnl'ln obri gaçii o do Poder Exc · 
cnt iv n suspend er, no cxc l'c icio sc-
1-(Ui nl e, o lnnç:11n ento c nrrccndn-
'J'o das co ntribui ções referidas nas 
letra s a, /1 , c, 11 , do art.. 1. 0

• 

Art. 8." Para cffcito de fiscnli-
zaçflo do la nça mento {!os contri-
buintes c da boa arreca da ção do 
impnslo referi do na letra a (lo art. 
1." os fun cc ionnTi os da in strucçüo 
publica es lndunl fi cam investidos 

' el as ntlrihui çôcs el e fi :;~ n c s do dito 
imposto, cabe ndo-lhes a faculdarlc 
el e impor mult as regul amentares e 
el e lcvnr ao co nh ecimento dos col-
lec lores c da Directorin Geral da 
ln slrucção todas as informações 
conl'enienl cs . 

,\ l't. !J. o A pl·csente lei entrará 
rm vi go r na data do seu regula-
ment o. 

Al't. 10. Revoga m-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala el ns sessões da Camnrn dos 
Dcpulad Gs, 8 de se tembro de 1!J27. 
- O prcs idcnl c, Pedro Marques d·1 
Almeida. - O 1." scc i'c tnri o, .João 
Bc rald o . - O 2.• secretario, Caio 
Nelso n. 

Em di scus são o arl. 1.0
• 

O Sl1. j!OOESTINO GONÇALVES: 
- Nilo ycnho di scuti1· o proj cclo '1, 
2ií, om em debate, SI'. Presidente, 
npcnas desejo que fique cons ignadJ 
na ada que voto contra a letra b, do 
a 1·l. 1.", em que se cstahclccc, para a 
constituição do fundo escolar, a con-
tribuição de "10 % sobre a arrcca-
da ç:io annual da receita dos mun i-
cípios, deduzida de ~ ta, para os cf-
feit os da porcentagem, a quota d~sti-
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nada no serviço de divida munici -
pal;" 
Entcnd~, s.r. Presidente, qu e, em-

quanto nao lôr modif icada a Consli -
lniçüo do. Es t.adr, niio pode ., legisla-
tura onilnnl'l a, co nsoa nt e o art. tiO 
da Constitui ç<io, qu e é claro, taxati· 
vo c inilludivc l, crcar nenhum onus 
:í s Ca m:t i'HS Muni ci pacs ou :tr,s ;nuni . 
cipios , 
, Diz a ~o n s ti lni~·<io el o Estudo, nu 

cJiado al'l1go : 
"0 ~u n g resso ou o governo, em 

sua~ lc1s ou re!-(ulamcnt os, n:io po-
!lcrn onerar as Camaras ~Iuni c ipae s 
com despesas de qualquer urdem, se m 
decretai' fund os, ou abrir, desde lo-
go, verba para esse fim ." 

O pro.iccto de J'r. fol'lll:l conslit •.l -
ri onal, nctualrn cnl c em transi to no 
Congresso Min eiro, cstnbcll'ce, é cer-
to, que os muni cipi us nãc; s:i o ~ ra 
vavcis, pelo Co ngresso ou pelo· go-
I'Crno, "sa lvo pnra fin s de i nslru·-
cçào pl'imarin, c hyg icne, caso em 
que o onu s nã o poderá cxl'cdcr de 
dc7. po1· cento da rend a onlin aria por 
cllcs aiTCcadnda ." 

Tr:lln -sc, pt,rém, r! e um pro.iel'l" 
que .> Ú ago ra esl:i pass:1ndn pc!ns 
discu ssões do primeiro llmn u nq 
Co ngresso Mi nciro; e, emquanl o a 
ml!sma propos içiln n:io ~e convcrle,· 
em le i, o que ~ 6 sc•I 'Ú possivcl o an11'l 
vindouro, prcva Ieee. IHI meu modo d:! 
ver, a vedação co nsl itucional ab so-
luta, de serem os mu nkip ios onera -
rios pelas leis c regulamentos do 
Estado . 

Sem querei', S I' , Prcs id cnl c, cntr:li' 

O sr. Modestino Gonçalves: - A 
duvida qu r lev:tnlci não é quanto a 
~:r r Ji nlit:t: l: l ou n:i '1 a Cfl nll'ibui ção ; 
i· qu a:1\11 ú consii luciona lidadc da 
medi ela . 

O sr. Alfredo Stí : -- A interve nção 
do Estad o em mat eri a de rend as dos 
ll lUni cip ins nã o é nova ; vem da t'C-
I'orma eons liluci onal de 1920, que 
prol:illi u :'t s Cama ra s ~ lu11i c ipacs clc!;-
tw ndcrcm mai s de 20 % com \'Cll-
cim cnt lls de seus fun ccionnrios . O 
nobre apnl' IC:Jntc t!f!l' i:l ler cumbnli-
clo essa med itla na ocra si:io . 

O sr. Mod cstino Gonça lves : -- Vo-
tei cn nlra c di sse mes mo que vivia-
Jnos 1-(r.lpca ndo a nuto!lOlllin dos mu· 
t 1icipio~ . 

O sr. Alfredo Sí1: - A nulonomia 
'lllUnicipal, jú o di s;:c aqui , em npar .. 
lc, n;io tem essa ext ensão que Y. cxc . 
I h c qu er da 1'. 

( 1-i.l O!ll r os nparteR). 
O s r. Passos 1\laia ~ - . Peço a v. 

(;XC ., sr. Prcs idcnl c, mandar con-
star da acln n minh a declaração rb 
1·olo co nlrnri o nr• di spositivc da 11)-
lr:J b d11 art. 1." do proj ccl.u c;n 
;liscussüo . (Mui to urm! ) 

O sn. Pll )~ SJI)I: 0:TEI diz qu e o no-
bre srnnd nt' ~- ~d :!IIP ~ did o. 

Encc l'l':llln n tl i ~c us s ;i n , é approva-
ào n nrt . 1.• 
0~ dr mai s ;,r\ igos S~U ajl! l i'OVado~; , 

·;em dcb:ll c. 
Fi ca o pt·o .i ~c t n ~;nhre a mesa, para 

:. ordem dos lrah:dlws. 
· Entra em' :1.• di sc ussão c é appro-
l'adn, se m dci>:Ji e, o seguint e: 

l'lll mai ores exp lanaçôcs da mnl eria, 
limito-me a cs·;a li gr il·a clrclara\:iío do 
meu v•1to, cn nlr:Iri•1 :1 0 cli ~ p os ilil· o PJIO.!EC.TO N .. [I, D:\ \.:\M:\ 11 . .\ , DE 
da lc\1':1 h, do al'l . 1.", do projcct'> ]!)2'í 
em diseus s:in. (Muito bem! ) . 

O SH. PHESIDE:\TE diz qu e a cl e-
t:lara ç:io do nobre se nador co ns tar:\ 
da ada. 

O Sll . I' ,\ SSOS H.\1 :\: - Sr. P re-
sident e, tamh cm cu yolo con tra •> 
dispo:;itivo da letra h, do arl. l.", do 
projeclo, porqtH' ent end o qu e é mais 
uma cnntrihui c:<io inju sta :'ts Ca lll:l l'ns 
Municipat•s, num mom ent o em qu e 
qua si toda s as \.nm:Jra s do Estado 
t stiio onerada s cnm cmpreslimos to-
mado~ para obras de natureza UI' .. 
!(ente, como, pol' exl'mpl o, a dn meu 
muni cípio. 

O sr· Hihciro dt• Oliveira ; -V. ex c. 
cslú reg ional is ta dl! mai s . 

O s r. Passos Maia :- 0:iio é ser rc-
!(i.o nali sta, mn s cada um faz o qu e 
pode . 

Um sr. 8f!nador: - Ma s a co nti'Í -
buiç<io ~ muito moclica. 

Contém u Codi!~o de Cn ntahilidadé 

(V id e a in tcgrn des~c pr(l.il'd O na 
;,ela dt• \(I de sl'lc n:bro ) . 

Vnc ú Clllll lll isssi'1n de ll edn cciin. 
Enlrn l'lll 1." discuss:io c é apjli'O\'a-

Ynd o, sr m dcha lc, o se~uin l c : 

PHO.JECTO N. 1R. DA CAJ\UHA, 
DE l!l27 

Approva um laudo arbitral sobre 
limites 

O Con!( I'Csso Legislai ivo do Esta-
el o rl e ~ !i na s Gcrncs dcc i'ctn : 

Art. 1 . ° Fica np]H'OVH rl o o laudo 
arhilr ~d cmilt.id o pelo juiz de direi-
lo d:! Ouro P1·rlo. relativamente ao 
di stri clo de "Mello Vianna", · 

A1·t. 2." As divi sas da nova cn-
t id ade admin istrativa serão as sc-
guint(•s: - Do ponto em que se Cll-
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éontram as divisas de Antonio Dias, 
Fenos c Mesquita (art. 21, da lei n. 
843, de 7-IX-1923) ua scna de Co-
cacs segue por espigões, procu1·ando 
o divortium aqlWI'I/111 dos ribeirõ ~ s 
o primeiro dcslc (o l'lan cma) poucv 
lpancma c Caladão, alé encontrar 
acima da couflucncia do Cor1·cgo 
Novo c desse ponto pel.o ribeirão 
Ipanema abaixo até sua eonflu cn-
cia no Rio Doce, prevalecendo, em 
rclaçiio ús outras linhas, o t1;açado 
das antigas divi sas municipaes. 

Art. 3. o Trausfcrc-sc para a ju-
ri sdicçiio de Antonio Dias, junta-
mente com o povoado de Santo An-
tonio de Piracicaba, (art. 5. o, n. 
LVIII, da lei n . 843), o lel'l'ilori o 
anncxo a este, comprchcndido no 
pcrimclro indi cado, o qual faz pal'-
lc integrante do di striclo de.: "Mello 
Vianna". 

Art. 4. 0 Os dislriclos judiciarios 
c administrativos de Itaeté c Bar-
ra Feliz c suas respectivas sédcs, no 
municipio de Santa Barhara, pas-
sam a denominar-se Barra Feliz c 
Brumado, respectivamente. 

Art. 5. o Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões da Camara do s 
Deputados de 1\Iinas Geraes, em 
flello Horizonte; -aos 26 de agosto 
de 1 !127. - O Presidente, Pedro 
Marques de Almeida. - O 1. 0 Se-
cretario, Joiío Heraldo. - O 2. o Se-
cretario, Annihal .'\ ssumpçiío. 

Va c ú. comndssão de 1\cci:tcl,'iírL 
l~ntm em 1.' discu'is:\o c (· apr,re• \'a-

do, sem dchal e, o sef(u inlc: 

PHOJECTO N. 1!1, IH CA~!.\1\.'\, 
DE 1 !l27 

Regula o cxcrcicio da profissão d~ 
engenheiro, agrimt•nso r etc. • 

O Congresso Legis laliro do Esta-
do de i\! i na s Gcracs decreta: 

Art.. 1. " O exerci cio ela profi ssão 
de engenheiro, de nrchilccto, de a!.(ri-
mcnso r, dL• :q.(rn nnmo L' de lopogrn-
pho, em qu:1lqu c• r elos ramos, ser:'t 
pcrmillidu ela d.ala desta lei em 
deanle: 

a) nos fJII<' se mostrarem habilita-
dos por Ululo conferido pelas esco-
las de engl'n hnl'ia ou :q.( ronnmia of-
ficincs da Uni:in ou elo Esl:Hlo de ~li
nas Gcracs. pelas equiparadas, ou 
pela s reconhecidas l'ln Yirt11de de 
lei; 

h ) aos que, sendo graduados por 
escolas ou universidad es cxlrnngl!i-
ras, se habilitarem pcmnle qualqu er 
dessas escolas, na forma dos respc-
Cli\'os regimentos i 

c) nos que, nn data da prom.ulgn-
çiio desta lei , exercerem car!lO effe-
cl ivo ele engenhei ro, de archilcclo, 
de :q.(rimcnsor, de agronomo c de 
lopog ra pho, nas repartições officiucs 
do Estado, a juizo do governo;, _ 

d) aos que, exercendo a profissao 
de engenheiro, nrchilccto, agrnncn-
so r, agronomo c de lopograph?, alé a 
dn!a da promulg:Jçiio des la le1, pres-
tarem o l~xame de hahililaçiío na 
Escola de Engenharia de Ouro Pre-
lo ou nn tlc Bello Horir.onlc, na for-
m~ dos r·cspcct.ivos regimentos; 

e) nos que .i á contarem cinco an-
nos de cxercicio da profissão de cn-
gcn hei ro, a rchi tcclo, agrimcnso~·· 
agronomo o11 topogrn pho no lcrn-
lori o do Estado . 

§ 1. o Podcriío ser dispensados do 
exame ek habilitação, a que s·c refe-
re a lei ra "h", os professores ou ex-
professores de esco las extrnngeiras, 
c os que, se ndo diplomados por uma 
dessa s escolas, ou universidades, pro-
varem a aucloria de livros ou obras 
nolavcis de cspecialidacle. 

Neste ultimo caso, deve ser ouvi-
lia, previamente, a cong1·cgação da 
Escola de Engcnhnria de Ouro P1·clo, 
ou a de Bcllo Horizon te. 

~ 2." Ser:io di spe nsados da hahili-
l.a~:io a que se refere a letra "h", 
do arti go 1 . o, os brasileiros que re-
gistrarem o seu titulo na Secretaria 
da Agricultura do Estado de Minas 
Geracs, ale'~ ci.nco annos depois da 
promu lgação de sta lei c provarem ler 
feito o curso regular da escola, fa-
culd:ide 011 univ ersidade que expediu 
o diploma. 

Art. 2. 0 Aos titulos cxlrangciros .é 
cnndição de va lidade serem conferi-
do s por escolas officiacs que, nos 
rcspL•c lil'os paizcs, dccm direito á 
admissiio ele seus possuidores nos 
serviços puhlicos profissionacs de en-
ge nheiros . 

Art. il." Nenhum engenheiro, agri-
mensor, archilec!.o, :l!ll'onomo nu lo-
pog rnpho pmlcrú exercei' a profissiio 
no lel'l'ilol'io do Estado sem o regis-
tro eh> respectivo titulo na Sccrcl:tl'i :t 
da Agricullum de Minas. 

§ I. " O registro se farú em livro 
cspt•cial, conslil.uido na l.ranscri-
pçiío do diploma ou licença . 

~ 2." Annunlmcnle scrú publicada 
no jorn:d ofl'ici:d elo Estado a l'cla-
ç:io ononwsl ica e1n ordem alplwhe-
i ica elos profissiunacs hahilitados. 

~ 3. u O cn f(c nhciro, al·chilccto, 
agl'imcnsor, nt~ronomo ou l.opogra-
pho qtw exercer a profiss:io sem o 
prcvio registro do Ululo nu licença, 
incmTei'Íl na mulla de 500$000, que 
seni elevada no dobro nn reinei- · 
dencia. 
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Art. 4. o Incol'l'crlt nn multa el e 
500$000 a 1 :000$000 c nn suspcnsão 
de excrclcio dn prol'i ssiio pelo tem-
po de se is mczes a um anno, o en-
genheiro, nrchileclo, agrimensor, 
agronomo ou lopogm phu que aco-
bertar com o seu nome o cxcrcieio 
i Ilegal da profissão . 

Art. !í." O cxe1·cicio de engen ha-
ria, archilcclura, agrim cnsu1·a, a[~I'O
nomia ou topo~rnphia , por parte de 
companhias ou sociedades, SÍJ scr!l 
permillido si a dirccçiío c execução 
dos serviços cs l i verem a cargo de 
profissional hahili!ado. 

Art. H." Decorrido um ann o eln 
prumulga~:iiu desta lei , nem o Esta-
do, nem os municipios, poder:io l' lll-
prehcndel' serviços ou obras publi cas 
referentes ú engenhnria, architcctu-
rn, agrimensura, agronomia ou topo-
flrnphia, se m que as plantas, especi-
ficações c orçamentos sejam feitos, 
c as obras ou serviços diri gid os po1· 
profissionacs hahililados legulmcnlc. 

Paragrapho unico. O di spos to nes-
te artigo não lerá applicação nos Jo-
gares onde não houYCr engenheiro, 
architccto, agrimensor, ug1·nnomo ou 
topographo diplomado ou li cenciado 
lcgalmcnlc. 

Art. 7. o Fica o governo au ctoriza-
do a mnndar admittir a registro, nas 
repartiçõ-es compclcnles, os diplo-
mas expedidos pela Escola de Agri-
cullura c Pecuaria ele Passa Quatro. 

Art. 8. o 1\cvogam-sc as dispusi-
çôcs em conlrnrio. 

Grnndc, no trecho coi~Jlrchendido 
entre .J:q( ll al':l c CnchoCII'a d~ Ma-
ribondo, abrindo pal'll css·c fun os 
ncccssnr ins crcdilos c cnlrnndo em 
ncco rdo com a Uni:io c o Estado de 
Siio Pnul u para cxlcndcl -a quanto 
poss ivel . 

Art. :J. " Nenhum cslahelccimcnto 
de i n slruc~:io superi or ou sccunda-
l'ia que não mini stre ensino_ gra-
luilo podcrú recebei' subl'cnçao do 
Esln(Io por c::pa\o de mai s de seis 
111\nos, salvo o cslriclamcntc neccs-
sariu para manter 5 alumnos po-
bres. 

Art. ·L" Na cons!.rucç:io ele obras 
pulllic: ::, o go,·cl·no all cndcrú: 

a) prcl'crcncialm entc, ás de m:tior 
interesse c utilidade geral elo Esta-
dO! ou de grnmlc parle deste; 

h) ú antiguidade das reclamações 
c pedidos ; 

e) em cgualdadc de condições no 
municipio qu e mais contribuir pa-
ra as rendas estaduacs; 

el) á proporção do rendimento dos 
municipio que mais cont.l'ibuir pa-
rias csladuaes. 

A l'l. 5." I\cvogam-sc as di sposi-
~ões em contrnrio. 

Sa la das sessões da Camnm do5 
DcpulaJus rl c ~li11 :1s fil·racs, em Bello 
Horizont e, a<JS "!() d'\ sclcmhro de 
I !!27. - O prcs ieknt e, 1'cdro 1\hr-
qu es de Almeida . - O 1." secretario, 
.Jü:iu Bernldo.- O :!." secretario, Eu-
zehio de ·Bril!o. 

Vac ú com missiío Ll e Ju stiça c Lo· 
gisl:1çiio. 

En!.ru e.n 1.'' di scu s ~ii•) c é approv:~· 
L1 o, ::em dl•b:dc, o ~eguinlc: 

Vae it commi ss;"\11 de \lbr:1s Plb 
bfic:IS . 

Sala das sessões da Camara dos 
Dcpulaclos ele i\linas Gcracs, em Bel-
In Horizonte, aos 10 de sclcmh ro 
de 1!127. - O president e, Pedro Mar-
ques ele A lmcicla. - O 1. " scl'rrla-
rio, Joiio Hera ld o. - O 2." secrcla-
riu. J·;uzchio de Brillo. 

Vac ú commissúo dt> Justiça e l.e- · 
Entra e1n ~1." dis c u s~iío, com cmen-

dn s, o ::eguint c : 
jiblaçiio. 

Entra em 1." discu ssi"10 c é appro·· 
Ynd u, sem dehalc, o seguin te: 

l'HO.IECTO N. 67. nA CA~I ..\1\r\, DE 
1!l27 

I'onte sobre o Paranahyba 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Gcrncs decreta: 
A ri. 1. o O ~ovcrno fi ca auclori-

zado a cnlrnr em entendimento com 
a Uni:io, para construir, mcdianle 
auxilio desta , uma ponte sobre o 
riu Parnnahylw, 110 por to dos Frci-
n·s c o lançnmenlo de ouli'Hs, onde 
julgn r conY·enicnlc, abri11do os nc-
ccssarios crcdilos. 

Art.. 2. o O governo fica aucloriza-
do a mandar fazer os estudos c le-· 
vat' n cffcito a uavcgaçiío do Hio 

Pl10JECT0 ~ . 13, IH CAl\IAHA, DE 
l!l27 

Regim ento ele custas 

(V id e a integra desse pro.icçlo nn 
acla de 1." de selemhro, c a dns 
emendas nas ele 8 c 12.). 
Enn~ rrndn a ni •:euss:i o. s:io suhmel-

1 idas a yntos c approvadns as cm ~ n 
das ns.: I, 2, 3, 4, 5, li, 7, 8, !l, 10, 
11. 1:1. H (execpto a ullimu nlincaJ , 
F>, 17, 1 a. 1 !l, 20, 22, 2:1. 2-t, 2!í , 
21\, 27, 2!l, 20, :~o, :11, :12, :1:1, :1-1, 
:I !i, i!li, :17, 4 [, ~~2. 4:1. 4-l. 4fl, 4(i, 
:J.7 48, -1\ !l, !íll, fl l , !í2, !íil, !í-1, !ífl, ~J7, ;,s: f>!l, 60, [)I, 62, fi:! , 1\rí, IHi, H 7, :i f\ . 
!i!l. 70, 71, 72, 75, í!J, 80, 81; 85, 8H, 
87 R~ R!l e !JO, sendo as de: ma1s, umas 
rcJeit;tdas c oulrns prejudicadas., 
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Pr·occdcudu-sc, em sc ,~uida , â vo ta· 
~·:io do projccto, é o mc~mo appro-
vado, co m as modifi cnçôes feit.n s e 
remetlido lt commiss:io de Hcda· 
cção . 

Enlm em 3.• discnssfio 0 ~cguinlt•: 

Regula o i 111 posto do sello 
(Vide n inlel{r:l tlc ssr projcclo nq 

nela de O de sclcrnhro). 

. O Sn. ALFTIEDO Sr\': -Ao Jll'O · 
.tecto em discu s ~iio, SI'. Prcs iclenll•, 
Ycnh o offereeer· as seguintes cmcn 
das, que são de simpl es rccl:: cção, nn 
complcmcnln rcs ele nl ~-: u : r s di spos iti -
vos da lei qu e cs lnmos votando. 

Siio ns seguint es: 
1.• . - "Tnhclln h ), § 1.", png. 12 

do avul so, onde es lú escriplo - Ji. 
ccnçn co ncecliJn pela nuctol'i cl :ulc 'lO· 
licinl pnrn cnrln cspec ln cul n, ses~:i :1 
(lU funcção nas escolas d<' dnn s:1s, 
:J$000. 

Accrescentc-sc, depois rlc "scss~ o 
nu funcção", mni s es tn s outrn s pnl n-
nn s : "de c!nrm1, lhcalro, circos de 
c:wallinhns, bail e~: puhlicns, chils dan -
snrites c qu:rcsqnc1· outr·ns diverti-
mentos com cnfrncla s pnl(ns, inclu-
sive cscolns de clansa." . 

2.• : - "Tnhclla B, § !í .•, n . 1, pnl( . 
1-l, - Protocc1 ll n cl n ~ nudi cncins, on-
de cstú cscripln 2$000, r se revn-se 
$200." 

il.• - Art. í7 . Hedi.ia-sc· ass im: 
O pngnmcnt o do sell o el e custa s nn 

1. • ent.rnncia ~cr·á feito pela forma 
indicndn no regimento de custns". 

Saln da s scssiit•s. 14 de setembro 
de 1027. - Alfr·cdo Sá." 

Lidas e apoiadas, entram con.iun-
etnmenl e em discu ssão. 
-. Enccrmda esta, é a pprovndo o pro-
Jecto com ns emenda s. 

Vão :i commi ssão el e fi cclncçiio. 
Entra em 1. • di scussão c é nppro-

Yndo, sem debate, o seguinte: 

PHOJECTO N. tl!í. DA CAMARA , DE 
1027 

Divisas entre municipios 
O Co ng r·essn Leg islati vo do Esla-

d" de Minns Gemes dec reta : 
Ar'l . J. o O art. !J .o, n . 8, ela lei n. 

!i!i6, de 1 !!11, nada modifi cou na li-
nha clivisoria enll'c Prados e Lagoa 
JJuurada. que em c conlint'ra a ser a 
seguinte: começa no Capão do So-
brado, na divisa de n ezcnde Costa, 
ç (lesce pelo espigão até o çorrcgo 

dns Figueiras, por este abaixo c pelo 
primeiro vallo á esqu erda, ganha o 
alto do Vae-Vcm, c segue pelo es pi-
l!:io, 11gu:c s vertentes, até o alto dn 
l'cll'lcira Pesada, no Retiro do Thi-
mol h co ; desce por um corTcgozi nho 
c volta á esqu erda , por· um vu llo ve-
lho, rum o no Cn piio do Jatob{l; cor-
ta o espigão, npanha ns nascentes do 
corrcgn do Gamh:í, segue por este, 
pelo ri o C.arandnhy, e pelo corr·cgo 
qu e nrn da Lagon Dour·ada, ale n 
w nfh.: cncin do riheiro dns Uandeil'i-
uhas ; coulinüa por· es te c por um 
a fflu cnl c menor qne vem do açude, 
a travessa es te c um hr·ej:io, e pelas 
suas cnhcce i,·as vac no a lto do Fei-
joa l de Cima ; dnhi, pclns divi sas 
do Mcndnnha, no ri o Cnrandahy, ale 
fronlear· a foz do ca rrego do t'i.iu-
co, limit e entre Prados c Caranda-
hv 

-À rl. 2. " n cvogam-sc as di sposi-
ções em co nlrni'Ío . 

Sala da s sessões da Cnmnrn dos 
Oepul:nl os de ~I i na s Gl!ra cs, em Bel-
lo l·(r, rizontc, aos 20 de agosto de 
I !l27. - O pres icl cnt.c, Pedro Mar-
C(ucs de Almeida . - O 1.• scc l·ctario, 
.Jniio Hcr·aldo. - O 2 . 0 st:c!relario, 
Wa shin gton F . Pires. 

Va c á com mi ssão de Eslalislica . 
Entra ern 3. • discussão o seguin-

te : 

I'J\OJECTO N. 28, DA CAMAHA, DE 
1927 

Di spÕ!' !'O bre o ensino de odontolo-
gia e pharmacia 

O Con gr·esso Legis lativo do Esta-
do de nlin:IS Gemes decreta: 

Art. I . 0 O ensino de pharmac in P. 
nclonl.ologia só poderá ser mini s-
trado no Estad o em escolas que te-
nham obt i el o a sna equiparação :ís 
cc.ng-cnercs fcdemcs, c nas que, rccn-
uheci d n~ pelo Estado, t.cnhnm sido 
fu nd:ulas antes de vigente o ·dcc. n . 
11 .5il0, que reorga nizou o ensino se-
eundari o e supe rior· na Hcpuhlica. c 
.i ul ~ada ~ idoncas para lransfcrcncia 
de :1 lumnos par·a as acad emias off'i-
ei: w ; c equiparadas e nns Escolas de 
!'h:_ll'ln.acia c Odontolog ia de Uhá, c 
da,111ha . 

Art . 2. • As escolas ainda n:io cqui-
pal·adas e cu.ins diplomas sejam re-
eo nh ccidns pelo Estado lcr:io o prnzo 
de dois anuos, a co ntar ela puhlicn-
~::io desta lei, pnm obterem a s11a 
equipar·nç:io :ís congcncrcs fedcr·acs, 
so h pena de suspensão dos cffeilos 
das lei s es laduacs de seu reconheci-
mento, excepto as reconhecidas pelo 
Estado, fundadas antes de vigente o 
dçc, n . 11 .530, refcriclo no artigo 

precedente c ns Escolas ~\ c Phn_rm~
ciu c Odontologia de Uba c It :uuha. 

prese nt e lei, que cntrnrú . em. v-Igor 
. dl·sde a daln de sua publrcaç:_w. , 
I :\r t, ! (J, 1\ e \·. • J-:a nl -~ C (1 3 tll spO';I-

Art. 3. o Durante o pcr·iodo . dl' 
trnn siçiio determin ado pe lo arlr ~u 
anterior c emqtwnto ns esco la s nau 
es ti verem so b o r·cgirncn ?a lc! !t!· 
dera! fi cam su.ieitn s ús dr sposrçocs 
des ta' lei c á fi sca liza ç:i o da S~cre
tnria do Interior, quanto ao rcg11ncn 
esco lar. 

Art. 4. 0 J>arn tal fim , o govern o 
designar·ú os fisc: rt•s q_uc fo r ~ n~ nc-
ecssnl'ios c ans quacs rnc1Hnh11'a: 

n) visitar frcqucnlc~lCnl c os ~ u~·
sos, nula s e lahnra torr ns c ass1sttr 
nos exames vestihul ures e l'inaes ; 

h ) verificar a l'Xecuç:i o dos pro-
gr·ammas, de que pelo menos Ires 
quartas part es dcvC I'Üo se r cffccli-
vamcnl c expl icadas; 

c) I'C•Iar pela exnc ln ohsc rva ncia 
desta lei c do regi mento interno da 
Escola; 

d) nprrsc nl ar· ao Secretario do In-
lel'ior rclalori os cÍI'C!Uill stancinclos so-
bre os trabalhos escolares, o es tad o 
da matricula c da frcqu cncia , n si-
luaç:io finan ce ira do cs tabclcc imcn-
lo c as occo rr·encias mai s importan-
tes da vida escola r; 

c) reco rrer para o Sec retari o do 
Interior dos aclos da co ngregação 
contrarias ús di sposições desta lei c 
do seu rcgul nmc nlo, ass im como do 
ju!gamculo dos exames vcslihularcs 
c fina cs, quand o n:io lhe parecer 
justo ou razoal'el. 

Art. 5. o As despesas da fi sca liza-
ção correrão por co nta das esco las, 
devend o cada uma dcllas depos itar, 
no Thcsouro do Estado, n quota fixa 
annunl de seis co ntos de réis, qu e 
poderá se r pagn scmes t ra !mente, em 
duas prcstaçôcs cguacs. 

Art. 6. o Ficam rccou hecidos pelo 
Estado de Minas Gc1·aes os diplomas 
coufcl'idos pela Esco la de Pharmacia 
c Odontolog ia de Uhcraba . 

Art. 7. 0 O Poder Executil'o, me-
diante proposta dos fi scaes, poderú 
sus•Jender· os effeitos das leis de rc-
con'tlCeimcnlo dessas Esco las, quau-
do verificar insuf'f' iciencia da matri -
cula, defi cicncia de apparclhamcnt o, 
inohscrvn ncia dos progra mmas ap-
provaclos ou dcscumprinwnlo reit e-
rado da s di s pos i~!Õcs desta lei c do 
res pecti vo regulam ent o. 

Art. li." A durnçiio de c:tda curso, o 
numcr·o c seri aç:io da s rcs pct'li vns t:a -
deims, assim com11 :rs Pl'n l'as cll: 
nplid:io ·pa ra malrieul a sc riio c~uacs 
ús exigidas para as escolas na cio-
Joa es off'icincs, nu a ella s equi paradas. 

Ar!.. \), 0 O H c~-:ulam cnt o qu .: fúr 
l'X pcdido pelo Poder· Excc:ulil o, com-
pletarA a or~a nização estabelecida na 

çci es em co nt ra r io . 
Sa la d:cs sessões da Cnma ra , dos 

Deputados, em 13e llo Hor !ro nt~, ,I de 
:.etemb l"u de l!l27. - (~ yrcs rd c nt ~~ 
Pedro i\!arqucs de Alm crna. - O I. 
sec retario, Jo:io 13craldo.- O 2.o sc-
cretal'io, Ce lso i\lach:rdo. 

O Sll. ALFHEDO SA': - Ao pro-
jcclo l' lll di sc uss:in, sr. Presidente, 
n :nh o <llll'cscntar al ~umas emendas, 
:dlera ndo-o no s arti gos 1.'" c 2.", sup-
primindo- lhe o art. li" .c accrescen-
laiHlo-l!w Ulll no1·o arti !:(O. . . . 

,\ pr·imcira manda snppr'lllllr, n•1 
ar t. 1.", as pal:nTas: "c na s qu i!, :·c·· 
e"nhccidas" .1 lc fin al. 

O art. rct'crido é o seguint e: 
"0 l'll sino de pharnwcia c da odnn· 

tologia $Ú podc r:'t ser miui stradn n!l 

I Estad o em Es~o l as 91w . tenham oh_t~ : 
do a sua cqurparaçao as co!1gc ncr ~ s 

' tcd cr:1cs, c nas qm•, reco nh ecida s pc!•) 
Estado, Lt- nham sido fundad as ant es 
de l"igc ntc o dcc. n . tt. r,:IO, _que rc-
••r •'all iz ou o ~: 11 s in o sceundarrn c su-
tH•7- iur d:r 1\cpulll ica c jul ga dns id o· 
ncas pa ra t ra11sfc r(' ncia ele ahllll.ll llS 
para :cs academia s offi qiacs c cqu_rpa· 
l"t th s c ll ilS Esco las d(' Pharmacra e 
Ocl(; lllolog ia de llhú c Tt:Jjuhú ". 

A sc·,;unda emend a suhst1tu c. 1 ~ 0 
:irt. 2.", a cxp ressüo: - prazo de 
dois a nn os- por·:- prazo cf(ual an 
de• d ura~:iu dos n• s p ~cl i 1 · os cursos. _De 
!;nl'lc qu e, assim emendad o, o urt q~o 

_. 2.", passar:'• a ler· a seguint e rcda-
e~·üo: . . . 

" .-\ s escolas :1111lla nau. eq urp:ll'n· 
das c cu jus cliplc·nw ' sr .i :11n reco nh e-
cid os p~l o E~; t ado,_ I r r :i o o p1_-az•> 
et:u:rl ao de dur:rt:ao dos re~ pccl1vos 
ciu·sos, a cnnt nr ela publi cnç:!o des!:t 
lei, para ohle re111 :1 sun cqu rpara(;:co 
ús co ngc nercs fctlerncs, sob 1 ~e rw ,de 
suspens:io dos c!Tcitos das lcrs es1a· 
duaes el e sen rccn ni~eci m ent o . exc~p t o 
us recn nh cei cla s pelo Estado, fu n-
duc!a s ant es de vi !:cnlc o dct•. 
n . 1 t . r.ao, referido no nr li gn 
tii 'Cct·el e!lt c c as Escolas de Pharma-
ciu c Odontnlogia el e Ubú c It a.inh:'l . " 

;\'este mcs m.J artigo, poré m, de ac-
cnl'!lo co m outra emenda qu e apre-
sento, fi ca m supprimida s ns t?ala vr!IS 
fin ncs: "excepto ns reco nht·c·rdas pc· 
lo Es tado, fundadas nnt es de vig_en-
tr o decreto n . 11.530 ... " ale 'l 
fi nu!. 

A emenda n . 4, supprim c " urt . li .", 
qnc rezava: "Ficn m reco nhec id os p~
lo Estado de 1'\'!inas Gemes os di -
plomas co nferid os pch_1 Escnla dr. 
Pharmacia c Qdontologra de Ubern· 
ha," 
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Finalmente, n emendn n. G, man-

da addilm· o seguinte: "Ar·L. .. ·E' 
facultnd o nos nlumnos nclnnlmcnle 
matriculad os na s Escolati de Phal'· 
macia c Odonl.lrlogia cxis lcnlcs no 
Estado c cujos dipl omns JHio s:io re-
conhecid os, lrunsferir-sc, no prazo tle 
lres mczes, pam ns escolas rccu nhc-
citlas. " 

Essas emendas, s r·. PJ·esidcnlc·, fo-
ram iusp iradas pelo Cnuselho Supe-
rior do Ensino do Estndo, que foi 
ouvido a respeito, c obedecem nu pla-
IIO de l' é• mrJdclnçiio da iu s truc.;:in pri-
maria c sccuudaria do Estado, plano 
em cujn bon cxccuç;io se acha scria -
men I c em pcn hnd o o aclual Sccr·cta·· 
rio do lntt•r·ior. 

e.lrfllns ~itns em outr·os pontos dll 
Eslnd tJ, introduziu disposições novas, 
q11c :1 :: eme ndas visnm orn suppri-
IIIÍI', r't•oluhclcccndo o primitivo pro-
Jcclo, tal qual fõra !!pr·csentado ú 
roulr·a Ca'a do Congresso. 

~·rs~a ordem de id(·as l: que n com. 
nriss:io til' .Jus li1:n, !JIJJ' meu inlcrme 
di co, vem •>fferecer :r~ l'i' feJ·irlns cmcn· 
das, para ~trem csludnrlns e rliscu-. 
lidas c :rrin al appror:rr:as; pois, n SU;l 
ndop\·:io, r·;: pilo. reprr·scnla o pcnsn-
n:c nl•• r!:~• :• II!'!or·i,J:rdcs superiores 
du <'nsino, l'nllimando o npcrfeiçoa· 
mcnlo, a rff'icicnci:r , c, so bretudo, u 
momlizaç:1o do ensino publico entra 
nrrs (M uito bem! Muito hem!) 

O SH. LEVlNDO COELHO, obtcn 
do :r pu la\Ta, lc c envia :í Mesa o se-
guinte: 

Requerimento 
llcquciro o adinmcnlo da discus-

s:io do pr·ojcrlG n . 28, po1· 48 horas. 
Sala dns sessões, 14-!1-27. - Lc- · 

\'indo Coelho. 

Ainda ha pouco, crc:'lmos o car·go 
el e ln spcc lor Geral el o Ensino, para 
atlcndcr a loda s as suas necess ida-
des c providenciar sob r·c sua s fnlhas, 
de modo que o ensino superior·, co. 
mo o secundaria c primario em nos-
~o Estadli, obedeça m n um pl:r nn uni -
forme, o qu e niio se dar h1 si foss e-
mos altendcr nos int eresses parli -
c·ularcs ele c·erlos cslabelccinr<•nlns. 

Ha no Estado cscoln s pcrfcitamc!!-
Jc or·ga nizndas, que Tuncclonam co rn 
n maximn regularidad e. 

Enccrrnda a discussão do rcqueJ·i-
mcnt o, é o mesmo npprovndo. 

Tncs cslnhelccimcnlos, com o con-
ceito que forem adquirindo, de que 
lhes fore m avultando, gosar:io, pri. 
mciro, do rcco nll cc imcnl o official, -e, 
fJOSlcl'ionnenl'c, ir:io in co rp l! rar-sc ú 
Unil·cr·sidnde i\Iin r ira, el e mod o quo 
fiqqcrn pcl'fcitnnH'nlc l'alidos c l'c'· 
conhcciuo5 em lod<• o lerrit orio :h 
llcpublicn os diplomas rruc oulor·ga-
rcm . 

Ha 1111 lei que crcon a Unh·crsida-
dc de Mina s um nrtigo que rcsa ls l·) 
me smo: qu e :'t Universidad e scr:io in· 
corporndos outros in slilul os <lc ensi-
no superior qu e, mediant e lei, sejam 
ronsidcrndos no caso de m rrcccr sc-
melhnntc incor·por·ação. 

As emendas ora aprcscnladns, com() 
di sse, niio traduzem o meu ponto de 
l'i sln l> csson l, no nssnrnplo, ma s o 
modo de rcr·, prindp:i! rnenlr, dos cn-
cnr·r·cgad!Js dn unifica\·:io, da s,rstc. 
lllatizn~:io do ensirw cnr !\linns; p:11·a 
o f]Uc conceberam um plano que de .. 
sejam cxccnlar·. lcndr nlc n clcvnr, a 
mornliznr, a dignificn r· o ensino, so-
hl'clud t• o suprrlor, em nosso Eslnrl-J, 

0 primitivo JII'Oj c.-Jo CllCC I'I'il''ll 
mais nu menos as mesmas di spo•; ; .. 
<:<i<•s !'onl id:rs na ~ ; cntcrHI:rs, tcndiJ 
s ido cll c in spirado pelo s r·. Sccrcla-

PAHECEH 

O SH. ALFfiEDO llAETA, obtendo 
ur·grncin, offc rccc, pela commissãu 
de Agricullura, o seguinte: 
Sohre o Jlrojecto n. 42, da Camar11 

A commissão de .-\gl'iculturn, n CJU!' 
foi IH'Cscu I c o pr·újcrl o n . 42, ela Ca-
nrnr:r . .i;'1 <lflfli'OI 'IHio em 1." rlisr.uss:io, 
~ d<· parecer qu e sdn o mesmo sulr-
lll !' llido :i 2." rli seuss:io c approvadtr, 

Sala ria s commissõcs do Scnndr 
itlincirn, H de sclcmhro de 1!J27. 
Alfred o Bncla - Enéas Camcra -
.lr.r:'tn .la cqucs Montandon. 

Firn o projccto solJI'c a lVIcsa para 
a orde!ll dos lmbalhos. 

:"'a da mai s li:tvcndo n !J·atar-sc, ó 
IC\'tlll 1 :r da a sessão, designando-se Pll· 
ra :r noclurna de hoje a seguinte : 

OHDEM DO DIA 

Primeira parte 
A !é :ís 21 hm·as: 

Lcilura ria nela, CX)Jedicntc, npre-
:;cnl.açiio de pnrcccr·cs, Jli'O.icclos, in. 
dic:r~·ões, m u1;õcs c r·cqucrimentos . 

Sl'gundn Jlllrtil 
Alé ús !H lwr·a s: r jo do lni PI' ÍOI', que, como sahc o Sc-

llnd n, (o, ern :\·lin :ts, a tlll cloridadc ma 
xirna em mn lcl'ia de ensino. 

.-\ C:nm:u·n dos Dcput:Hios, ponlm. 
JlrOctii'IIIHlo attendcr :'! aspirnçiio de 

c~nlinu r. ç·:io rl:l 3." di ~t·ussiio do llli'D.irrln n. 3, da Canwrn, fixaurlo 11 
des pesa c or·çando 11 receitn do E.~la· 
rt o )JIII'a o e~crcicio vindouro, 
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l>i seu s~iio nnicn das ellH'n~lns r_lo 
Se· nado, ar• fll'o.k~l<! 11 • 7, da Carnnra , 
c peJa IIH'SIII II l'e,le rlada,, 

Discussiio unicn :1·1 Se nado no tJI'O· 
jtclo n . ;J4, da C.lll1111':t, c pel:t mes ma 
rc.fcitadn. . 

1
. . ch 

JJi sC li SS <iO liiii CIJ d:t S ei\JCIH ,JS ' 
r.amara nu pi'Ojec ln n. 6, do Sr:n~tlq, 
llllCtOI'ÍZlllldll n f-:0\'CI' IIII a COil S< !fl~f.: lf 
todas as leis c rcgulamc nl os ler' u. 
\in rios. 

1 
C·r 

'!" di snrs~;io do de 11 · :17, t n " : 
•• 1.'1; .. 1 •tllt' r·IIHin di::pus iliros da lu I , I . I' t I 

li. !Jl:!. d~ ! !12fi; ' 
4." di scuss;io do de 11 . ;,7, dn Cn : 

ma !'a, sobre co nsl ru c,·:in de: urn "'.1.1110,.' 
fern• n t'lll!·e o l' :n·lo do Cl' nll lt·r ro ·' 
crdnde !i c lluy ulnhn. 

3." diseuss:io do de n · 44, dn f.a. 
mar·r nuclnrizando o !-:111'l' I'II O a ~ r ! 
tr;ll. ; 111 ael·ord o Ciiln ns Carnnl'IIS i\ I,u-
nicipa!'s, nfirn de manter um e ~J:~ c
nheiro !!lll'HI'I'l' !(ado de obra s puJ,Jrc,Js, 

3." c!istu~s:io do de n. ~:J. da C:ama-
rn, di spo nd o ~o hr 'l' o !la~arncnln dC, 
SllbYCilÇI.l ('S lt/IS t'S(:Jirl'ftoCIIIlC II(I IS de 
rn siru. u~ricoln. 

1 2 • di s~us s:io do de• 11. li:l, CI'C<JII! o 
ll1'1:, J>rcfeilurn em S:iu Louren ço. 

2:U di scussão do de n. (i(i, sob re 
abertura de credito. . 

1 " di scuss:io do de n . 4(), i nclu rndo~ 
no . municípi o de !1rcjn dn s Almas, 
P'll'le do •.cl'l'ilor io de G•·rnluha. 

'2." discussão do de n. 42, rcorgn -
niznndn o se rviço de l e r'!'~; · . 

10 2." di ~eu ss;in dn de n · 'l-. con_l.u t<. 
tempo no cap iliio-m edico :\rnerrco dr 
1\Ia!(alhiics Gúes. 

t• SESSÃO EXTHAOHOINAnTA, AOS 
' 14 DE SETEMDHO DE 1!J27 

Prcsidcncin do sr. Olcgario Mncicl 
l S l ) Sccrt'ta-()Hesidcntc cu enac o --:' . ~ 

rios: srs. Olympio Mourao c .lo.Jo 
Bernldo 

SUMMAfiiO: - Clwmada - -~1c~lsn
gcm _ Eleição de commrssao 
A's 10 ho!'as , J'citn n chamad_n, 

nchnm-se prcs~ nl cs os_ srs . : Olega_r.' :~ 
Maciel Olympro Moura o, ,Jo.w Bc~ ,tl 
d~ Alfredo Sú, Pedro 1\lnrqt,rc~, I ·~cr · 
rci'm Pires Enéas Camcra, Caro Nel-
son,' Ignaci'o Murla, Ignaci? BnrTos•J, 
Luiz Lis!.wn, Euzehio de l~nllo, ~~~ o n 
su Marqu es, Gomes I'rcii'C,. A _llr ;~ln 
Bncln, Celso l\ln chn~J o, l\l : ~rlrns I ' ·'~ 
I Dmru c de Mesqurla, Jacqu cs i\l•rll es, • 0 1t 1\h·-tandon, Magalhacs r·un:m on,,, '. 
Iins So!li'CS, Alfredo Cat:to, Nrlo fl. :l -

1 " S't Fortes Lcvmdo Coelho, SCIIIlll',, • • . , · J , 
Vivi:Jno Caldas, Passos llfnra, 'nyme 

Pi!Jheiro, Modeslino Gonçalves, Amnn 

lo llmsi l Cnmillo Chavr!s, Ln.uro de 
c\_l ,·I· s'·1·111 ,.,· 0 da Cunhn, Eur·rco Ou-
. mcrt .r, " ' I · 1 · S•trl · \ 1 . te 1 cr11 os I· '"'to tos '' -("I • \'eS l ' '' C 
l '' . . Úiheiro de Oliveira, 1\uhcns. :l m-
,;~~. Pcricles de 1\lcndonçn c Arrslttlcd 
Coimhrn. 

Abre-se a sessão. 

Co nvocação do Congresso 
O sr. Pr<'sidcntc diz que foi convo-

cado o Co ngresso par·a lomal' - ~or~l~c: 
ci ment o do ve to opposlo pelo~~~ I r c 
sidenl c do Estado ú proposrçao de 
lei n . ·11:!5. • Mcr1 sa M:llrda que se imprllnn a . '-

1 '!' Prcsiclenlc do Estado, 
gc,.!n cl oc ssc.r distribuída pelos srs. 11 1111 I 

s<•n:rdnres c depu lados .. ·fcr·c o st· 
1\'lensngcm n qu e se 'c . 

Pr·csidcnlc: 

"Razões do veto 
,José Bernardo de Pa ul~ AI'Ocir::.t, 

ex-chefe da exliucla. sccpo de f! s-
c;tliza~:io da s rendas rnl c rn~r s de: E·,. 
Jodo :illcga qu e leudo rccehrdo, eom.'J 
•• ' 1 • 110 fl'll"l nceor'l'cr· n rlcspc-ndcnrl nn.1c·r 'I 'lS!lG 'l liJO 'í qunn-

sas de vrngcn~, <:c ~~~ s'erv.ic;~' publi · do crn commrss.to · I 
'
'os Jl 'll 'celhe, no lotai <C 1110, \ ':l i'" ' • ·. 

6 :!l:J0801l0, impor lancrn q~c, em ~c~ 
••uid ·r por má intcrprclnçno dos prc 
" .L 's' lc"'ICS foi dcsco ntnda de seus t'CI O. r>' · ' Ja , ··menlos 0111 quolns mt!nsacs, J • 
1 cncr ' r. • •1 !c seus vcn-proporç:io da ·'· par e c 
ci m en t o~. l't · ~ rh 

Pediu ao C:ongr·cs~o n rcs ' urçao . .' 
r n·tnl ia que lhe for col:radn pelo ~~-
1 ~I! in da mauci r a indicada , _Lend o Sll.l.•) 
<Í<• sa'llcndida sua Jll'~t~n_ça n n:p Pl' ': 
mcir"l vez que se drrr gm no oc ct 
[ gi~ J a li ·.-o Clll virtude do pai'CCet' 
.. c '!'/ de ':l~ de julho de l!Jl!J, <la 11 

· " '. • - el e Pctir-ões c H cp r·cscn-commr ~sao - · 
lai'Ões. 1 • llle rr! ·• V. 11 a"or·n a P crlcar nr.vn v 0 a · " ' ' 1 · i dcsf·t cssn reslilnk:io, tciH 0 S I!~·~ ' 
,.~·7., allcndido, . pela propos rçao n. 
J B" de 'l do corrcn I c mcz, que ~u
' <1<J· .. 0' "OI'C I'nO 'l pa"ni'-Jhc IIS dra-l' r r~·rzn ,., · " 

1 
. 

rias que deixou de rcce_bcr~ no < cscm· 
cnho el e varÍ:lS COillllliSSOCS, 11~ Clll'-

~ <lc chefe da cxlincln sccçao rlc ._ I) 

fi sca liznçiio. . . 
·orn, sef(tmrlo rleclarn o _Jli'OJl!'~?)~

rlnm nn lc em seu mcmorr l~ dll.rga~ o 
. Con ''l'csso, suas funcçocs cess.~ . 

~~ma 1;7trlir• ele l!JO!J. Porlnnl.o, o !11-
r~ iln do requ er·enlc ]li'CSC I'CVCU ~111: 
co :l!mos d ~p~ i s . de ctlmr ~:j.~2v r~ :~ '. 
o Codir.(o Crvrl , tsln I• eml ' 17R ,'1 
for"tdo n . 6,§10,<onr. •.''' 

ç, (' J'r"o n:il- tend o occo r·r·rdo 111 CS I110 ,r)( " ' ' ' • - · 
IIC~1 uma da's enl! sns dG llllcrrupçau 
previstas no nrt. 172 . • 
éo,;~u~mndn n prescriJ!_çno, ~ P!'t 

posi s~ão que tenho em maus Sij;nl I· 
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ct~~·in umn renuncia !lesse direito do 
devedor. 
. Pocl cmos fnz.c l-n sem offcnsn ·;0 
1111 cresse publico? Responde-me a 
co nscicnl'ia qn c n:in, pois um el os nl-
tos mo,tiv~> s jul'iclico~ in~liluidorcs da 
prcscl'lp~·ao é cxaclnmcnle a diffi-
c~lclnde de p1·ov:~ do direit o em lili-
gw no cabo do transcm·so de um de-
tcr:nin ndo período de _lclllpo. 

Na hypolhrsc cxn mJnarln, trnln-sc 
de fact os occonidos. segundo se ai-
lega, entre 18!16 c 1 DOG. 

A ~lcficicncin mes ma das p1·ovas c 
das mform nçõcs cmJstnn lcs do pro-
c~s so , que nco~ll~:1 n hn n proposiç:io, 
dem~m.s~ra 11 d1ft JCuld:ldc, si n:ío im-
posslbliJ[Jadc, em rcs l:lnl·nr, com se-
!,!nrança, un~t.t situngão jnridicn, cujos 
co ntornos Ja eslao delidos pelo 
tem po. 

A prcscripção, uma \'CZ consumma-
da, pnssn a ser um direito ndqui 1·irlo 
do dC\'Pdor. Abc 1·to 0 pcrir,:oso prccc-
d c~ t c de s~ rclcva l'em as prcscri-
pçocs .d:conJ~l a:; em favor do Estado, 

adn11mstraç:w se vcri!l n hnt~·os com 
um num ero 1nfindavcl de pedidos 0 I'Pc!nmaçõcs, que perturbariam a so-
luçao dos fll'n~·cs problemas prese n-
tes com a rrv 1vescc ncin inopportun.1 
de um . pnssad r, que não clero sahir 
da pocJra dos Archivos. 

Jul go, porlnnto, cnm pr ir o meu 
~~vc1·, on!lond o .meu véto á PI'Oposi-
~ao 11 • 48<>, Por . JUi g~ l -n confraria ao~ 
llll?rcsscs do Eslnclo, nos lermos do 
ar! 1go 38 da Cons l i! uiç:io. 

• BeiJ o Horizon te, !l-IX-1 !!27.-A nto-
nro Carlos Ri beiro de An drad a." 

Eleição de commissão 

cnvlnda n mensagem presidcnclnl, 
cc.m ns razõc.> do veto . 

Lo:;o que n commissão lenha ela-
borado o seu parecer, deverá dnr co-
nheciment o it Mesa, para que esta 
de H ovo convoque u Congresso. 

Levanta -se n ~essão. 

7.• SESS;\0 EXTI1AORDINARJA, 
AOS 14 DE SETEMBRO DE 1027 

Presidcncia, do sr . Olcgnrio Maciel 
- Secrct.arios, ns srs. Olym)Jio 
Mou rão c Gab ri el Santos · 

Sm!MAHJO: - Acln. - Expedien-
te. - Rcda cçõcs finn cs dos pro· 
.i cclos ns. 56, 18 c 41, dn Cnma-
rn. - 01·dcm do dia: discussão uni 
ca da s ·(·mcndas el o Senado no pro· 
jec to n. 7 c rejeitadas pela Ca ma-
rn. - Di scurso do sr . Vnlladarcs 
1\ihciro . - Discussão unica da 
eme nda do Senado ao projccto n. 
il~. c rc.icilacla pela Cnmnrn. -
Discurso do SI' . Alfredo Sá. -
Discussão uni ca da s emendas ao 
)Jrojecto n . fi, do Senado . - Pro-
jccto n. :17, da Camara . - 4." di s-
cussão da s emendas do Senado ao 
proj cclo n . 57, da Cnmarn. -
P ro.iec lo n . 44, da Ca mnra . - Pro-
.ieclo n. 4:1, da Ca mara: discurso 
c emendas dn sr. Alfredo Sá . -
Projcc lo n . 63, da Cnmnra. -Pro-
.iccto n . Gfi, da Ca mnra : di scurso 
c emenda do sr. A lfrcdo Sú; emen-
das elo SI'. Hiheiro de Oliveira. -
Prnjcclo n. 42, da Cn mam . -
Projcc lo n. 52, da Cn mara: di s-
curso c emenda do SI' . Alfredo S:'t. 
- P:u·cco l' ela eomrn is siio de Poli-
('Ía. - Projccto n . 3, da Camara : 
cli scni'SO c emendas do sr. Alfl·e-
do Sú . - Ordem do dia segu in-
t e. 

Na forma ri o m·t. 21 do Rer; imcnlo 
comm!llll_: JH'occelc-sc {t clciçiio rla 
comm1 ssao qu e lrrfl de interpor pa-
recer sobre o projcclo niio snnccio-
nado. 

Essa commis~iio compor-se-á ele 
Ires sc.nn cl orcs e qua lro denutados. 

Col'l'.ulo o cscrul.inio, verifica-se tc-
>'C ill .s1do eleit os os srs . deputados 
Marfins Prnlrs, com il2 vo tos; Lauro 
ele Almeida, eom 2!l; se n:.:rlm· Cnmillo 
Çhnves, com 28; dcput nrlo Carlo~ 
Cnmpos. co m 27: se nado li' Enéas Ca-
mcm, co m 21i; clcpnl:uln Rubens Cam-
pos, com 20: ~;c nacl or Pcriclcs- ·~c 
~!P•lrln rH·n. e·nm 1!1 \'n los. Obtiveram 
\'Oins mai s ns ser;uinl cs senhores: Ri-
hcii'O ele Olivcirn, Mar:nlhiíc·~ Drnm-
mond .. Flavio elos Snnlo•; c Duque el e 
All' squ1ln. 

A 's 20 horas, feita a chamada, 
acham-se prese nt es os srs . Olcgnrio 
i\ ~a cic l , l~ibc ii'O el e Olh·cira , Olym-
fllo i\Jou ra o, .r. i\Jonl and on. Alves de 
L('mos, Xavier Rolim, Levindo Coe-
lh o, Alfredo Sú, Valladares Hibci1·o 
l'a ss~s ~ la ia, En(•as Cn mern , Sirnii ~ 
ela Cunha , Luiz Lisboa, l\Iodcstino 
Gnnçn lres, Alf'rer! o Bn cta c Pcriclcs 
de ~I ~ IHlonça, faltando com causa 
par!JcJpacla o sr. l\Jiguel Lnnna, c 
sem ella, os mai s senhores. 

A hrc-se a scss:io. 

Fornm proclamados membros eb 
rrfcl'ieln cnmmiss:io os 7 scnhor~s 
mais votados. 

O ~ r. Presidente, em se~:u idn, de-
t.ermma que a essa commissão seja 

1~' lida c appro\'ada a actn da an-
ler·""'· 

O SH. 1.• SECHETAHIO dá con-
ta do S('(luinte 

EXPEDIENTE 
Officios 

Di ve rsos, do sr . 1. • secretario da 
Cn mara dos srs. Deputados, commu· 

nicJ\ndo terem subido á sa ncçfio pre-
sidencial respectivamente sob ns. 
2Gil, 265, c 26(i, c redi gid o de ac-
cordo com as eme nd as do Se nado, 
os projcetos daquella Casa do Co n-
gresso ns. 28, isentand o de imposto-
los as Empresas de A rmnzcns Ge-
ra os ; 30, so bre doações c 47, sobre 
indcmnizaçiio a juizes de direito, c 
sobre n. 26•1, o projecto n . 8, do S~
nado, dispond o so bre qu estões de li-
mites inlcl'llmnieipacs. - Inteira-
do . 

Heq uerimcnto 
Dos funccionari os dn Secretaria do 

Senado, Francisco de Paula lllal'inh·J 
c Aureliano Au gusto de Souza, pe-
()indo que para cffcilo de aposenlt~ 
dorin, se inco rpore nos seus venci-
men tos uma importan cia cgual ú quo 
já percebem ele gra Li fi cação da lei 
n . 425, de 1 !lO !i, da qua I desistem, 
obtida a co ncessão que ora roqu e. 
rem . - A's commi ssÕ('S reunid as de 
Fimtn~:as c ,Justi ça c Legis lação. 

Passa-se á 
Apresentação de pareceres) projc-

ctos, indicaçõl's, moções c rcquc -· 
rim cntos 

•I l\ EDA CÇõES FINAES 
O SH. XA VIEI1 110Lli\l, pcln co m-

mi ssão rcspccl ivn , offc rccc c envia 
ú Mesa aos seguint es: 

I - SOB HE O PI10.1ECTO N. 56, DA 
CAi\!.<\ HA 

A commiss:'io de Hcdacção é de pa-
rece r que as eme ndas offcrcc idas pc-
lo Senado ao pro,ircto 11. :í6, tenham 
a seguinte rcdacç:lo final: 

N. 1 
Na lnbclla - ll, § 1. •, ú pag . 12, 

do impresso, ond e está cscripto : 
"Licença concedida pela auctorida· 
de policial, para cada cspcctac ulo, 
sessão ou funcç:io nas cscol:t s elo 
dansas, 3$000, nccrcsccntc-sc depois 
da palavra " fun cçiío" as segu intes : 
"de cinema, th catro, circos, de ca· 
vnllinhos, ba il es puhlicos, chús dan-
sanles c quacsq ucr outros diverti. 
menlos com cnl radas pa gas, inclu-
sive esco la s de dansas." 

N. 2 
Na tabclla- B, § 5.", n. 1, pag. H, 

subsli!ua-sc a t:l.\a de 2$000 por 
$200 . 

N. 3 
Ao art. 77, rcdijn-sc assim: 
Art. 77. O pagamento do se !lo do 

custas, na 1. • cnlrancin, será feito 

pcln forma indicada no Regimento 
de Cuslns. 

Sn la da s comrni ssõc~, H de .selem• 
hro de 1 !J27. - Xav1er Hoh!n .. -
Luiz Li sboa . - Valladares Il.llJell'O. 

J1 - Sobre o proj ecto n. l S,da 
Camara 

A' Ca mam dos srs. Deputados rc· 
mcll.a-sc o projccto n. 18, com a 
eme nd a do Senado redigida do se· 
gui nt c modo: 

No nrl. 4. •, depois da s palavras 
"Santa Barhara" , accrcscente-sc .-
"c o de N. S. do Gloria do l\ltma-
hé, do municip io de Muriahé" c, em 
seguida ú palavra "13 rumndo", ac-
crcscentc-sc "llamui'Y". 

Sa la da s co mmi ssõcs, H de sclcm-
hro de 1!127. - Xavier Holim . -
Lui z Li sboa. - Va lladai'Cs Hibciro . 

111 - Sob re u projccto n. 41, ela 
Camnra 

A cmnmiss:lo ele Rcdncção opina 
qu e se dc1·olrn á Ca mam dos s1·s. 
Dcpulaclos o fll'o.iccto n . <11, para 
que tome conhec imento da emenda 
a cll c offcrcc ida pelo Senado e ns-
si m redi gida: 

No § 1 . " do a rl. :14, torcei l'a I i-
nha em vez de "offie io dos fll' csi-
dent cs", ponha-se: "offi cio dos )JI'i• 
mciros secreta ri os". 

Sala dn s commissõcs, 1-l de selem· 
bro el e 1 !127 . - Xn vier H oi im. -
Lui z Lisboa . - Valladai'CS Rihciro.l 

Di spensadas as forma I idades rcgi-
mentacs, a rcqucr.im cnlo do re la-
tor, entram im mcdi atamcnlc em dis-
cussão essas rcdaeçõcs, se ndo np-
provadas sem debate. 

Passa-se á 

2.• PAHTE DA OHDEM DO DIA 

O SR. ALFREDO SA', ohlcndo n 
pnlana pela ordem, requer c é np-
provado, qu e se invert a n ord em dos 
lrah:tlhos, de modo a cnlmt· (•m di s-
cuss:io em ull imo Ioga r, o projccto 
n. a, da f.:t lll !l l'a. 

Entram em discussão unicn as sc-
l(uinl es: 

Emendas do Senado no projecto n, 
7, da Camnra, c alli rejeitadas 

1 ." - Accrcsccntc-sc ao § 4. •, do 
nrl. B. •, o seguinte: 

§ G. • E' vedado no presidente, se• 
crclnrio, membros da mesa eleitora l 
c fi scacs terem comsigo ou Junto 
de si ccdulas outra s que não sc,ia m 
as que v:io se ndo re tiradas da m·. 
na, para serem apuradas, 



§ G. o As urnns clcilorncs scr:io de 
vidro lranspnrcnlc, com as dim en-
sões: altura, :!fi clm, largura , 30 clm 
c comprimento, 40 clm. 

2." - Accrcscenlc-sc, depois d'l 
parn!ll'iiiJho uni co do art. 15, o se-
guinte: 

Artigo . .. Todo eleitor da secçã'l 
em que votar é - " .iul'is ct ju1·c" fi s-
cal da clciç:io que nclla se proceder. 

Sala das sessões, Senado, Mineiro, 
5 de setembro de l!J27 . - Vallada-
rcs Hiheiro . 

O SH. VALLADAHES (pronuncia 
um discurso que será public?.do de· 
IJOis). 

Enccrrndn a discussão, sií o ns 
emendas rejeitadas por mai s de 21:1 
de \'olos. 

Vií o ú co mm i ssiio de n cdn cção. 

O SH. \'AI.I.AD:\HES flli1EIHO 
(pela nrdcm ), declara c pede qu e se 
consil(nc n:1 acla ter s. cxc . \'olado 
contra a cmendn n . 1 c a fn I'O l' da 
de n. 2. 

O SI\. l'fiESIDENTE diz qu e o no-
bre senador scrú :11 I cnd ido . 

Entra em discuss:io unica n se-
guinte: 
Emenda do Senado ao JHnjccto n. 

34, da Camara, c nlli rejeitada 
"Supprimn-sc o parngrapho uni co 

do artil(o I. 0 " 

l'<ll'al( rapho a qu e se refere a 
emenda: 

"Nus municipi ns onde hourc r mni s 
de uma collccloria , os cmulument as 
pelas certidões ex! rahidas por uma 
serão divididos com a outra, guar-
dada a mesma proporçiio, c visadas 
todas as ce rtidões pelo outro coll c· 
clor, para sua validade. " 

O SH . ALf.HEDO SA' ( ' ) - Sr. 
President e, quando transi tou pelo 
Senado o projcclo n . ·:H, da C.a mar:1, 
a que se rcl'erc a emenda ora su· 
jcita novamente ú nprcc ia~;i o da C:b 
sa, tive occnsião de demonstrar a 
ncccssidnde de supprimirmos do se u 
nrti go I ." a medida consignada no 
paragrapho uni co, c reforcei minha 
arguml•nlaçiío com o parecer do il-
luslre sr. Secretario das Finança s, 
qu e rl· putnd :~ l' SSC di spositivo in-
justo c incon ve niente. 

Injusto, sr . Pres idente, porqu e n:i o 
se tmta de dividi!· entre funcciona -
l'ios do fisco rendas das colleclurins; 
n;io siío porcentagens sobre impos-
tos que se pJ·clendcm di stribuir . 
Trata-se de divid ir entre dois sc1·· 
\'cnl.ual'ins gmtifi caçõcs "pro-labo-

{') Niío foi revisto llelo orador. 

re " que de\'am compctit· simples-
mente aqucllc que n cllas fizer jus 
pelo seu tmbalho. 

Diz o pamgrapho unico que fi 
emenda vi sa supprimir: "Nos mu-
ni cipios onde houver mais de umo 
co ll ectoria, "os emolumentos pelas 
certidões cxlrahidas por uma sct·ão 
divididn s com a oulm ", ~:uardada a 
mes ma proporção c visadas as ccrli-
dôes pelo outt·o collcclor, para sua 
1•:d idade. " 
Ba~ la a lcilui'n do di spositivo,' sr. 

I'I'Cs ld cnl c, para evidenciar a cxtra-
l'tlg:lnc ia do ca so, pois não se com-
pren cnd c qu e pelo trabalho material 
do p1·rpn:·o de peças ou certidões 
feito por um dos funccionarios do 
fi sco possa cabe r ao outro pal'lo 
na rcmuncra~~~o po1· neto que não 
(li ' til icou, por scrv i~~ o que não fez. 

Allegn-se, sr. Presidente, que a 
umn dns co lcctoria s dn Capitnl cs-
l:'i <lfl'cclu o serviço de certidões 
sobre o impos to territorial c a ou-
Ira o de ccrlidôcs sobre os impos· 
los de industrias c profissões c qull 
muito ma is vullo ~a é a son~ma da 
cm ~duml• nt os sob1·c o impos to tcrri-
loria l, dadn n constnntc procuJ·a do 
cc rlil.lti c~ .m·sle ultimo sentido pa1·a 
a ell ec!II'Jd:al c dos netos de t.rans· 
111i ss;io de propriedade no município 
da Capital. E' uma circumstancia 
poriom, essa, toda nccidcntal c qu; 
n;io pode ler a virtude de fazer 
co m qu e se procure diritlir com o 
ou! ro sen ·cntunl'i o os proventos dcs. 
s:1s cel'lid<ics, cujo encargo mate. 
rial, como dis se, de cxlracção ou 
preparo, es tá affeclo apenas a um 
dos collcclorcs. 

i\ln s, além de injusta, sr. Presi-
dente, a medida consignada no pa-
ragrnpho unico do artigo 1. o do 
pro.iecto é inconveniente: prim'eiro, 
porque sobrecarregaria as partes do 
trabalho de tirar as certidões numa 
co ll cc toria e de levai-a s á outra, pa-
ra ahi receberem o "visto" do 2. 0 

colleclor c l.ercm v<ilidadc; scgun· 
do, porque tal cxigcncia viria anar-
~hizar c pcrtul'lmr a cscriplumçãn 
l1 scal, envolvendo o serviço de uma 
da s rcpnrli~õcs no da outra· e em 
terceiro log:ll', porque se ria t'ambcm 
alé certo ponto humilhante para o 
l'unccionari o qu e cxt1·ahe as certi-
dões essa exigcncia do "visto" do 
ou! I'O funccionari o pat·a sua ·vali-
dade c para o effeilo da divisão 
das quotas. 
yomm esses, sr. Presidente, os mo· 

llvos ~Jue act uarnm em meu cspirilo 
para unpugnar a medida constante 
do projcclo da Cnmara dos · srs. De· 
pulados c que ainda hoje prcvalc· 
cem IHlra aconselhar o Senado n 
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mnnlcr a sua primeira dcdsão, ap-
provnndo n cmcntln suppressiva do 
paragmpho unico do artigo 10, do 
referido pro.iccto. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Encenada a discussão, é mantida 

pelo Senado, a dclibernçlio anterior, 
pela approvaçlio da emenda, tendo 
votado a favor li! srs. senadores c 
ront1·a dois. 

Volta a mesma á Camnra dos srs. 
Deputados. 

Entram em discussão unica as se-
guintes: 

Emendas da Camara dos srs. DP-· 
putados no projecto n. 6, do Se· 
nado 

N. 1 
Ao art. 2. 0 , letra "h". ond e se 

diz: "até o maximo de 20 Jdlomc-
lros" - supprima-sc. 

N. 2 
Ao art. 2. 0 ncc J·esccntc-sc "in fi-

ne": "Paragrapho uni co. Por occa-
sião da nssignalura dos contraclos, 
o governo dclci'minar(l, de accordo 
com os conccss ional'ios, o numero 
de kil ometros, cuja subvenção, a que 
se refere a letra "h", deva pagar 
em cada ann o". 

Sala das sessões, da Camara dos 
Deputados de Minas Gemes, em Del-
lo Horizonte, aos 14 de sclemhi'O 
de 1927. -· O presidente, Pedro Mnr· 
qucs de Alml'ida. - O I. o secreta-
rio, Jo:io 13craldo. - O 2, " sccrc-
tal'io, Magalhães Dt·ummond. 

Encerrada a di scussão, são as 
emendas apJll'o\'adas c rcmcttidas 
Ít commissão de flcdacção . 

Entra em 3." discussão c é appro-
vado sem debate o seguinte: 

PROJECTO N. 37, DA CAMARA, DE 
1927 

Altera dispositivos da lei 912, de 1925 
O Congresso Legislativo do Estado 

de Minas Gcracs decreta: 
Art. 1. "Substitua-se pelo seguin-

te a letra "h" n. 4, do art. 262, da 
lei n. 912, de 23 de setembro de 
1925: 

Letra "b" - Os crimes previstos 
nos arts. 124, 125, 127, lilil, 13ti, 
1:17, 1:18, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 
148, 251, 254, 261, 262, 2G3, 26·1, 297, 
:12(), 327, :128, ll2\J, 3il0, 540, 3:11, 3ll2, 
333, 338, 339, 340, 356, 35 7' 358, 35\l, 
i!GO, 361, :162, e 36:1, todos do Co-
digo Penal c bem assim os do pa-
mgrapho unico do art. 1. o, do de· 
ereto n. 4. 294, de 6 de julho de 

1!J21; 20 do dcc. 2.110, de 1909, 
c 18. 21, 22, 23, 24, 25, 27, o 28, n. 
11 , do dcc. n. 4.780, de 27 de dezcm· 
bro de l!l23 . 

Os processos pend entes pelos cri· 
mcs de qu e I mla esta lei, que não 
houverem sido ainda submcltidos a 
jmy, scr:io rcm ctlidos ao .iui7. tle 
direit o pam as dili!lcncias do jul-
gamento c aqucllcs em que houver 
sentença do jmy, pend ente de ap• 
pcllaç:io, scl(uirão os lermos ulte• 
riores des ta; mas si a Camam Cri· 
minai mandar suhmcllcr a novo jul· 
~amcnlo, este se fará na confor-
midade da lei n. !)12, de 2B de ja-
neiro de 1!)25 . 

Art. 2. o 1\cvogam-sc as disposi· 
çõcs em contrari o. 

Sala da s sessões da Ca mnrn dos 
Dcputndos de 1\linas Gcracs, aos !.1 
de setembro de 1\)27 . - O pres i-
dent e, Pedro i\'larqucs de Almeida. 
- O 1 . o secretari o, .To:i o Heraldo. 
- O 2. 0 scc rctnri o, Ce lso ll'lnchndo .. 

Vac ú commissiío de Hcdac~~:io . 
Entram em 4. • di scussão c são 

approvadas sem debate as scgt!in-
lcs : 
Emendas offerecidas pelo Senado 

em 3." discussão ao projl'cto n. 
57, da Camarn 

N. 1 
Substitua-se a letra " j" do art. 

1. 0 pelo seguinte: 
.i ) cncanlJJ:lr a estrada de ferro 

de São Gonçalo do Sapucahy, pal'a 
esse fim podendo abrir o credito 
nccessa riu. 

N. 2 
Accrcsccnlc-sc o seguinte, antes 

do art. 2. 0
: 

1) entrar em accordo com o go. 
vcl'llo federal c com a Companhia 
f.crroviaria Brnsilcira para arrcn• 
dar a Estrada de Ferro llnhia c Mi· 
nas, em rcgimcn semelhante ao ar• 
rcndamcnlo da Hcdc Su;J-Min'cira' 
para esse fim, pondemlo abrir crc• 
ditos ou fa1.cr opcra~~ões ncccssa· 
rias. 

N. B 
Al'ligo . .. Na innovação de con· 

Irados que o governo do Estado vier 
a fazct· com o Banco de Credito Real 
de Minas Gemes, referente á car• 
leira agl'icola c do café, inclue-se 
lnmhcm a carteira hypothccaria. 

Sala dns sessões, Senado, em 13 
de setembro de 1927. - Alfredo Sú. 

N. 4 
Accrcsccntc-sc no fim da letra "d" 

do art. 1. o, do projccto n. ú7, da 
Camara, de 1927: 
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e iG :000$000 pnrn concluil· n rstrn· 
da de nutomovcl de 2. • cla sse que 
vae da es tação de Osol'io ú cidade 
de Gua pé . 

Sala dns sessões, 1:1 de setembro 
de 1!127. - Pa ssos .Main. - Ca mil· 
lo Chaves . - Va ll:tllarcs 11ihciro . 
Alfredo Bacia. - Luiz Lisboa. -
Levindo Corl ho. 

N. 5 
Inclun-sc entre as differcnl es nli· 

ncas do art. 1. ", o seguinte: 
~l:mda1· proceder aos estudos de 

melhori a das scfl uinl es estradas, no 
muni cí pio de .J ac u ti nga: da qu e, da s 
divi sas desse município com o de 
Ou1·o Fino, passando por ,lacutin ga, 
vac ter :i pon te "~ l c ll o Vian na ", nas 
di visas com o mnnicipio de It apyra; 
das que, da cidade ele .lacu tin ga, v:-lo 
ús divisas do di stricto de ~ l o nt e 
Si:io, do n1uni cipio de Espír it o Sa n-
to do Pinh:d c do município de Ca-
racol, podendo despend er por co nta 
da rcspect iva verba orçamcnlaria, o 
qu e for neccssa rio pa rn a cxccuç:io 
dos mesmos. 

Sa la das sessões, 1:l de sl'lcndll'n 
de 1!)27. - Luiz Li sbo:1 . - Camillo 
Chaves. - 11iheiro de Oliveira. -
Lcvinclo Coe lho. - Passos illaia. 
-Alfredo Bacia. 

V:io ú comm issiio de 11cdacção. 
Ent ra em :1." di scussão r 1.• ap-

provaclo se m deh:1l c n seguint e : 

PHO.JEC:TO N. -14, IH C::\~IAIL\ , DE 
1!)27 

Engenheiro para obras municipacs 
O Congresso Legislativo do Es tad o 

de ~li na s Geracs dec reta: 
Art. 1. o Fica o f(o vcrnn do Esta-

do auclorizndo n entrar em accordo 
com as Ca mams 1\lunicipacs, qu e u 
so licitarem, af im de manter um en-
ge nheiro, exclusi vamente cnca l'l'cga-
do da s obras publicas es tad ua cs c 
muni cipacs, dent ro de cnda muni-
cipio. 

Ar t . 2. o O Estado c o munlclplo 
co nco!Terào cada ll lll co m fl0 "I", pa-
ri\ o paga ment o elos vencimentos do 
enge nheiro . 

Art. 3. o Esse cnf(c nh ci ro srrú no-
meado pelo gover no do Estado c 
dcverú satisfazer toda s ns rx igc n· 
cia s do regulamento em vigor na 
Dirc~ria el e Viaç:io c Obras Pu-
hil cas cln Secretaria <I n Agricullum. 

Art. 4. • Em todos os se rviços cs-
laduacs o enge nh eiro lerá de obc-
clcccr nos refiulamcntos r: m vigor na 
Secretaria da Agric ultu rn . 

l'aragrn pho uni co . Nos municí-
pios ficn rit subordinndo no prcsi-

dente da Cnmnrn, podendo os seus 
trabnlhos techni cos ser revistos no 
qu e cli sscl' res peito tio sn ncnmento 
loca l c clcsenvo l\'imculo da cidndc, 
pelo inspl!ctor de serviços urban os . 

Ar t. 5." Varias ca maras, nt~ qun-
' t ro de commum acconlo, podcrao co· 

li zar-se pam gosar de idcnli cn van· 
la!lem. Nes te caso, no fi1·marcm o 
accn rd o com o governo do Estado, 
ficarit determ inada n séde do cn-
gc uhcii 'O. 

Art. G. o Nos municí pi os que .iá 
fnrcm séries de circumscripçiío de 
ohra s publicas, os engenheiros do 
Estado podcriío encarregar-se tnm· 
hem dos se rvi ços municipacs, me· 
d ia ute a gra tifi cnc;:io mcnsnl de ... 
201l ~i000, que será paga pelas Ca-
maras 1\ luni cipacs. 

1 A rl. 7. o O prcs!dcnte d.o Estado 
abr ir:'! os ncccssanos cred1tos pam 

, cxccn,:io dcs ta lei. I ,\ri . 8. " O go \'crno fica auct OI'!Zn-
do a mandar proceder a consolida · 

' ç;:io da s ll-is miu ri ras, nomea nd o 
para esse fim um a com miss:io de seis 
mcmhros. 

Par:q.(rapho uni co. A gra tifi cação 
aos enc:IITegadns desse trabalho, sc-
rú a rhit rada pelo Congresso. 

Art. !l. " Fica c.lcrof(ada a 2. • par-
te el o ar t. 48, n. 2, do dcc. n. 6.944, 
ele 17 el e aflo slo de 1!125, onde diz: 
bem Cll l11 0 a ÍllCOrtJOI':IÇãO de !Jcns 
(immo,·cis) no patrimonio da s so-
ciedad es com mcrciaes ele qualquer 
typo, como qu ota de ca pit al dos so-
cios ou acc ioni stns. 

Ar l . 10. Esta lei en tra rá em vi-
Mo r depois de reg ulamentada pelo 
Poder Executivo. 

Art. 11. Hel'l'gnm-sc as di sposi-
ções em co ntra rio. 

S:da das sessões da Ca mnra dos 
Deputados, em Bello Horizonte, 9 de 
setem bro el e 1927 . - O presidente, 
Pedro 1\larques de Almeida.- O 2." 
sclTclal·io, A. ele Rezende Costa. 

Vac ú commi ssiio de Hcclacçiio. 
Entra Clll a. • di scussão o seguin-

te : 

PTIOJEC'IO N. 113, DA CAMARA, DE 
1927 

Hcg-ula o pagam ento de subvenções 
aos estab elecimentos de ensino 
ngricolu c contem outras disposi-
ções 
O Co nf( l'cs so Legislativo do Estn-

do de Minas Gcracs decre ta: 
A !'I . 1. o Os cslahclcc imcnlos de 

ensino al,( ri cnla subvencionados pelo 
Es tado se rcgcnio pelns seguintes 
di sposições: 
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1) As s uln·c n ~·õcs de 20 :ono .. non sc-
ni o dividida s em duas SL' I'Ícs de pn -
II'Ím oni os, se nd o un1 a dl' Sl' Ís. 1111 
impnrt ancia tol:il dt• 111 :llllllBIIfl fl , d t · ~ 
tinacla n m:lllulcnçiio de !> eis aluniiHls 
reco nhec idament e pohrcs : out r:1 de 
quinze dos seg uint es ,·ai ores : :i de 
R00$000, en da um, 5 el e 700$000 c ií 
de !íOOSOOO, que se r:io co ncedidos n 
til ul o de auxilio ; 

2) Quando n suh,·cnçiio for infc-
I'Ínr a 20 :0008000. sc r:'1 n I'Cs pec t iva 
impor tanci a di vidid a pl·nporcio n:d-
m~ntc , el e II CCOI 'd ~ COI.n O I! . 1 ; _ 

H) l:.sses pnl l ' llllOII~ os ~\O sc ra n 
co ueccl id os n cn ncl ida tos qu e já es-
tejam prepa 1·ados para a matricula 
nos . Cursos Superi or, Comp lementa r 
nu Elcmcnl :ll· el e Aflro nnmia, ou :lfls 
qu e niin lend o todos os preparnt o-
ri os para o \.urso Superi o1', lenll:nn 
co ncluído o Curso f.ompl cmentar ; 

ti ) Os pni i'Ínlfl ni os el e qu e lrnta a 
presc·nlc lei só serã o concccl icl os a 
l':IIHI icl :il os pobres que t r nhn m re-
co nh ec id o pend or peln ngri cult ura . 

Art. 2. o Os cs tahelcc im enlos qu e 
gosa rc•m dos fa\'or rs dn prcsr nt c lei, 
ma nl er:io rc f( tllarmcnt c, al ém do Üll'-
so cl csc nvo lvi cl n el e A r~rn nom i a , um 
Cu rso f.nmp lcmc nt ar de Ires ann os, 
COII IPI'Cht•nrlcnclo es tud os rudim ell ta -
rcs da s scf! uinl cs disciplina s: 

1. 0 nl lll O - Agro11 omi:1 El cnwntar, 
e ma lcria s rclnc ionaeln s ; hntnnil'n e 
se iencins !.(CI'ars, portu r:uez c :11·it h-
mr tk,l; 

' 2. " anno- 7.nn trrhnia Elt'ment nr 
c lll:lll' rias rr lat'i onad as, zool o~ in , la-
ctkini os, pol'lu gue;r,, arillnnetiea, 
chornf( raphia do llm sil ; 

H. " an no - Admini strn ç·:i n dr fa ·· 
zencla , ngrolng ia , nw lcslin s cln s pla n-
ta s c dos :nlinHil'S, hi sl. or ia elo Bra-
si I. 

~ 1. o Dc1·cr:i o Iam hem r•s n1 cs moo 
cs tnbe lre imcn tos ma11l er Cursos Elc-
mcnl:lrcs de um a111l0, compl'c ll cn-
dt• !uln di sc iplina s esco lh idas :'t von-
tad e cl n ahnnn o r a crit cl'i o da eon-
grcga çãn do es t:!IJelecimcnt.o. 

~ 2. o Os :!lunmos elo s Cursos Com-
plemenl :n· c Elcmcnt:n· eledicarfio 
unw trr~a pnrl e dn tr mpn :w cs tu-
cl n elas mat cria s acaclemicas, se nd o 
:1s l'('S I:IIl les dua s ICI'Çal ' parlcs con-
S:i fl l'adas n estudos c trahalhns pr:l-
1 i c os l' t cch n icns. 

Art. :J ." Fica approvndn o rcgu-
l:lllll' nl o qu e haixou com o elcc. 11 . 
7. R77, de :10 de nfinstn el e 1!127 . 

,\ r i . ti," Firam isent os do imposto 
IL' ITitori:d os l l' l 'l'cno ~; ll lT Up:ulos p11 1' 
prt•dios qu e eo nstilut•nl o pntr imo-
llÍ <I d:~ s casns dt• Carid:ule dn Esla-
dn. 

A. s .- 43 

Art. !í. 0 ncvogalll·SC ns di sposi -
~ ú cs en1 cn ntrnri u . 

Sala d11 s scssôes, da Camnra dos 
lk pul:!d os , lh- ll o Hol·izo nlt', 8 el e se-
lt•ml ll·o el e 1 !1 ~ 7 . - O pres id ent e, Pe-
dro il lnrqucs de ,\m citcla . O 1. " 
sec rl'lari o, .Jo:io Heraldo . - O 2." 
sec retario, Caio Nr lsn n . 

O Sl1. ALfHEOO SA' ( ' ) - S1·. 
Pres id ente, ao pmjrc to L'lll cli scus-
s:io, que trnta de dif fcrcntcs mat e-
ria s, \'C il h o a p1·esc nt a r :!lguma s 
emenda s, de assumplos todos cor-
relatos . 

A )li'Ímcirn estú nss im conccbi -
da : 

" E' facullndo aos alu1nnns :l ctual-
ment c mal rieul acl os nas escolas tl t• 
ph:ll'lnnc ia c oclo ntnlngia ex i s ll·nt r~ 
no Es i:Hln c cujo, dip lnm:1s n:io s:io 
reco nh ec id os, t r:n1 sferir-sc, no pm -
zo el e Ires mczcs, pnra 11 s escolas 
rcconh ec iela s . " 

Essa cmr ndn jú fo i :qll'c•sc• nlada 
r m outro Pl'n,Íl' clo c fi car:'! pn•judka-
da, si n1il cs dcsl c for cnn\'el·tid a 
em lei o nutro pmject o. 

;~ ~cguncla emend a diz:. 
F1ca o ~o vc 1 · n o aucln i'IZa do a I'C • 

\'l' l' o regulament o do Cn nscrvatnri <l 
de ~ lu si c: 1. " 

A tercc irn c• mcnela co ncede isen-
çi'lo clC' im postns IHll' ;) :n1n O'i, ao Sa -
natoriiJ el e Tubercul osos el e llello 11 11 
rizonlc . 
. A quarta ise nt a do p:it::11n cnt o de 
nnpostos :1 l' lnpre s: l que ajustar com 
a muni cipa lidade el e Santa Luzia , n 
afo ,·mnsL·amcnto el e Lagoa Sa nt :1, c 
a fundaç·:io, :dli , el e um hotcl-ca sin u 
c clil'l' l' sÕes licita s . 

A ultima cmcnela :1 ucloriza n fio -
\'C I'no n rever o con t ract o com n 
llanco Hypolhccal·io c ,\ !~ ri cota, pa-
ra melhoria da cn rleir:o de credito 
territorial c 'l'' ricoh 

v;,., ú ~le s ; , :"' sún ·,i.d:~ s, (' enlr:lln 
co n,Íillll'l am ente cm cli sc ll ss:io, :1 s st•-
guint cs 

Emendas 

N. 1 
Arl i ~o .. . Fi cn auctorizncl n o r.n-

\' el·no do Estad o n rcvc·r os Cll nlr:~ 
ct os. com o Ibnco 1-ly potl! ccarin t' 
:\ fi i' lcoln de Min:1 s Gcracs, el e fnl'ln:l 
:! llll'!llor a t!P ncl er a <>I'!.( : IIIÍZ:I ~:io c 
lull ccw nam c· nl o el o CI'Cdito lel'l'it o-
ri:il l' do credito ag l'i cu lu. 

N. 2 
Acc rcseent c-se onde co nvÍl'l': 

.Ar t i!.:n .. . Fica o g'<ll '<'l' ll fl :l llcl n-
l'lz:ulo :1 l'Ont·eder, llil'dÍalltc co nt r:~ -

( ' ) Niiu l'oi rc\'Í slu pelu oracl ul' , 
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elo, isenção de lmposlos á socieda-
de ou rmpresa que tiver conlracla-
do com a Camara ~!unicipa! de San-
ta Luzia o embcll eza menl o de Lagoa 
S:1nla, alli csl abelel'cnd o um Cnsi-
no-!-! otcl c dil•ci·sões licita s. 

Sa In das sessões, Senado, H de ;c-
lembro de 1927 . - Alfredo Sá. -
Enéns Camcm . - Sirniio da Cunha. 

N. 3 
Accrcscc ntc-se, ond e convier: 
Artigo .. . E' facullndo aos nlu-

mn os aclualmc nl c matriculados na s 
Escolas de Phnrmacia c Odon lolo· 
gin exi stent es no Estado c cujos di-
plomas nã o são reco nhecidos trnn s-
fcl'ir- sc, no pmzo de Ires mczcs, 
para as esco las reco nh ec ida s. 

Sala da s sessões, H de se tembro 
de 1927. - Alfredo S:'i. - f\ib ei1·o 
de Oliveim . - Luiz Li sboa. 

N. ·1 
Artigo . . . Fica o governo du Esta-

do auctorizado a rever o regulamen-
to do Conscrvalor io i\!ineiro de i\!u -
sicn. 

N. 5 

Artigo . . . Fit';1 o go r cl'llo do Esta-
do auctorizado a conceder ao Sann-
torio Bcllo Horizonte, para es tnçã 'l 
c tratamento de tubercul osos, duran-
te cinco mmos, isenção de impos tos 
estadnacs que sobre clle incidirem . 

Sala da s sessões, em U de setem-
bro de 1!)27.- Alfredo S:'i.- Eni·as 
Cnmcra. - Simão da Cunha . 

Enccl'l'ada .a discnss:io, s:io appro-
vados o prn.J CC IO c as emendas. 

Ficam· es tas sobre a il!csn pnra sof-
frer 4-." cliscn ssfto, l'istn con te1·em 
ma teria nora. 

Entra Clll 2. n discuss:io, por a ri i. 
gos, sendo appi'OI'ado sem debate 
o seguinte: ' 

PRO.JEí.TO N. fi:J, DA C:\i\!Af\A, DE 
1927 

Prcfcituru de São Lour<'nço 
O Congresso Legislativo do Estado 

de l\linas Geracs decreta: 
Art. 1. " Nos termos do art. 75, da 

Cons t i lui<:iio, fica c renda uma Pre-
feitura no cli stri cto de São Louren-
ço, municipiu de Pouso ,\l.o, c ap-
proYndo n dcc rcl o n . 7. fí fi2, de 1 . o 
de ::~hl'i l do corrente anno, expedido 
pelo Podei' Execul ivo. 

A ri. 2." Fica o governo auc tori-
zndo a emprestar ú Prefeitura de 

São Lourenço até u quantia de . . . . 
I 50:0006000 (ce nto c ci ncoenta con-
tos de réis), abrindo pa1·a esse fim 
desde jú, o necessal'io cred ito . ' 

Al't. 2. " f\ evogam-sc as di spos i-
c;õcs em contrari o. 

Sala das sessões da Camara dos 
Deputados, ll c!lo Horizonte, 10 de 
setembro de 1927 . - O presidente, 
Pedro ~!arques de Almeida. · - O 
I . • sec retari o, .To:io Bcrnldo. - O 
2." secretario, Washingt on F. Pires. 

Fica solJI·c a Mrs::1 para a ordem 
dos trabalhos. 

Entra em 2." di scuss:io, poi' nl'· 
li sos, o seguinte: 

PHO.JECTO N. li(l, DA Cr\MARA, DE 
1!!27 

Ahcrturn de credito~ 
O Co nl(rcsso Legislativo do Esta-

do de il!inas Geraes decret::I: 
A ri. I ." Fica o governo nuclori -

zado a abril· os seguintes creditas: 
1) De 1 :!JG7$!JOO, para pagamento 

do ::~ddicicmal da lei n. ·l25, de 17 
de agosto de 1906, a que tem direito 
n ten ente coronel da Força Publica, 
illa no c! Soares do Couto, no pcrio· 
do de 15 de julho do cori·cnt c annn 
n ill de dezembro de 1928; 

2) De 1 :737· 928, ao cconomo al-
moxa rife do Hospital Central de 
Alienados de Barbacena, A1·thm· de 
Casl ro Leite, no pcriodo de 1 fi de 
outubro ele 192G a ill ele dezembro 
el e 1!!28; 

il) De 2:2fJG. 100, no 1. " official da 
Secretaria ela Segurança c Assislcn-
cia Publica, Odaviano Simonclli do 
Ass is, no peri odo de 12 de março 
de 1 !l2(i a il1 de dezembro de 1 n28. 

-1) De 2 :Oriil$-180, ao ajudante dá 
ln spectOI'ia Fi sca l de Minas Gcraes, 
il!nnocl de Olivcim Hocha, no pcl'io· 
do de 17 de abril do corren te aniH> 
a ;n de dezembro de 1 !l28 . 

Art. 2." Hcvoga m-se as di spos i-
ções em contrario. 

Sala da s sessões da Camara dos 
Deput ados do Estado de Minas Gc-
I'aes, em llello Horizonlc, aos til 
de setembro de 1 !J2í. - O presi-
dent e, Pedro !\'!arques de Almeida. 
- O 1. " sec retari o, .João Dcraldo. --
0 2." secre tario, Euzchio de Britto . 

Em discuss:io o nrt. 1." 

O SH . ALFREDO SA' ('): - Sr. 
Pres idente, ao projecto cuja dis-
cussão v. cxc. acaba ele annuncinr 
\'cnho oficrccer uma emenda, que 

(*) Não foi I'evi sto pelo orador. 
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redundar:'t em um aclo de ge nerosi-
dade por parte 1lo Cont~ rc sso ~!inci
I' O, di gnifi ca ndo 11 II H'Ill.nria d e un1 
illu sli'l' 111 01,'0 lia Jl<lll~ l l tnllt•cid n. c111 
circumstnnl'ias tra gicas, ll i l cidade 
de Passos, en1 cuiii[li'ÍJ IIl' lll o de !k-
,·er . 

Esse moço, st'. Presidente que foi 
<J dr . Alcides Bapti sta Fcrrcin1, 
coni1uistou se u diploma de bach~t
r cl em direito ú custa do propriO 
esforço. Fez todo o se u curso aca-
dcmico trabalhando como si mples 
typographn, c depoi s de f?I'm:u.lo 
IIUIICII eXe i'CCll empregO publiCO, Va-
lend o-se se mpre de sua ad i v idade, 
do seu trabalho, do seu talenlo, 
para abl'ir carreira na vioa c .tl'i -
umphar na profi ssão que abraçara. 
Tornou-se, desse modo, em Dello 
Horizonte, pelo seu sa ber c por su_a 
elnqu cncia , um advogado de Jncn-
to um dos mni s procurad os can-
~.i;l i c os do prclol'io da Capital. 

Com encargos, porém, de fnmilia, 
:dém de onlros a que emprestara a 
sua responsab ilidade , sentiu-se no 

·tlci'CI' de ncccitn r ultimamente um 
ca rgo publico, cargo esse cheio de 
pel'igos c de difficuldade ~, no ~Jtinl 
ia se conduzindo com Jntrcpidez, 
com reclidiio c nobreza, c em cujo 
cxercici o vciu cllc a encontrar a 
morte t ra gicn , que lodos nós laml'n-
.' ., mos . ( :.poiados) . 

O dr . Alcides Baptista mon cu 
inteiramente pobre c em estado de 
pobreza deixou a sua familia . 

Qua nd o delegad o, sr. Presidente, 
escreveu o d1·. Alcides dois liiTos, 
ainda incdito s, sobre assumptos po-
t icint•s c que doou ge nerosamente ao 
Estado , antes de fallcccr, \'ersando 
ulll delles matcria de identificação 
peln dactyl oscopin c o outrõ tratan-
do de in stru cc;ries ús auct ol'idades 
policiaes. 

Valendo-me dessa drc um stancia, 
sr. Presidente, c do facto tlc ler o 
mallogrado moço perdid o a vida no 
t•st ricl o cu 111 pri mcnto do dever, como 
delegado rcg ion'al en1 Passos, dci -
xan;lo, além dis so a familia em 
di ff'iculdades, si rvo-mc dn projccto 
em discuss:io para nrllt• consignar 
uma pcqu enn quantia que scrú ou-
torgada ú familia dr. Alcides Ba-
pti sta co ino uma especic de. co m-
pensação [JOI' essa obra t·scripla l' 
doada por cll e ao Estado, c qu e sc-
rli como disse, de utilidade para 
os' sel'l · i ~os qlll~ cO I'I'Ci11 ·pela tlepar-
tamt ntu poli cial de M,in ns. 

O sr. Passos .lia ia: - Medida 
muito ju stn . (A poiados ) . 

O sr. Al{r i'Cio Sú: - :\ eme nd a 
qu e fol'lllllki llt' ssc. se11lido cstú 
co llct•hida nos seg uinte s t.crmos : 
(1 1') . ( M11il0 bem f M11ilo bem I ) 

\'ac :'t ~l esa, é lid a c t•nlra co njull -
ctamcllll' t•m di scuss:iu a seguinlt•: 

Emt'IHia n. I 

Artigo . Fica o governo auctorizn -
do a mandar enlregar ús filha s dn 
dr . Alcides llaplisla Ferreira :1 
!;OlllnHI de 10 :000~000 (dez l'Onl os 
de ri·is) , a titulo de compcnsaç:io, 
por se us trabalhos. so bre " ldcnl i_l'i -
cnç:io Dactyl osco ptca c lnslrucçot·s 
its Auctnridndcs i'oli ciacs" , por cite 
offerc cidas no Esl a do. 

Artigo. Assegurada a propt'iedadc 
!lo Estado sobre os direitos aucl o-
racs de ssas obras, podcr:'t o go ,·ei' IH' 
mandar ed ital-as na Imprensa Of -
[icinl, depois de reri stn s c ndapla -
da s ú actual lcg islaçiio . 

Artigo. Para cxccuç:io desta il'i 
fi ca o govt·I·no auctol'izado a ahrir 
o necessa l'i o credito. 

Sala das sessões, 1-1 de sc tembr1' 
de 1!l27. - Alfredo Si1. - Ent'·ns 
Camcra. - Simiio da Cunha. 

O SH. RIBE!TIO DE OLIVEIHA: 
- Pedi a pa lavra, sr . Prl's identc. 
para offcrecer ao projecl o em di s-
cussão as srguintcs : 

EnH•ndas 

N. 2 
Fica o gorcl'llo auctoriz:td\) a 

abrir, desde jú, o nccessario credi -
to suplem enta r na importancia Je 
1 :22G$000 por insuft'icicncia da 
\'.crba (i , do artigo 1. ", § 1 . ", lcli'll 
A- Pessoa I - n . 2, - Pessoal co n-
t rnclado - Secreta !'ia do Scuado. 
lei !Jill, de 27 de setembro el e 1\)21i , 
p:u·a o paga mento mcnsali.nrnt e 
da gralifiraç:\o ao Secrcta.no d11 
Presidente do SeLado no pcriOclo dt• 
1 ;, de sctemiH'O a :n de dczt·mlll'" 
do corrente exercido t' ú diffci'C II~:I 
de \'l'llCimcntos ao Sl'l' I'C lll e em L'X CI'-
cicio da Secrt•taria, dlll'.ante 11 Illl'S ·· 
mo per iodo. 

Sala das sess<i1:s, 1.1 dl' s<·l cndJI'Il 
de 1n27. 

Onde conl'it:l': 

Artigo. Fil'n ahcrto, 1lrsdc jú, 11111 
('rcdito para paga ment o de subsidio 
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aos st·s. d c p u laclu ~. tl e um di n a 
mai s, na itnporlnncia de 7::.:!00$000. 
- Al t'rcdo Sú. - H.i!Jeiro de Ol i-
l' l'i l'l l . - Lui z Li shon . 

Lidas, cnlt·am co njun cl11111 Cnl c rn t 
dhl'II SS iiO . 

Enl'Ct'l'ada a di scuss:io, proccdc-
Sl' :'1 vo l a\:i\o, send o ap provad os o 
11r l. I ." c as emend as. 

Os demai s a rt igos siio approva-
dus se m debate. 

Vnc o pro,iecl o co m as emenda s ú 
co mmi ssiio de Fi na nças. 

En tra em 1 ." di scu.>s iio c é nppru-
l'ltdo se m delwlc o seguint e: 

1'1\0JECTO N . . J(; , DA C:AM Al\A , DE 
l n27 

Jlil"i sas do munil' ipio d(• Brdo d ,lH 
Almas 

O Cong1·csso Lc!-( is lnlil'n rl n Esta -
do de W nas (l crncs dec rel a: 

,\ ri. 1 . o O muni cipio de Brejo das 
Alma s, cre1Hlu pelo nr l . 2 .", n . IV, 
da lei n . 8·1:1 , de 7 de se tembro de 
i!l:l:l, cn mprt• hl' nd c c nbra n!-(e lam-
hl' m, de acco rdo com ns di1·isas es-
l' l' ipi i1S, a part e dn lerrilorio do di s-
l r ielo de C: oruluha , no muni cipi o 
d e (Irão 1\[ol(o l. qu e lh e fui incor po-
r:uln no neto ela crcaç1io . 

Art. 2. 0 n e,·ogam-sc as di spos i-
çi•c·s (' 111 co ntrari o . 

Sa la dn s srssões da Cn mnra dos 
Depu I a dos, 2!1 ele n!-(os lo de I !127. -
O l'rcs id cnl e, Pedro l\111l'Cilt<'s de Al-
meid a. - O 1 . 0 Src rt·lari o, .Joiio Bc-
rnld o. - O 2 .• St'C I'ela ri n, \Va shin -
1-( lon Pires. · 

Va c 1'1 t• omm issiín de Eslnli sli ca. 
En tra em 2 ." di s ~ u ss~o. por 11rti -

f.( ns, e i· npprol'ndo sem deba te, o se-
~~u i nl c : 

PH O.I ECTO N. tl2 , DA CA~!.I\H.A , DE 
] !)27 

Divi s:i n, h•g'it i ma~;ão l ' \' (' nela d<• t er-
ras cl l' I'Ulntas 

O Co ngresso Legislativo do Esln-
do de 1\lin ns Geracs dccrcln: 

;\ ri . 1. • F ica o governo aucl.ori -
zado a reo rga ni za r os SCI'I' iços da s 
mediçôt's, lel( itimaçü cs, ve nda c dc-
f l'sa das terra s do Estad o, de for1nn 
a dar-lh es m:tio 1· nmplitud c c cffi -
rie ncin . 

Arl . 2. " Fi ca erra do mni s um di s-
l r ieln de terra s qu e n 1-(m'l' l'n o for-
111:1 ri1 c luca li z1 11'Ú no p11 nlo on de 
,iul ga r n1 a is CO III"<·nil' nl c, pndcmlll , 

parn esse fim, modificar a _co mpu-
; i ~IÍO dos acl ua lmcnlc cxislcnl cs. 

Arl . 3. " Os di str iclos de terra s 
div id idos e n1 cla sse, se ndo a clnssi .. 
t'i cnçii o fci la a cl'ilcl'io do ~OV il i ' II U 
no l'l'l:( Ul amcnlo qu e cxpcdu· para 
t·xecll(;iio desl a lei. 

Art. 'L o Os lagares de enge nh ei-
ros chefes dos di sll'iclos de terras 
~ . er1io exercidos, de prct'crcncia , JIOI' 
enge nh eiros do Eslndo, co m o:; ven-
ci mentos res pectivo ~ . 

Arl . ií. " l'otlcriiu ser nomeados 
pnra cada di sl r icto tant os a!( i'Íinen-
'o rcS qu nnl os ex igirem as neccss i-
diHil' s dos rcs pt•cl i vos se rviços . 

,\ rl. li ." .-\ os acluacs occup.ln-
lcs de te rr as devo luta s pod c: riio se 1· 
vcnd id os, i nd epcnd enl.e 1n enl c de 
has ta puhlka , us terrenos qu e oc-
rn (WI'l' ln pl•lo min ímo preço legal , 
desde qu e pro1·em a cx islcneia ck 
loemf'l' iloria s ulcis, occupa ndo, pelo 
lll l'l1oS, a qu in ln parte do terreno 
qu e foi' meti id o c1 11 torno da lHes-
ma . 

l' nrni(rnplt o un leo. A provn des-
sa ~ondi çüo se rú feila pelos n1 c i o~ 
permillidos c n1 direi to ou infor-
ni ~IÇÔ<' s do engenheir o-chefe do tli s-
lri clo. 

Ar! . 7. o Tamhem poderiio as lcr-
ras se i' I'<' IHii tlns fóra da ha sta pu -
bli ca a lodos qu aulo s tiverem a 
prd'l' rencia lega l, uos lcn nos do 
arl. !!2 do Hcgulam cul o 11 . ,l. ,l !JG, 
de 1 !ll6. 

A rl . 8 . 0 Ser1io co 11 sid ernd ns hell1 -
fcilnrias, para o fim de qu e lrala 
r• a rl . G, os repl anli os de maltas, 
na qninl:1 part e da ú1·ea occ upada . 

A rl. !l . o Os processos de c:o n ~cs
súcs de terras medid11 S an lc s de 5 
de ,innciro de 1 !l2G poderão se r ui I i-
mados, de ncconlo co m o Hegula -
menlo 11. 2. liSO, de HJO!l , desde qu e 
o co ncess ionnrio prove o pnga ln r n-
lo do custo da mcd içii o. 

Ar t. 10 . Em todas as co ncessões 
<le terra s, o co nccss ionari o se ohn-
gará, po1· m eio de clau sul a cx tn·cs-
sn no respecti vo lilul o, n co nse rvar 
em mnlla um quinl o da úrea do im-
move i nu a rc fl o r cs lr~l -o nessa pro-
po rç~o. qunnd o dcvasladn, so b !lC I1 :1 
de mult a. 

Art. 1 J. Parn o pree nchim ent o 
dos cargos de eni(r nh ei1·os chefes do s 
di sll'icl.o s, o govcrn n pocl erú 'I UI(-
menlnr, no qu adro dos rn!-(cnh cil·os 
do Estado, o ~; lol(nrt•s neccssn ri os . 

Arl . 12. Nos muni cipios ond e 
hou1·cr l' ll !-(en hcii 'O de obras publi -
~IIS 1na nlid os pel as Ca ll trtra s Muni -
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cipal's c pelo Esi1Hlo, ~li ii,ÍUndn
llll'nl c, poc!er :'i Sl' l' :lpro l'c ita d" n:1 
Sl'l'l' i<;n de dl'i'esa de n1:1ll:" c de 
jazida s mi ner:t cs e1n !erra s dei'.J iu-
las . 

Arl. 1:1. O auxili a r-dt•sc nhi sla de 
cada di slri clo lr:ri1, lilL' Ill do s IT n-
cim c' nl os que lh e compelirem, u ma 
l(ra l if icaçiio de :.! ré is por melro de 
pc1·in lelro d11s pl a nta s qu e co nfe -
ccio na r . 

Art . 1<1. Fi ca o 1\0I'l'l' nn auclnl'i -
zado a aliri1· os necessarins crcdil os 
para Ol'COI'I'l' l' 110 iiU i( ni L' Ili O de des-
pesa qu e resull nr desta le i . 

i\ 1'1 . l ií. Esta lei entr:m\ em vi-
go l' na <laia do 1\ t• !-( til amenlo qu e se-
I'Ú exped id o p11 1'a sn:1 excc uçiin. 

i\r i. 11). Hrm!-(a m-se as d ispos i-
~;üc· s l'm co ntrari o . 

Sa la da s sr ssõcs, da Cn 111 111'a dos 
lkpu lados do Estado de 1\ l ina s (l c-
ra es, em lh•l ln llori zo nle, ao s 10 de 
sete rnhrn de 1!127. - O presid en te, 
l' rdro l\ lnrqu es de Alm ei da. - O 
1. 0 Sec retar io, .loiio !k rnld o. - O 
2." Sl'CI'c• l :~r in. Euzcbi o de ll rill n. 

Fica sobre a 1m·~ a para a ord en1 
dos lrab:illi ns. 

Enl ra em 2.' di sru ss1i o, por arli -
f!os, o sr!(u i nl e : 

1'1\0.JEC:TO N. :í2, DA C:\ ~1:\ 11:\ , DE 
1!!27 

Co nla):t'll l cl t• ll'lllllll a um ca pitiio-
nwcli co 

O Cu11!(resso Lr;.: is lat il·o dn Es ln-
du de i\ I i nas C: erac·s dccrel n: 

,\ r i . 1 . ,. Ser:'1 erJ 11tad n, para lo-
d" s el'i'ei los, o tempo q ue o ('11piliio-
Jil ed ico da Força l'ublica , Ameri co 
de 1\ l ag l ill i~es Góes, serv iu co mo 
e11n l raclado em ~c·n· i ~o ele campn-
n!ta . 

Ar l . 2 ." 1\ c ,·ng:~ m -sc as tl isposi-
~ ,ies em cmi trari o. 

Sa la tl :ts sessões, da Camara dos 
lk pulados, 13 cll o fl o l'i zo ut e, 8 de 
setemb ro de 1 !!27. - O P res idente, 
PL·dro !\!arq ues de Alm eida . O 
I ." Secrel:ll·in, .Tn~n Brt'a l tlo. -O 
:l." Sec relnri o, Ca io Nelso n . 

E m tl isc uss1io o nrL 1. 0
: 

O SI\. ALFHEDO SA' ( ' ) : - Sr . 
!' res id ent e. ve nh o of fl'l'l' l'l' l' ao prn-
.ic'cl11 l' lll . di scuss:in 11 111 11 em cndn , 
que ence r ra um :1clo de ju sti ça c de 
equid nrl c do poder lef( is lnli vo para 
c:o 111 o so ldn do .To~o Tl·ixeir:l tla Si l·· 
\ ':I. 

(') Niio l'oi re\' islo pe lo orador . 

Essu pl'll ~l1 , sr . l'rl' sidl' ll lt• , da l'n-
l. l' ia do ~ ~~ l : ll l ll , ''l'f( UiU c'rJill o ;,," 
llallilli lin para S:'1o l' a1tl• >, quaud11, 
l' !ll j un ho de 1!)21, ;1 > fun:a s lninci -
ra lor:11 11 l'll1 auxil io do l-:\l'l'l'i l" l' 

ela !'oli eia l' :i llli ~L I, r1·.1 dcf:": :t da 
,q·dl' tll l ' d:1s in ,,lilu iç(H•s, :tlll l'a<;:r -
da s pelo n ·IJcl li :iu l' Slall:ul:1 n:l< (lll' l-
i:l Capita l .. 

\ '. l ' X(. :.: tll l'. :.r·. l'n·sid L'Iil l' , do 
p!'fe ilo 1noral 111:1 !-( 11 ir •c•• que pr•Hlll · 
zi u enl 1io t' lll ~odr :s •I S :r nin1os a ra -
pidez com q ue il l iua s .ll tu hili zon .a 
sn n fnr~;a l' fel -a seJ.(UII' par a o 1'1-
'.i 1dw l ·:~( ;l( (o , l'OI111 J Sil ll l' l:tlllf!l' lll 
dn c nlhu ~ i asm o, da bo:1 vo nt ade c 
elo 1-(arbo com qu e se lt uul"!' a Poli -
cia 'il t in ci1·a, a qu nl nn drf<' sa :l.1 le i, 
mn nlandn sitio 11:1 Cap ita l p:11il is ln , 
c! e, laeou -sc pl' la COI'aJ.(l' m, peln de-
nodo c pel11 instru cç:io militai' pos-
tos em prnlka, bal cncl o-sc ao Indo 
dn s forças do Exercito, na jugul n-
e:in da n 'l'll ll a. 
·· I>nl li. s r. l'residL' Il le, \"IJ !l ou o s11 l-

rl ad11 .lo1i11 'l't•i•;l'i ra d:1 Si ll"a , inll'ira -
lllt'll lL' irrl"1did11. F<·rid o l'l11 l'll lllhall' l' 
suj e it o a inl cn ·r nc:üo cil'lll' f( icn , lc-
,·c de perd er uma pern:1 . Em collSc-
qu cnl'in c de arco rdn co m o Hef( ul a-
rm·ulo d:1 Pol ida 1\lincira, foi n•-
for mado. N1io conlavn, pori·m, n 
tempo dl' scn·iço p:rr:r a rl'i'or11111 L'll lll 
11 soldo do p 11~ lo de :IL' ~ t· s so, c· d:dd 
'' ler sido l'l' t' lll' lll :Hlo co m o :;illlpks 
soldo dr• prnc:n de pre l, so ld o esse 
in s ul'f'i~ il'n l e pn1·a sun suhsi slt' rll'i:t 
L' dl' sun fn mi I in . 

Tend o se in va lid ado no sc l·vi<;n 
da Palrin - c dize1 1do da 1':1lria 
di go da ordem, dn le i, do res peito 
ú auclor idnd c c :'1 plenitud e da Co n-
slilui ÇIÍO .. . 

() sr. Alfredo Ca tào:- Per l'c iln-
mcnl c . 

() sr. Vrt ll rtdart•s Ribeiro: - Til -
do isso é Palria - diz mu i lo hem .· 

() sr. Alfr edo Sá ... c ju sto, sr. 
Pres ident e, que \'l' nha o pocl cr pu -
bli co em auxili o desse lllnnilde 
serv id or cln rn u,a puhlira, pn-
ra o qu e of'f rre\O um a emenda, p ~ !' 
n•ittinclo qu e a reforma defc!'icla n 
cssn p1·nça da Policia l\lincira no 
pos lo el e :1. • sa l'l(ent n. 1n as co m n 
so ld o npena s rl c simp le s so ld :ul q, 
!>e,i 11, por um ac lo de rquid a;!l', eoll-
sid ern da co mo de :L o sar ·~c nlo Ia m-
hem o effcit o do so ld·J. 

() sr . Passos Ma ia : - :~:11 h ma is 
ju slo. 

O sr . Alfredo Sá: - A cm ~ ncla 
c·sllt l'e tli l( id a do sei(uinl c 111odr·: 
(l ê) : 

(Mui to /•e m! Mui to beJll !) 
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\ ': ll' :'1 ~ll' sa, (• lid :1. :~poin da l' t·n-
tr:J t'n ll .ill llda lll l' lil c <! 111 dbcu ss :'11o a 
~ L'!~II i nl t': 

Em e nel a 

:\ lT I'l'Sl'l'lile-se dl'pois 
11 S L' !~ II i ll!l': 

que se di sc utir a mat cl'in, para cs-
t:! I'L'In sobre a n1csa c re stituitl os :'i 
Se~.:retaria a fim de Sl'l'l' nl re~.:o lhitlo s 
ao achi1·o, t o~o qe til'l'rl'nl uma so-

d11 ar!. 1 .. luç:io qu e os rei ircn1 dn onlt•m do 
<!ÍH. 

.\r i igo. Ficn CIJJJSidl'I':Jd:i rol li di -
reitll ao s l'l' ll r inH•nt os do posto a 
l'l'fOI'nla l'OJlL:edid:J :10 :1. " S:l rgt•nlo 
d:1 Forc:n l'ublkn do Estnd11 , .Jo:'1'1 
'l'<· ixl' il':l dn Sih·a. 

1\' J Or~:1nizar o Sl'l'l'iço das ne ta s 
t' di st rihuir nn comc~o da cada SL'S-
s:·u, a sy nopst• dl' tolf p,; o ~ assun l-
ptos pendentes de dclihcra çüo dn 
Se nado, que estiverem n1•s ternw s 
de entrar na ordem dos trabalh os, 

S:ila d:~s SL'Sscks, 1-1 de sclt' lllhro cc11n cleclarae;iio do t• stndo L' ln cpl l' 
dl' 1!1:!7. - :\lfrcdu S:'i. Sl' achnm. 

l':lll'l'l'l'[ll i:J :1 discu ss:1o, r a ppril \'11-
dll 11 pr• l.il'cf,, <' OIII a t' III L' nda . 

\ 'úo :'i co lnmi s!:Üo de .Ju sti ç:1 l' l.c-
;;i ~ 1:1(,':'111, 

Parecer 

O Sll . OLHli'JO ~IO IJ I\ ,\0 ( 1." 
.'il'trt'/ur iu). ohiL'JHio urgc nl'i a, offe -
l' l'l'l' ,, seg uint e: 

V ) Or~anizar quadro!; de lodos os 
ass un1pto s qu e forem lidos e di s~.: u -
1 id os na ult imn scssiio, dcclarando-
SL' l•gua!m cul e o es tad o em que fi-
C:II'em. 

VI ) Ter sempre prcscnlt• um im -
presso ou copia el e tod:1s :1s propo-
>içõcs qne se d iscut irem, apon -
tand o as cl:~ta s d:~s cli scnssõcs, as al-

S()il!IE 0 PI\O.IECTO DE 1\ESOLL'- tcrnçcics qnc se fiz erem, a so lu \iio 
que houvl' l', co nst' l'l'ando os inqwcs-

(.i O 'i· :.! , DO SE;"~~ ADO sos ou copia l' ll1 h o:~ orell' ln c co m 
.\ t'OIIIJIIi ss:io d<· l'oli cia , a qu e foi 

prt•st•nl l' o pmjccto de reso lu ç:io 11 . 
:L . rl11 Senado, so bre refor ma iw Se-
rre i :1 rin . app1'o1·arla em 1 ." diseus-
s:i" ro 111 lllll a emenda, c el e parecer 
'lll<'. II H'urporada esta ao se u con-
t cxlo, seja o 1nesnw subm ellido ú 
:! . " dis l' uss:io c approvado co m a 
~· l' ~ uin l t· reda<:ç:io. 

l'roj ectn ele resuluç<io n. 2 

O Se nado el e Mina s Gt•racs resol-
\'('; 

.\ri . I . " ,Fica 111 ercados 11 0 qua -
dro do p<·ssoal ela SccJ'Ciaria do Sc-
ll :lllo os seguintes !ognrcs: 

:1 I de sl·n ·cnll' com as altrihuiçõcs 
rn11 sla11lcs do regu lamento c os ven-
t' llll cntos elo pessoa l da Secrctnria . 
. h ) el e Scae!:IJ'io do Presid ente do 

Sl'nado, P:l!:" . o qual sc ri1 d rs i ~: n ado 
nm. d11 s c~ lfi CI:I c S COIIl a grrdifira c; :io 
dl' 2 :-WII !-;' 000 ann ua<•s; 

t'l. dl' rcd:~dor ek aclas, com as 
' l'~ llll l l t•s atlr ihui ções : 

I 1 ,\ ss i>lil.' :1 tocins as sessões pu-
ldira s J' re~ll ;i ll ' as al'la s de :JCCO)'(fn 
l'llllt :1 s nol:1 s que re ceber do 2. " Sr-
' l'l' lnrio . 

11 ) Extr:Jrt:Jr ns p t·~; :J s CJII l' te-
lill :lll l dl' se r l1d as 11 11 cxp r. di cnl l'. 

111 ) 'l' l'r :1 S<' ll en rgo c so h :1 sua 
.l( u :~rd:~ os :~ulographo s de tod:~ s :~ s 
1~1'11po s içÜL'S C!UC L' SI il' l' l'l'lll n:J OI'· 
11e111 <.Jo cJJn , COIII OS dOC IIIII l' lll OS CJII ~ 
lht·s lorr n1 rl' i:llh·us, del'endo cntrc-
;::il ·ns no Presiden te nos dias em 

mcth ndo, ate scn• m recolhid os ao 
archh;o, 

VIl) Aprescnt:1r :10 dircclor, un 
fim da sessão, os apa nhnrn ent.os pa-
1':1 a act:i e fazer- se o eXJlCdicnte. 

VIII ) Orgnniznr, co nforme clelcr-
min açãn do Presidente. - ordem 
do dia - de cada sessão c remei -
tel-a immedintamentc ú imprensa, 
nfim de SC J' di strihuidn de vcspera 
pelos se nh ores senadores. 

TX) Fazer outro s qua esq ucJ' ser. 
viços que lhe forem det erminad os 
peln Mesa c pelo dit·cct.or . 

X ) Orgnnizar o rcsu1no cios lra -
bnlh os no Se1_1ado de que trata " 
:11'1. !ífi, n. XII, ela Reso lu ção n . 
18, de :11 de ngosto de 1918 .' 

Ar! igo. Esse fun cc innal'io tcr{l os 
,·cncimc·nlo s de 12:000·5000 (doze 
co nt os de r(·i s) por anno, c para se u 
pr inll'iro pr.:-cnchim en to sc J':'J no-
meado um elo s :u·t unes off iciaes da 
Sl•cJ·etaria. 

Arli fln. Os ca rgos ele directo r, sub-
clircctor ela Secretaria r de rcclaclor 
de aclns s:in de lil'l'e nonH·açiin: ns 
de off ie ia cs, dl• promoç:io: · os de 
ama nu cnses c nraticantc dactylo-
graph o, t.e cnncm·so, das se~ uinl<• s 
JJJalcl'ia s: JHI I'tut::uez, fran ccz, in -
glcz . a 1·i t I~ mel ica. 1-(eographia gc r:il 
l' do nrasil. cll nrn~r :iphia el e Minas 
r. r raL' S l' daetyhll(l':l)lhia . 

;\rti g•J. Esta k i cntrnr:'1 em Yii(OJ' 
:1 primeiro de j a neiro el e 1928 c sua 
excc ut;:i n se fa 1·ú pela I'Crha li, SP-
crcta •·•a do Senado, suhord in nda :1 
Sec1·etaria do Int cr io•·, do O•·çamen'-
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to para O cxcrCJCIO l'indouru, CXL:e· 
plo na pnrle •·cfcrenl e :~o art .. 1. " 
let ra 11 e t1, que entrara em v1gor 

Ao n1 cs nH> ar! igo 2 · ", S 1 · ", 1! · 8• 
lei r a A, cm \'Cl. de :1.000 :01111 ~ 000, 
di ~a - sc, G.000 :0000$000. desde jÍI. 

Sala el as con1111i ssilcs do Se nad?, 
14 de selc mlli'O de .1\J27 . --: Olegari'J 
~ la cic l . _ Olymplo l\loura o. .l. 
.lacques i\lonl:1ndon . 

rica sobre a mesa pnrn l'Jl l\'al' 11~\ 
ord em do din da scss:io de _ama nh n. 

Continúa a il.' d1 sc ussno , com 
~:m cndas, do segui ntc: 

PT\O.JECTO i\. :1, DA CAMA !\ !\, DE 
Lü27 

Orc;amc ntu do Estado 
l Viela a integra desse projccto na 

. ctn de (i de se tembro c n das cmc n-
~:a s nn s de 11 l' l2 do mesmo mcz). 

O SI\ . ALFHEDO SA' l') : - Ve-
nho ainda offc reccr ao prOJCcl~ d.c 
orçame nt o, sr. Presidente, no Ca tll· 
tulo ela receit a, d iversas cmc.ndns, 
ni"umas alt erand o para. ma•s ou 
pa~· a menos, nu·ias .r~thrJ_cas c ou-
tra s dr s impl es rcciJ(Jca çao a al ~· ~ 
ri smos co nstant es do mesmo capi -
tul o. 

Chega ela a ~ si m n ~c u l C I ' Jl\ 0 ~ s~ · 
Presidente, a tarefa da commJssao 
àe Orçame nto, ve rifi ca-se que a 
imporlancia totnl <!a. de s prs•~ d_o E~
t a do para 0 cxcrcii: Jo de I ~2t\ cL-
va-se a \42. 738 :;)52·'G03 c n el a r c-
erita a H2.7 -ll:l 74~R 17 , ,w,·cndo, 
ass im, um pcqnl'llll sa lcb de 
:! :G72 B2 l·l. 

lilflli lo /;e/111 Mu ito /JeTJll: 

N. ti8 

:\ O llle SIIlO a!'( ii\O 2 · ", ~ .\ . ", li . ~· 
letra B, Clll vcl. de 500 : OUU~OOO(), dJ -
g:~-sc: 1 . 000 :000· 000. 

N. 69 
Ao me smo arti go 2. o, § 1.0, 11 · 9, 

em vez de 2.000:000 ~000, diga-se : 
2.200:000~000. 

N. 70 
Ao mesmo artigo 2 .", § 1. o, u . 

11, lclJ·n A, substitua-se pelo se-
guint e: 

a) Addicionncs so l~r c _nov?s c v~
lhos direito~, t•·ansml ssao tnlcr-vt-
l'<'s c causa-IIJOrlis, passagens e~l 
c~; trada de ferro, c o n s tu~tO _de bebi · 
<i as c i ndu strias c profJssoc s, 
il. 0-10 : 000~000 . 

N. 71 
Ao 111 csmo artigo 2 ·o, § I .", 0 : 11, 

letra B, substitua-se pc~o ~cgumte: 
h) 0,02. ele tnxa de v1nçao. · · · · · 

2.000:000$000. 
N. 72 

Ao mesmo arti go 2 ·o, § I. ", P · 15. 
em vez de 15 .liOO :000~000, c!Jga-se. 
15.800:000$000 . 

Sala das sessões, Senado, 1~ de 
setembro de 1!!27 . - Alfr~do Sa.-
1\ i beiro de Olivei ra. - LevJndo Co~
Jh o. - Alves de Lemos. - Lutr. 
Lisboa. 

Vão i! ~ l esa, siío lidas c cntl';\ 111 
conj unclatn cnl c L'nl diseussiio as sc-

Tendo-se ausentado diversos se-
nh ores se nadores c não have~do 
mais num ero Jla Casa Jl~;·a delibe-
rar, fica ndinda a ·- scnssao do p~o
jccto 11 • 3, c leva nta-se a ses:ao, 
'se ndo designada pnJ·n amanha n 

gu i ntc s: 
Emendas 

i'-1. 6-l 
:\rt. 2. ", § I . ", letra b ), em vrz 

dl' 5 . 7011:1100$ di ga-se r>.GOO :000.'000,. 

N. (iií 

..\o 11\l'S II\0 a rl if:lll 2. " ~ \. ", 11 . 1, 
letra c) , onde cstil "sohr l'-Laxa de 
mangan cz '', d ig;1-sc " Imposto ad· 
cli!'ional dl' Jnan ga nez" 

N. GG 
Ao Jll l!S IIIO ar! igo 2. ", § 1.", 11. 7, 

em vez de 2. !JOO :000$000 , cli !la-se: 
1.400:000$000 . 

( *) Não foi revisto pelo rJrador. 

segnintr: 
Ol\DE71l DO DIA 

Prim eira parlt• 

Até ús 1:1 horas: . 
Leitura da nc tn, cxped • e~lle, ap~e 

sc ni:J(:iio ele pareceres, proJ(;ctos, 111 .. 
!licaçÕcs, moçôcs c requcnmcntos. 

Sc~unda partL• 

Ale ús 16 h ora s : . _ 
·continunçíio da 3.' d• scussao do 

projcclo 11 . il,, da Cn rn ara, or~nndo 
a receita c fJxtm.do ~ despesa do 
Estado no excrciclO vmdonro · 
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2. ' cliscu ssiio do prnjeclu dJ rc-
so lu ~iin do !'ic-n :ulo, 11 . 2, ~uhrc !'e-
, .'r~aniz : J~:io da Sl'crelnria . 

:t . n d iscu ss:io do proj cclo 11. 25, 
dn C:nnara , in sliluindo o fnndo es-
cola!' . -

:t ü. " SESS.iO OHIJI:'\'AI\l.-\ , AOS 1ii 
DE SETEjJJJHO DE l!l27 

l'rcsidl'ncia do s r. Oll•g'ario J\Jacil•l 
- Sl•cretarios, os s rH. OlymJliO 
JIJourão c C:ahricl Santos 

Sll~I~L\1110: - Acla . - 0hserv.1 -
e()l':; do si' . V:dl:ularcs 1\ihciro. 
f~xpc di l' nle: Di sc urso do s i'. i\1 -
fred ,, S{1, reei ific:ll)(lo n nol icia -
rio da scss ii o de honlelll. - J'·arl'-
l'l'l'L'S el e L'll mmi ssiícs : obre U!ll 
n ·qu cr illl l' lll o el e nfficia cs ela Sc-
l'rl'lari a elo Sl' n:ul o, c so bre os 
pl'llj crl tls 11 s . 4 ~, -I li , 67 c 5 ~ da 
C:11 11 ar:1. - 1\ cda q;ões fina es dns 
pr11 j l' l'l os ns. G~ e -1·1, ela Ca ma-
r:l . - Orell'lll dtl dia: Pro.i cclo 
n . :1, da C:1 111 :1r:!; ohsl'I'\':IÇÕrs d11 
sr . .'\ :: 1·il•r 1\qli'lll ; di SCIII'SO :In 
s r . V:di :H iai'L'S 1\ihr iro; obse rva ·· 
l.;fll'S do sr . !\i beiro de Olil·eira; 
Clll l' lld Hs dos SI'S. ~lod c slino ÜOI! -
«;: tln·s c 1\ibcil'll de Olivc·ira . -
h·"jeclo de rr so luç:io n. 2, do 
SL' Il:ldll. - Pt·ojcd o 11. 2fJ , da C;I-
IIl a ra. - Ordem do dia seguinte . 
.\ 's ! re ze hora s, fei·ta a chamada, 

aclwnJ "se prese nt es os scnhot·c-:: 
OIL' ~ar i t l ~la c i c l , I\ i beiro de Olini · 
r:1 , ' oly iJ' pi o ~lo ur:io , (I :I!Jri cl Sa n-
lo s, .1. ~l o nlandon , l'eri cle s de i\l cn-
d11n ~ a, X:w icr 1\olim, Lcvind o Coe-
I 1!11,· :\ lveJ: de Lelll os, A I frcdo Sú, 

\ ':dl:1da l·cs 1\ihciro, Silllii o da Cunha, 
J'as sos ~lai : 1, ~ l ode s tino G o n çalv ~'> , 
C:~nlillo Charcs, Alhcrlll llal'ia , Luiz 
Lishu:t, ~lurcira da ll.ocl!a , En éas 
Calll crn c Alfredo C:1liiu, fnll:~ncl n 
cn!!l C'au sn participada n sl'nh o1· ~li
~ ucl l.anna l' , Sl' lll ella , t> S mai s se-
nhores. 

A brc-se a scss:i o. 
E' lid a c posta l'nl di scu ssão a 

acla da :nll ccl'dcnlc . 

Sobre a acta 

O SR . VALL\DAI\ES ll.II3EIHO: 
- Sr. l'rc s idl'nle, n:io venho pro-
pri :nllenll' disculir a acla , m:1s l~n 
somcnlc faZl'l' uma dcclnr:q;:io de 
1·otn p:u·n con star da nela da pre-
Sl' nl e Sl' Ss:io, em aclditamcnl.o ú qu e 
fiz na scss:ío Hnclurna de honl c n1 . 

ll l'l' la ro que, pnr di sc iplina p:II'-
I:IIJ!l'lilar, l'oll'i coHir:1 a l'lll eJJd:t 
qu e mandava ad oplar na s elei, ões 
urnas de vidro; c a favor da segun-

da , islo é, n que d ispunhn ser todo 
ele itor " .iuri s l'l jure", fi sca l da s 
clei çôcs t' lll qlll' lo 1nnr parl e, l' is to 
Sl' l' a di sposi\:io s in1pll's l'orollario 
do art . ífl da Co n s titui ~:ío Federal. 
Si :111 l' iri :HI :io brasilei l'll que pre-
encher os requi s itos ll•;(:1cs nssis le 
o dirl'ito de se r elcil or, Jll'Cc:·s:l ri :1 -
lll l' l!le lhe ass is tl'm tamhl'lll !"das 
as fnculdnd cs complcml'n! ::res des-
se dire ito, isto é, toda s a:; f:1 r 1JI -
dad cs indi spensavc is ú sua n ·:di za-
~ :i o, nu impresc indivcis para fazel -o 
l'f l'ec tivo l' re speitndo . 

O Sll. 1'1\ESIDENTE diz qu e a 
dl'Ci:ll':t Ç:ill do nohre senado!' COI! S-
{arÚ d:1 :1cla . 

Sem mais obse rvações, é dada pm 
npprol·nda a :~ela . 

O Sll . 1 ." SECII ET:\ 1\10 procede 
ú lt•itura do s e~uinl c: 

EXPEDIENTE 

O f fi cio 
Do sr. 1." secrelari 11 d:1 C:nnara , 

:tl'lllltpanhado do sc ~ui1ilc : 

1'1\0JECTO N . . J.O, DA CA~I:\ 1 1:1 , DE 
1027 

Di visas l'n t rc municiiiÍOs 
O Cn11 ~ rc•ssn l.e ~i s l a li\'0 do Esta-

do de i\lina s (i l' ra cs dcCI'cla: 
.·\ri . 1." Fir:1 :1pprovado o :1 cco r-

do reclifi c:~ nd o as cli1 · i ~a s entre os 
munic ipios el e Va r;( inha c Eloy 
~l l' nd rs , rl'a lizado pelas I'Cs pcclivas 
C:tmar:t s Muni C' ipa rs . 

Art. 2. " .-\ linha divi sori n enlre 
os dois l!HIIlicipios, na zona li I igiu-
s::, (• a scf(uinl e : Com eça no rio 
Verde, na barra do coJTego elo En-
;il' lllw Vc·lho, l', deixando es te, segue 
em clir c• c«;iio ao CO I'I'l'go da T:1per:1; 
JH >I ' es ll' ac ima alé o alio da Sei'I'H 
d•>s Bu l' nns ; cl:d1i pe lo cs pi;(iin e, 
d"scendo por es te, L' lll rum o ao ri o 
\ 'l'l'de. 

,\ ri . :1. " 1\e vo!(a n! -se :1s di sposi-
~· l•l'S l'm co nt rario . 

Sala da s sessões da C::unnra dos 
Deputndos, Bcllo Horizonte, H de 
Sl'l r mhro de 1 O:lí . - O presidente, 
Pedro ~I arqu es de Almeida. - O 
I ." Sl'!'l'l·lnrio, .l o ~ o ll l' raldo. - O 
2." Sl'C I'l'lario, Aristides Coimh1·:1. 

Ficn snhrc a ll! L'S:1 para a ordem 
d 1s lrah:dl!os. 

Hl'l'f. i fi cn~iio ao noticinrin 

O SH . ALFI\EDO SA' - Sr. l'l·e-
sidcnlc, peço fazer conslar da acla 
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duas pequenas reei ifica çcies nn no-
1 ici:11·io ela scssii o de hont cm . 

A h i se diz ' qu e eu :d'f'irn1li ra, el e-
poi s de aprl'Sl'ltl :n· :1 s ult inws l'n! L' n-
dns ao pro,il'cto dl' oJ'ç:1mL•nlo, qu e, 
co lcjado o a lgal'i s mo da rece ita com 
n dn des pesa, rcsull :1l'a UI!! sa ld o 
OI'Çam enlari o " de :1 mil c tant os 
co nt os" . 
O qu e cu dl' l'i :n·c i, s r. l'l 't•s id cnl c, fo i · 

qii L', le ndo sid o ll i\'IHI :1 :1 J'el'cila pa ra 
IU2f! em 1-12.7-11 : 174"HI7 r fixad a a 
despesa em 1-12. 7:!f! ::íf'J2$1iO:!, J'cali -
zada n pn·ri s:io do lc ~ i s l a dnl', I'Cril'i -
l'ava-sc Ulll sn ld o de 2:(i 72B ~ I-l , c nii o 
d(• :1 mil c tant os co nln!;, 

Fc il n essa ree i il'ica ~iio, devo, to-
da via , :1cce ntua r, sJ'. Presid ente, qu e 
julgo haver ce rt o pess imismo por 
pa ri e do lc~ i s l n d n r, em relaçã o a n 1-
gumn s co n s i g na~ iic' s da rc• cc ita , l' 
qu e, com " c rc~cen l e drsc nroh·ilne n-
1•> rco n11m it·n do Es iad o, prineipa l-
mc nl c ll' lldo-se l'nl 1·is la o co m•enio 
do l'a fé, qu e pcrmittirii a sa hida 
fr:n!ca desse Jli '>Hiuclo, (J sa ld o 1HI-
dcra, talvez, nscend cr a i! , -1 ou G mil 
cont os . 

Oulr:1 rec lifi e:1l;:í o qu e fa ço é q11 c 
rts l' llll' lllla s enl :ío po1· mim apre-
sc ni :Hia s, sobre i sc n ~~ :i o de impus-
los, >l foJ ':111! ao prnj cclo n. 4:!, r r -
lalil·o a pa gallll' nln de s uhvc n ~·ii o 11 
r s tabclccim enlo de ensin o ; c niio no 
projcct o n. 13, como refere o no-
tieia ri o. 

O. ~li . _1'11 ESIOENTE diz qu e as 
n• c iJI J c : 1 ~ o es do nohrc se nador co ns-
1 :n·:io da a ela . 

A prcsc ntn~ãn de pa receres, proje-
dos, indica<; ões, moções c rcqueri -
IIH'n tos 

l'rll\ECEBES 

O Sll . AI.FII EDO SA', pela s co m-
mi ~s ·it:s J'c unida s de Lcg islnç:io c 
,lu s ti ~.; a c de Fina nças, ofl'crcce o se-
guinte : 

J - Rnhrc um a petição de Francisco 
de Paula Ma rin ho c Aureliano Au-
g u ~ to de Sou za 
A's Ctllllllli ~siit•s reunidas de Ju s-

tiça c Legisla ç:í o c de Fina n ~:a s, foi 
prcsenlc para dar se u parece r uma 
peli çiiu dos ofl'icincs da Secretaria 
du Senado, Franci sco de Paula Ma-
riJ!h o c Aurelian o ,\u !(usto de Sou-
z:l, na qual pede1n: 

a) c:uc scjn fe ito L'lll Sl'US l' l' ll -
t.: ill lCII I,I s 11 n1 :tll i( llll'nl o dl' v:ilor 
co rre spoJul cut e ú grat it'i ca ~:io add i-
eional da lei 11. -1:!5, de l!JOü, C]ll e jú 

pcrcclwm, para cl'feil11 dl' sua .tpo-
se nl adori a; 

b ) qll l' t1hl ido esse :lt' t'resr in1 11 fa-
Zl' ll l r,'lliii1 Cia l'Xpl'l' SS :I da :!il ud ida 
1(1 :t i ific:t~:io qu e jú perc eil l' lll , :I e 
t't'l r'l l 'l qul' n:'to hal'l' rÚ a ll !(mcnl o e111 
'>l' ~ 1S \'l'l1l' i lnl' lil O'i. 

:\ s l'0 11lll! issúcs, exam in:1 1HI 11 11 as-
Silll1Jll ll, \'eJ•i fic :lr:ln1 Cjll e a JL• i l'II I! S{i -
{IIC iOII :J J 11. 7, de 1-1 tk ago sto cl ~ 
IDO!), cGJilh inada co m o url. !I cl :• 
k i co nsti l ll cio nal 11 . 11 , de 7 d e 
:1/;os lll de l!l21i, prohi hc m q ue .''·j:t 
co ll! Jl lllad a para apose nladt1r1 a :t 
g r : Jtifi cn~.; :i o adclici onnl a CJII · se rl' -
fl' re o :1 l·t. 1." da k i n. •l:l:í, de 17 
tlc a!( tlSio el e 1!Hlti . Dahi a r:1z:Íil d,, 
p ~· did o pa ra n:ío SL' rl' ll! o~ rcqu e-
n·nl cs Jll 'l'.illdil'ados na IJI!porl a ncl:t 
dt·ssa gra t ificaçiio, nn fiJHI~C ill a du 
ria qu e prclc nd l' lll rcqu crl' r . 

Co nHl niio li a nugme nl o dl' dl'SIH' -
sa c L:i 11 só,menle lllll fal'or so li citn-
dn por n ·lh os i'u ncc ionario s qll (' 
Cll lli a lll ll l:l iS de lr in l:1 :JIIIl!J S til' 
Sl' l'l' iÇII publ ico. as CO II!n!Í s s til'~ l!i'll l 
n\l''111 ill COI! I"l'lli enle l'lll Sl' 1' del l'l'll ifl 
0 qll l' so lici·l: llll , co nclu ind o ]ll' la 
l' la llor:1ç:iu do sl'g uinl e : 

l' ro.iccto de n·solução n. 3, do 
Senado 

A ri . 1." Fi cam elevado s a dez 
cn nl o~ uito ce nl os c vint e c qu a lru 
m il r(·i s ( 10:1\2-1$000 ) anHunc·s o~ 
n·nci n1 ent os el e cadn um dos fun -
edo 11a1·ios da Sec retaria do Senado 
Fra nl'iscn de Pa ul a Dins i\lal'inh o c 
.-\ureli a nn Augusto de Sousa . 

.-\ri. 2 . o Esse a u;( mr nto só pre·· 
1·:d cl'l' rÚ par a os cf fcilos de sua 
:tJH ISl' ni·:Hioria. 

Sa la da s l' ll lnmi ssôes, 15 de sclc ln -
bru ck l!l2 7. - ,\lfredo Sú .- Hi --
hc ir o de Olireirn. - Lcvind o Coe-
lh o. - Valladares Hih cim . - Ca-
mi ll o Chaves . - Luiz Li sbon . -
Fiea so bre a mesa JH1r:J entrar !1:1 
.,!'dl' Jn dos l1 ':11> alh vs da scss :i o no-
du rn:1, d is pensadas as formalid a-
d l' :; re r~i 1n c nta es, a requ erim ent o .In 
relato r. 

O SI\ . LEVI~DO COELIIO, pela 
ccmnn i::sri o de Es•lati sifi.ca, ofl'crece 
os sc.guint cs : 

11 -- Sohrc o proj<'ct u n. 15, da 
Ca mara 

:\ Ctllll ln iss:io de Eslali slicn, a 
cuj o cxa JI! C fo i subm cttido o proj e-
cl'' n . . J;,, ela Camnra el os SI'S. Dc-
pul adns, di spondo so bre divi sas en-
tre l'I';Hl os e La go a Dourada , jú ap-
provad o em 1." di scus-siio, offcrecc-n 
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p;1r:1 2." L' l' d l' p:irt' l' .' l' lJ U:' SL'jll O 
111 (' '' 11111 :qJprll \':i dll . 

S . d:1s co111111i ssiles, l ií- !J -27. 
I.L' I' i11do Coelh o. - 1' :1ssos ~lai a. 
~fore ir a da ll o~h : 1 . 

lll- Sohrc o proit·cto n. •I~ . cln 
<..:a ma ra 

.\ cO illllli ss:i o de Estati st iea du 
SL' nadu, a qu e fo i d is t1·ihuido o JH'o-
.il't' i:l n . ~ li . th Cn ma1·a dos srs. De-
putad os. di spo nd o so hrc a rcctifi-
, ... ~üo dt· dh·isas entre os munie i .. 
pi os de 1\rl',i o d as :\lmas e Gni o ~lo 
~u l , lend o L'.lll 1·i sta as inform ações 
,. par~n· rcs qu e iilu st1·am n :l ss iun -
pt o, principalnH' III i.! das iuforma-
\'Ücs da Se.crd :lria d r1 Interior, t• x i ~· 
lente s no processo, t' o parece r da 
t'u llll11i ss :i u cu 1np ~ t e nl c da Ca mar.t 
d,• qu e f'ni rc·lator o deput ado Co i J '1 ~ 
hr :~ da Lu z. é de parece r qu e seja 
d ad11 pa ra 2." di scu ssiio c approva -

""· Sal :t da s co mmi ssões, t·nl 15 de 
-. l'l t' nlhr" d t• l!l27. - Lr vind o Coe-
lho . - Pa ssos ~la ia. 7\Jorc ira 
da Hoehn . 

O SH . . \LFHEDO B:\ETA , pela de 
Obra s Puhlira s, offerece o seg uinl•.' : 

1\' - Sohn• o projecto n. 67, ela 
Camara 

.\ Clllllllli ss :i o dt· Ohra s Puhlica ~ 
Terras t' \ ' iação. a qu e fo i Jlrt• sc•n~ 
l t• o pr.1,i el'l o 11. li 7, da Camara , que 
:1U l'111 1'1 Z:I o go vern o a entrar em 
:~cct~ rd o co 1n a l' ni:i o para constnt -
c ~;i" d e· 111n a ponte so hrc o ri o 1' :1-
r:.l ll ahyha , c dú outra s Jli'Ov icl encias, 
1a appro,\ ' ;~d o t'l lll 1." di sc ussão, é de 
pnrrcc r qn c seja n mcs n1 o suhm ct.-
lirln :1 2." ui sc nss:io (' npprova.rl o. 

S11 ln cin s commi ssôes do Senado 
~lin e il' • l , 1G de sctemhi'O dr 1!127. -
.-\I fr edo I Iaei a . - Passos i\lai:t. 

O SI\ . CAWLLO CHAVES, pela 
rl l' Jus! iça c Leg islaç ão, off<! rcce o 
~vg n in te : · 

V - Sohr l' o projl'do n. 52, da 
Camara 

.\' ro1nmi ssúo de . Jn s ti~ : l c Lc.t(Í~:
Ia ~ :i ·J . :1 qu l' foi prese nt e· o Jli'O jecto 
11. i) ~, da C a 111ara , ma IHi :IIHio ron-
l:l r p;1 ra :od•l.i 1 'i ,.f fc il 11s o tempo 
qu_c u c apiti~o 1n ediro da Força Pu-
hlle:!, Am el' ll'O di.! Mng:il.h:ic s (ló ~s, 
st'I'I'IU co mo cont1·ac·tardo (' n1 scrri -
\ " de cnmpanlw , com u111 :1 eiii CIHin 
du Se nado, mandando co nsid erar 
ru n1 dir e.it o nos vcn cim ell'l os do pos• 
tr , a rel u ·m;l c·c:nct•.rllda ao tercei -
ro sarge nt o ria Força Publi ca, J 0:'i o 

Teixeira dn Silrn , jú apprnvados em 
:.!." di sc usslin, ê de pa1·cce 1' CJU ~ se-
jalll dad os para :1 ." c apJli'O I'ad os . 

Sala da s t'o lnmi ssões, 1!í cle sclc m-
hro de I !127. - ,\I frcdu S:'t . - V:il -
lad:ll'l'S Hih eirn. - Camill o Cha-
I'CS . 

Todos esses proj cctos fi calll sobre 
:1 !ncsa par .1 :1 c·rdC!II dos t.rnha-
lh os . 

fiEDAC~:õ ES FI N,\ES 

1 , Sll. X:\VIEH ltOLDI, pela com· 
mi ss:io re spcclirn , offcrccc as se· 
guintc s : 

I - Sohn• o (Jrojedo n. fi2, tln 
. . Camara 

A cn lllllli ss:i u de H cdn c~:i o JH'opõe 
qu e fiqu em assim redi gid as as 
t' III CIIli as offcrr cida s pelo Senado ao 
proj ect n 11. li 2, da Camara dos s r ~ . 
Dcput adns: 

N . 1 
Act'l' t'S 01.! nl e-se, depois do art . :L" 

11 seguint e : 
..\rli go ... Fica o grii'C I'n O andn · 

rizad o a ahrir o credito dn imp'lr-
tan cia de 2 :!J:J il%72 (d11i s t'n nl ···, 
novece nt os L' trinta c oi to mil t' 

quinh ent os c· sl'l t•nta e de: i:, réis 1. 
afim de nccu r1·cr a pagament o a tr 
:11 de dczc.mhro de 1!l2R. de wldici .:i -
nac s d e ·10 'lo , a qu e se refere a lL' i 
n . · ~2 ií, de 17 de agus lo de 1~ 26, ao ~ 
se!o( Uint cs Jl i' IJ feS Sli i'CS: ~fari a EJisn 
Vall e, profc•sso ra cm Boray u,-a . .. 
ií fi-!8520, C01Te i)JOIIll cnl i.! ao i e mp~ de 
16 dr. scle11 nhro de 1!J2fl a ill de c!e-

zcmhro de 1!128; Ada lgisa Cnndida ri<: 
So u s :~ , professo ra em 13om Succes-
so, !J!l7 B 2 ·~R , COI' I' CS jlOiidcnlc ~D te1:1-
po di.! 11i de novc1nhro de 1!!23 a ill 
de drzemhi'O de 1!)28; Bemvinda ela 
lmlll:l_c u·lad a Co nce ição, professo :·1 
e.1n Sa o Seha stiii o da Encruzilhacl:i , 
municipi o de Ba cpend y, 1 : 060 ~7 !1~~ . 
corres pond ent e ao tc•.mpo de 17 ck 
fcvrreii'O de 1 !12-l n ;n de dczemb1·n 
de l!l2R; 1-l enriqu cta Carmclila d .1 
l ~n 1~ s~ca , professora em J oaqui 1n 
l•e ll·Cin, n1uni cipi n til.! Diamautiu: .. 
: ll ~ $ !112 , corrcs poHd eHLi.! ao te mpn 
de ·I dr sc tcmhrn de 1927 a i! I de d t·-
zemhro de I !J2R. 

N. 2 
.-\ddite-sc• onde conrier: 

Arti go .. . Fi ca o govl.!rllll auclu-
rizndo a nhl'ir, desde• jú, os seguin -
te s e1·edito s suppl emcnlarcs p[!.·a 
supprim cnto ú in suffici encin dn 
\'Crba n . G, do n. 1, § 1.•, do art. 
1 . : da lei n. 9:.!1 , de 27 de setem-
bro de 1926 : 
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a ) de 2: 2 !1 ~ :3 0110 para pa (l:nn cnt o 
:'1 pl 'aLÍt' :IIIIL' da rt yl oJ,l rapha da Sc-
c·l't'llll' i•u dn Sen:lllo, l'l ll 11 11 \'C mcz t·:; 
dt ~:· rri ~ rJ.' d0 t'Xt•rc ici o t'fll'r t' lil l'; 

h i de it i:~! lltt :,; (lll ll pnra Jl l ! (l ll · lll ~ lll '' 
dt• exct'SSI I dt• de :< pt·sns t·onl a l'l'f, r-
ln a do 111 all' ri a l e 1nohitiario d a sa-
la da s st•ss tic•s do Sena do ~ lin e ir o t· 
d l'•ll'lni s deiH ' nd e ne~ : l s do edil'i cio; 

O SI\ . X:\VJEI\ l\OLL\1: - Sr . 
Pres id cnl t•, n;i n l't•nh o di sc utir " 
JH'n,it'c lo dc orçaln t· nl o t', sim , IIJil' -
nus, so li cit a r 11 scJ.( uinl t• escl a rt• c:i -
ln t·nto da illu strada co111111i ss:io r!..: 

e) de -k 21108fl tJ(J dt• excesso ri •· 
d es pesa l' lll Yi r t ud l· dll nm·o co n-
lr:H·tn tJara a panhan1ent o de dchil -
ll' s 110 Senad o ~lin C' ir o; 

d ) dr 2: 000 ~000 parapagan1 t' I1I O 
d L' :1rli J.(os adquirid os para a Sl'nr-
tari a do Senado, ~ llmll nwchina •lc 
l'Sl' l'l' l' l' r, me sa, eadeiril s, et c . 

,\dd ite -se 111 a is : 
. \rt i~n . .. Fira o ~n r c r111 1 aind a 

a il c!ll l'i zad ·l :1 :d•ri r. <k sclt· .iú . un1 
n t• clit " el e 2 :lliiU:i' IIIIO pa ra acqui si-
d t" de Iinus pa ra a hibli ulh l'ca do 
Sc•11 ado . 

S:ila da s l' tJIIII11i ssiles, l ií de s•:-
lt' lllhro de 1!1:.!7 - Xa1·it•r l\olin1 . 
- \':ill adarc s 1\iiJeiro. - Lui z l. is-
IJrla. 

11 - Sohn· o projecto n. H , da 
Camara 

.\ COIIIIUi ss :io dt• 1\ t•d a C~llO ê de 
pa recer qu e st• rt' lnclla :'! Camara 

dos srs. Jh·putarlos a segu inte CIIH'n-
da, appro1·ada p•: lo ) cn ad rJ, an pro-
c·ct 11 Jl . 4~ : 

En1 e1Hia :11! projeclo 11 . -1-1: 
Su.pprinw -se o arti go !l." do pro-

.i t·rto . 
Sala da s commi ssci cs , l ií de sc-

t c· mbl'll dt• 1!127 . - Xarit•r 1\olim . 
- Vallad:ircs 1\iheirn . - Lu.iz J.i s-
hna. 

Di spensada s a s formalidad es ré'-
g i III L' IIIa r s, a requ eri mcnln do rcl.t -
tnr. entram logo em di seuss:io I.!S-
sa s rcdncçcics c s:i o approvada s sel) l 
d ehat c• . 

!'a ssa-se :'1 

:! ." 1'.\1\TE 1>.-\ tlHDE~I DO DIA 

Fin a nças: 
ll Se nado nüo recc ht·u a · tahell as 

l'X pl icat ira s da des pesa pura o ex-
crcic itl de l!l28 . Na tahella da St·-
ereta ri a da S e gurn n~a c r\ ss i s t e n r i:~ 
i'uhli cil , co nlid a na propost a do J,ln -
l't• rn n. 1·eiu a rclaçi10 dos h os piL1 ~s . 
asy los L' orphanal os, ma s se1n r er-
h:~ DII a uxi I in re.spcct i v o, ti i se ri n1 i-
nado para cadil un1; apparecc ahi 
Hp c· nn s a so mma total dr 
liOO :000$000 . 

Pergunto : os illl spil at•s, a sy lo ~ ,. 
nrph a nat ns l'iram l' OIII cl ireit n :~ n s 
nuxili os ti o~ ann us ant er iores? 

Espero dil ge ntiil'zn ela illu slr ii d:l 
co nnlli ss illl dl' Fin a n ~ : 1 s . l'l's pos ta a 
l'S I a i 11 I eri 'Ol(aç:io . 

() sr Hibeiro ele 0/ipcil'll :- Da -
rt• i daciui a pllliCO O lJS CIIII' eCÍOII H' II :Il 
out· 1·. exc. dcsl',ia . 
· O sr . . 'úwi l' l' Holim: - Fira r.-i 
a J.( radec id• J. 

(.l/ui/ o bem f ) 

O SI\ . VALL.-\OAHES HII!Elllfl 
( Jirt>lllllll'ill 11111 c/iscursf! tflll ' .~er lÍ 
pu/Jiicwln e/e po is ) . 

O SH . llll3EIHO DE OL!VE!II A: 
- Pedi a palavra , sr . l'rcs idenlt', 
piira corres ponder ao appcll o ft•it ·,, 
lia pouco, pelo illu strc sr . sc nncJ..r 
Xari t• r 1\o lim , ú co mmi ssão de Fi-
nanças . Perguntou s. cxc. s i süo 
n1antido s ns auxi li os para os ho•· -
pit nc•s qul' jú gos al'nm desse hen• ·-
r:ei .• nos ann o'i ant eriores. Dern cli -
~t· r qtõl' todos os ho spitn d j il bcnt·-
l'icia,do s fiJJUralll II OVHIIH'TII C 110 or-
Ç!Inl eiiiO . :\pena s o mod o de paga-
melil n é outro. :\ todo s os cs tah•: -
il'eim entos in clu:d os na li sta pa ra 
auxilio o rçam c• nl nl'i o se acha co n-
sig nada a 'vcrha ~l oh:il de C.OO con -
tos. que sc r:'t di ~tr i.!Juida e11lr i.! cll es. 
nH•di :l nl e o critrrio rl o num ero de 
il'i lns, num ero el e asyln<los, de or-
ph :io:;, etc ., co nform e a natur : z ;~ 
tln r si a hcleeiment o. 

Cnntinúa a :1. " di scns s:i o, enm 
L' llll' lllia s, do seguint e : 

lia se mpre um t'l'il erin ck equi ti:l -
de para l' SSa clistrihuiçiío, dcvend" 
toca r t,nJrez 11111 '.1 mcdi n d i.! dois 
ennl11 s el e r(· is 111ai s ou menos para 
(':llla 11111 . 

1'1\0.JECTO ~ . :1 , DA CA~ I AHA , DE 
I !127 

Orçnmt•nf.o do Estadu 
( \ ' icle a inl c•ura desse JII'O j a / o na 

11rict de (j elo corn•JII c c a tlus c /lll'll -
clas 11as uclas de 11 , 12 e 1·1) 

Os ;,uxili os a qu e se rcfcl' i.! lll :1 ~ 
[l'i s dos ann os :~ nlt• l·i o 1·es, auxili•Js 
r:n ns istr nt es num a dotv.çiío certa , 
Ll i'Íd cnt c. ln enl c nii o prcnd t•ce m ago -
l·a. 
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() sr. Xrwi C' r l/ oli111 : - (l .:r i t ~· riu 
11.i<• p.fl·:•re de l'q uid: Id ,·. po rq l!c d ~ s
~·· ll llll io os ll as!Jilnt•s r icll s c qu e P' ll' 
isso lll l.i lt.n poclc1n s u ~ t e ntat· ma: ,n 
llll lllt' I'O de lei tos rcec il l' l'iío :11t xitio 
ll!ai or; ao p:tss ll qu t• os estailclc! -
lll l' ll tll s polii'CS, St' lll nen hum pati'I -
J:IIlllio, on de 11 11I il:1 r·o !1 ;a falta , em 
l' irludc m c~m o da •:na p:1hrcza, ··>-
st• s n:io tel':io d in·ito a q u:tsi nad :1. 

() sr. 1/i/J•• im r! t• ()/ip r• ira: - A 
oil.i t"L:\,':'111 do no il n· :- t•nador cnconl !'il 
l 't' s tH I~ ta nunt :ll·ti f(o d<1 rcgu lnntcl.t -
lo r~Ct' l ll -t• x.pedido tll·la Secrel:11:111 
dn St•.l( urançn Pnhlil'n, ond e se d t.'-
pií t· qu e ns in sl itut<I S dotados de 
p:llrinwn in snpr r ior 11 211 co nt<>s ~l c 
rL· h , n:io tn iín d ireit o :1 suhvcn çao 
t·m JlL' de eg n:il d:Hk enm os o u tro~ , 
qu e s:i o poh t·cs . 

Eram t• ss:1!: :1~ rxpl ie:1çiit• s que 
t'U d t· ,r.i :tl'a d:tr ar, il tu strc se nndot. 

() sr . .\rw ier llolim: - :\ grnde-

de Oli vc irn. 
1·es de Lemos . 

Lui z Li sbo:1. - AI -

Encerrada a di sc ussfio, proced e-
se e111 seg uida , ú votaç:io, se nd o np-
pronulas n ~ Clli CI Hia s ns. 1, ll , I:!, I+, 
15, Hi, 17, 18, J!l, 20, 21, 22, ~3 , 
~~. 25, 20, 27, 28, 2!l, 90, 31, J2 , 
:l:l, :l -~ . !!ri, :w, 37, 38, 3!l, 40, 41, 
~2 4:1, 44 c 45; hem co mo as de 11 s. 
:! , 'a, ,1, fi, 7, 10, 1:1, líG c c.s, sem 
c~ pcci f'i c:1 çiio de <JU anlia , para ser a 
mnt crin incluidn 11a verba lll , dn 
St•crclnl'ia dn ScgUI':t ii Ça c Ass istcll -
cia Publica; se nd o t:1mhcm npprn-
ntdn s as de ns. 57. 58, fi !), 60, ti I 
fi2 , fH, fi !í, Gfl . G7, 68, G!l, 70, 71 c 
72 - tocln s off'crecitlas em sessões 
nnteri orcs; c fin almente, as de ns . 
73 c 74, dn sessiio de h oje. 

Fo1·am I'C.i cilada3 :1 s de ns . fi, !J , 
11 , 41l , 47, 48, 4!l, 50, 51, 52, 5:1, 
5+ c fi5. 

ci dn a \' . t•sc . 
( .1/u ilo !H•m! ) 

o Sll. ~ I OOEST I :-\0 (;0\fÇALVES : 
- Pedi n p:Il an:t, sr . Prrsi dcnl e, 
para ll1a1H lat' á :\ lesa a Sl'g ninl e 
t' IIIrcnd :1, qu e nã o tr11z angtn t' I1t o .de 
despesa, Jl<Irqu e :tpc nns mandn 111-
r lui r ent n· os esln!Jclcci mcnt os coll-
t('.mpi :Hios na l'l' ril a l ll, da Sccrcl:l-
rin da Scg u ra n ~a c Ass islcncia l'u-
hlk :~ , o Aw lo de S. Vicente, de Porn~ 
de C:dd as." e o (kphnnal o de ~. S. 
dn llit> Clnro . (Muito bem! ) 

Procede nd o-se, em scguid:I , á vo-
• t :içfio do projcclo nss im emendado, 

c ·rcspcct ivns ' tnh lclla s, foram ns 
mes mas 1 nndJcm npprovnclas c rc-
mcllid ns ú commi ssii o d" n cdncçiio. 

\':1 e :'1 :l lt'sa , é l icln c en tr a con-
ju ncl ain cnt c e111 d iscussão a seguin-
te: 

Emen da 

II1clu a n1 -sc na r erha l fi , dn Se-
eretar h da St• l( ul·an\·a c As sistcn c: .1 
l' uhl k:1: ,\ sy l<> de S. Vicent e de 
Poços de Ca ld as c 01'{Jhn nnt o de N. 
S. ·do !\i n Claro . 

S:tln d r: ~ SCS s<it• s, 1 ~-!l-27. - Af~
dcst inn Gon c;n lvcs. - Pn ssos ~laia. 
- Lu iz Lishon. 

O Sll. TIIn EI IW OE OLIV ET!1A: 
- V1·nhn nfft•J'l't'l' 1' nindn no projc-
ct n d:• orçnm cnt o n scl(uint c : 

Eml' nd a 

N. 7-1 
In clu a-se n o~ :1. " do nrt . :!.•. ill.-

lin e, o 11 . :10 da l'l'r ha do § B. 0 dll 
<>rça mt•11t n da dt• stw sn da St·c1·ct:11 ·i :1 
da :l grie ullura . 

S. d:IS SCS·St>es, l :i dt• setc ml l'.'O 
de l!l2 7. - :llfredo Sú . - Tiiheiro · 

Entrn em 2.• di scussiin c ~ ap-
provad o sem deha lc o seguint e : 

PTIOJECTO nE TI ESOLUÇW :-\ . 2, 
DO SENA DO 

Crcação de lov;arrs 
O Senndo de l\Iina s Gcrnes rcsol-

r c : 
Art. 1. ° Fica m crendos, no qu a-

dro do pcsson l da Secrclal'in du Se-
nado, os seguintes Jogares: 

a) de servente co m as nttribui-
çõcs co nstant es do l'e!(nlmn cnl o c os 
vencimento s dn tabcll a do pessoal 
da Sccrctnr in; 

h) de Sccrd nrio do Pres iden te elo 
Senado, pnrn o qu al sc r:'t dcs il-(nadn 
um dos off ici nes com n gralificnr;iiu 
de 2 :400$000 annnnes ; 

c) de rednc . o r de ne tas, com ns 
se l-( uintes nt tr ibni çõcs : , 

1) Assistir n todn3 ns sessões pu -
hli cns c red igir ns ac ln s de accorrlo 
cem as not:: s qu e receber do 2.• Sc-
crc t nrio. 

IJ ) Exlrnctnr ns peças qu e te-
nham el e ser lida s no ex pcdi C' nt c. 

III) Ter u scn cnrj.(o c soh n sua 
gun rda os nut.o grnphos rl c toda s ns 
il1 '0 pos i~ões qu e csl i verem na 01' -
dem el o din, com <' ~ docum entos 
qu e lh es forem rclnt i vo s, dCI'Cndn 
entrega i-os ao Pres id ent e nos di ns 
em qu e se di scutir a m a l c l'i ~, J!arn 
cst nrcm snhrc a mesa c rcslltuHl os 
:'1. Serrel:11'i n nfim tlc se rem recolhi -
rios no nrcllivo, logo que ti verem 

• • 
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u1n a so luçüu <JU C os rrl ircm da ur-
dc! ll do din . 

IV ) Orgn ni za 1· o se rviçu da s aclas 
c d istribuir nu começo de cada ses-
são n sy nopsc de lot!os os assum -
pl o ~ pend entes de dei i hcraçiío do 
Senado, qu e eslivcrt' lll nos term os 
de cnl.r :l l' na ordem do s trabalhos 
co 1n dec lara ção do estado em que 
se acham . 

V) 01·ganizar qu adms de todos 
os nss umpt os qu ~ fure m lidos c 
di scutid os na ultima scss:i o. decla-
rand o-se cgua lmcntc o estado en1 
qu e fi ra rem . 

VI ) 'l'c1' se mpre prese nte um im-
Jli 'Csso ou co pin de I o das ns propo-
si\,'ÕCs qu e se di scutirem, apon tnn -
cl o :1 s da tas das di scussiics, :1 s altc-
r: I\,' Õe s qu e se fizerem, :1 ~o l uçiío 
qu e houver, con sc rr:111d n os 1111prcs-
!.os nu copi:1 en1 hon ordem. e co m 
nwthodo, nlé se rem recol hid os ao 
:11Th ivo . 

VII ) Aprc sc nl :t i' no d ircclor, no 
f' i111 cl:1 scs~:io, os aponla lll ent os p:l-
ra a acln c faz er-se ex pediente . 

VIII ) Org11 niznr, en nl'ol'ln c d<'l. er-
minn <:iin do Pres itlcntr, - a ordem 
do dia - de cada scssiío c rcmct-
tel-a inuncdia ta menle ú imprrw:1, 
a fim tl e ser di strihuid a de vc spcra 
pt'i os se nh ores se nad ores. 

IV) Faze r outros qn aesqucr se r-
vi ~os qu e lhes fore m dctcrminndos 
pela mesa c pelo direclo 1· . 

X) Orgnnizn1' o I'Cs um o ri os lra -
llnl hos no St' n:t do de que L ra ta o :1" 1.. 
!í ll , n . Xlf, dn Ticso lução n . 18, de 
:11 de agosto de 1!l1 8. 

Artigo . Esse f un cc io 1 ~n r io terít 
os vencim ent os de 12 :OOO BOOO (doze 
co nt os de réis), por ann o, c pnrn 
seu pl'imciro pree nchiment o scr ÍI 
nomcndo um dos ncluaes offi ciacs 
da Scccretnl'ia . 

Arti go. Os cnl' f(os de dircctor, 
suh-tlircclor tia Secrclnri a c de rc-
rl:I clor de nelas siio de liv re nomcn-
çiio; os rl c off icincs, de promoção; 
os dt• nmnnu cnses c prati ca nt e dn-
cty logrnpho, de co ncurso, dn s sc-
l! uint cs matel'i ns : portu gucz, fran-
(·ez, inglcz, nrithnH'Lica, gcogrn-
phin ge rnl c ti o Br:1 sil , chorof( raphin 
de Mina s Gcracs c dnc tyl ographia. 

Arti go. Esta lr i enlrar:i em vi-
f(O i' t·m primeiro de janeiro de 1028 
<' sua cxccuçiio se far:'1 pela vcrha fi , 
d:1 Sec rcl' nrin do Senado, subordi-
n:Ida ú St'CI'Cla l·i n do Tnt crior, do 
Or\,'nmc nt o Jl:ll'a o exe rcicio vin-
douro, excepto nn parte rcfcrcutc 
ao nrt. 1 . o letras a c lJ, que cn traJ'Íl 
t' n1 vigor, desde jh, 

~; : d a da s co n1111i ssões do Senado, 
1 -~ til' st•tt•llllli'O de 1H27. - Olega-
rio ~lal'it• l . - Oly111pio ~ l o ur:io. -
,J. ,Jncq ues ~l o nt :1t1d u u . 

\'at· :t cop iar- se pn ra st• r publica-
do cwn .> rc ! : olu ~:io do Se nado. 
,Ent 1·:: t'm :1. " di scuss:i,, l: ~ :1p pro-
v:ul o s:l !1 dehatt•, o st•g uinl e: 

1'1\ 0 .JECTO N. 2~. IH CA~ I A II:\ , DE 
1027 

Fundo esco lar 
O Cougrcsso Lcl-( islatil'n dn Esta -

ti <• de . ~ li nas (i el'lH'S , decrl'la: 
A ,.t I ." () fund o escola I' a ,fiUL' 

se refere o ai'L. 120, n . :1 , da Con-
~ tilu iç- 11o tio tslado, sc rú co nstitui-
do : 

a) pelo impos to annu al de 1 0 ~001), 
pa;(IIS no s cofres e s lad~1:1 es JIO !' lo · 
dns os in dil'i duos varul'S, rcsHien-
tcs no Estado, na ciona t•s <• U t•xt ran -
gciros, mai ores de r int c c. un1 :11.1 -
nos, c:ceptuando os ''"a :·,os, CUJ :I 
renda sejn inferior a 2 :-100 ~0110; 

h) fl UI' 10 "[ 0 (dez por ce nto) S<!-
hn• :1 ar i 'ecadn~:io annna l d:1 recei-
ta do s nu1ni cipio~, ded uzida dt•sta, 
para os ef'l' eil.os da JHirce Hlagt•Jn, .a 
qu ota des liiwda au SC I 'I' I ~O de dl\'1-
dn muni ci pal ; 

c) por 10 "!'' (dez por ce nto) ad -
dici oHne s so hrc os i111postos rlda-
li l'os ús bebidas alcoolicas; 

d ) por f>O "[" (c iucue nta por cen-
to) das mull ns de jurados ; 

c) por 50 •i " (cincor nta por cr n-
lo ), das ta xas sobre di versões; 

f) po r ;;o 0 [" ( trinta por ce nt o) 
da s 111 ul ta s qu C', JlU I' qu :ilqu t•r auet o-
ri dade l'starl ual, forem i111pos las por 
inf' rac~:io das leis ou re ~ulamen t os 
do Estado; 

g) por 2:, "[" (v int e c ci11co Jli >o' 
ce nt o), du s emo lu me nt os cobrados 
pela s cer tidões passadas pela s enl .. 
il'clnri;1 s; 

h) pelos sr ll os de 11 ~fi00 c ... . 
121 BfiOO, pa !(us pelos d ipln111:1 s l'~ 
pedid os pe la s esco las de Phai' Il l:IC ia 
e Odonl olog in, reco nhec ida s tll' ln 
Estado; 

i) pcln terça p:1rl e ri os hcns em 
que o Estado succedct· pu1· f' a lla de 
herdeiros; ' 

.i) pelns donçõcs dos parti culares, 
ern favor da instru cçiio puhli ca; 

k ) pelas suhvc11 çÕcs f'cde1·aes, nu 
out 1·ns, qu e forem in slitui tl:i s . 

Art. 2. o Fic:11n iscnt11 s d11 con-
Lrihtii çiio a qu e se refere n nrl . 1 . 0 , 

letra " h", as C:a marns Municipat·s 
fJU C .iú suil rcnc inncm com mai s de 
10 °[0 da sua rendn nnnual, n~ ctli :n.1 -
Lc cnn tmct o c dumnte a V I ~C ilt' l:t 
des te, cstnbe lccimcn los de ensino 
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se,·nmlnl'io ull profiss ional , exi stl·n-
trs no muni cipio . 

rlrt. :1 ." O fund o cu nstitnid •1 nos 
IC' r lnos dn :11·t. :11 1t crio r • os Sl' US 
rendim entos st• dc• stinnriw exclusi-
vam ente a :1 11 xili os c ass istcncia l' S-
colnr, ao s :dumn os Jll'o \·adanwnte 
pob1·cs do ~ J.(rupos, esco las isoladas 
l' infa nti s do Estado. 

Par:IJ.(I'npho uni co. Si IHJ fim de 
cndn exerc iciu, depois de publicad o 
n balance te do segund o scmest re, 
se yerifi ca r ex istencin dl• qualqu er 
sn ldo, poderú es te ser c1npregado, 
nn l'Xe iTi cio seJ,:uint e, L' lll acquisi -
çücs, de materiacs c co n stru c~;ões dl' 
prl'di os esco lares. 

Ar t . 4. o A appli caç:io do fundo 
rderido ucsla lei se• far:'t, em cada 
municipio, tant o CJUnnlo possivel~ 
na proporção do que ncll c se arre-
cadar, de modo que {t sua popula-
ção esco la r l'e\'CI'lam Lodos os be-
nefici os das cout ribu iç<ics havidas. 

Art . 5." Fie:~ 010 cxclusil·n cncar-
Jo(O do Es t:~d o o cnsiuo publi co pri-
lll:l r in nos municipios, IH' Ill como a 
ohri gnç:io de cons truir, ú sua custa, 
os prcdios escolares, urba nos, di s-
ll'ic taes c rurn cs, se m prcjui zo, po-
r~ m. da faculdade qu e ca he nos par-
ti culares, ús instilui~; õc s privadas 
ou publicas de promo,·cr, fundar ou 
in stituir cs lnbclec im cnlos de ensi-
no ele ment ar, observadas ns leis c 
reguh:menlos estndua cs. 

Art. ü. o Fil'a crcadn, subordin a-
da á Dircctoria Ge ral dn Jn slrucç:io, 
a· inspectoria de ass is lcncia medi -
ca escola r, podend o o gove rn o, por 
ront n do fund o, · cunll':l ctar o pes-
soa l neecssa l'i o. 

:\r i . 7. 0 P:1ra f ie l c ri gorosa ap -
plicaç:io dn fu ndo cscolnr, de co n-
form idade com as di sposições dcs la 
lei. a Sec retaria da s Finanças c a 
do lnt el'i or farii o csc riplura~~ão ú 
parte, em li vros cs pcciacs, do seu 
producto e destin o nnnun cs. 

~ 1." No fim de cada se mestre, 
as dita s S•·ci'Claria s puhli cnnio os 
balanCl·les da l'l'ce ila c despesas l'l'-
lati\'a s no fundo l' sco lnr, de manr i-
1':1 a se dcmonslrarc1n l'olll clan•za 
n sa ld o exi ste nt e r o des tin o al -
trihuido ús de spesas de spe ndid as. 

~ ~. " A falta de ohsen ·a ncia do 
di sposto n es t ~ arli~o e nn nrl. 2.", 
impor ta ohri gnç:io do l'oder Ex e-
t'llli\'o suspender, no l'.'\l'I'Cicin sc-
guin! (•, n l:inça menln e a rrc,·adaç;in 
dus conlrihuiç<ks l' l' fel'ida s nas le -
tras "i.l'\ " h'', Hc ", c " d'' , do ar-
ligo 1 . ". 

Ar l. H.• Par:1 effeilo de fi sea li za-
t;il" dn lançanll' IJto dos co nlribuin - 1 
tes e da bon a rrccadaçlio do impos-1 
to rcl'crido, ua lctrn "a", do nrt. 

1. •· os fun ccional'ios da inslrucção 
publica es tadu al fi cn m investidos 
d :~s :~ttl'ibui\,'ô es de fi scnes do dit o 
imposto, cabendo- llws a faculdad e 
de im por mult :1s rcJ.( ul:illlCnt ares c 
de lc\'ar ao con heci ml' nl o dos co ll c-
c!Dres ,. da Direcllll'ia Ge ral da In -
stru cç:io todas ns informações con-
venientes. 

Art . H. " A present e lei eulrnrú l'lll 
YiJ.(or da data do seu re!(ulam enlo . 

Art. 10. ll cvoga m-se as di spos i-
~· ões l' lll coull'ari o. 

Sn la da s sessões, da Ca mnra d o~ 
Deputad os, !l de setembro de 19~7 . 
- 0 Presidente, Pedro l\larqucs di' 
Almei da. - O 1. o Secretario, Joíío 
13e rald o. - O 2. 0 Secretari o, Caio 
Ne lso n . 

Vac :'t co mmissão de Hedacçãu . 
Nada mais hnvc nd o a Lraln r-sc, 

t' levan tada n scss:io, sc ud u des i-
gnnda parn a noc t urna de hoje a 
seguint e: 

OBDEM 0 0 DI A 

l'rimt•ira parte 

Até :'i s 21 horas: 
Leitura da nela, cxpedi cn lc, aprc-

sc ul nçiio de llarece rcs, projcclos, iu-
dica c,õcs, moções c requerimentos. 

SPA' UIIIla parte 
Ate ús 2-l horas : 
Co ntinu nç:iu da :1. • di scuss:io t.l o 

p1•oj eclo n . 28, da Cnma ra , sobre 
o ensino de ph nrmacia c odout olo-
!l in (co m emenda s) . 

il." di scussão dn de n. 63, da C a. 
mnra , crcnmlo uma PrcfcitUI'a em 
Siío Lourenço . 

il." di scussão do de n . .t2, da Ca-
mara , reorganizando os sel'\'i ços de 
meili ç:io de terra s. 

'l . " d iscussão do de n. 4il, da C:l-
llla ra , di spondo sobre o JHlgn ml'Jit o 
de suhl'l' II Çtics a cslabclecimcntos el e 
ens in o agr icola. (Sómcnlc as c• mcn-
das ). 

3. • di scuss:io do de n . flli, dn Cn -
mara, so bre abertura el e crcdil os. 

2." di sc uss:io do de n . li7, da Ca-
ma ra , auclol'izandn o flO \'Crn n n cu. 
trar en1 accol·do com o dn Uni iio, 
para a CCI II S II ' II c~· :io de uma pnntl' 
no l'i o l'aranahyba . 

:1. " di sc ussão el o el e n . !í2, dn Ca-
mara , ('o nl a nd o ll' ni!Hl ao ca pit iío-
III Cdi co da Força Puhlka, Amcril'o 
el e l\fagalbiics Gól' s. (Com emen-
da ). 
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2. • di scussão do de n . ·15, da Ca-
n1 ara , sobre limites int cr-muni ci -
paes. 

2. " discuss:io do de n . . f (i, da Ca-
mara, incluind o nn muni cipi o de 
Brejo das Almas, part e do lel'l'it ol'i o 
de Gor ulubn . 

I . • di scussão do pru,i ect o de re so-
lução li . :1, do Sen:Hio, so bre eco-
nomia int erna ela Secretaria. 

S." SESS r'i.O EXT il:\ OH DI :\ AH 1.-\ . AOS 
l !í DE SETE~IIll\0 OE I!W 

l'r~:;idcncia dn sr. Olcg-n rio i\lacic t 
- Secreta rins, ns s rs. Ol ym piu 
Muurãu t• Ga hri cl Sa ntos 

SUl\ li\IAI\ 10: - Actn . - Pro.i cclu 11. 
28, da Cami11'a: di scurso do sr . 
Lcv iudo Cor lho. - Prnjectc is ns. 
(ii! c -12, da Cam~ rn . - Emenda s :10 
pro.h::ct u n .. 1;1, da C:1111ara: l'l'Clll l'-
l'imenl o do si'. Alfredo Sú. - l'rll-
jeclu n. Gü, da Ca marn : di scurs•• 
e emendas do sr. r\ l f r~ d o Sú . - -
Projcclos ns. ti 7, f>2 , ·15 c .!(;, da 
Ca ma ra. - Pro.i ·elo de resoluçil·1 
11 . il, do Scuado. - Acl os da ~le s n . 
- Ordem do dia sc ~uinl e . 

A' :; ~O homs, feita a l'hanlatl:i , 
achnm-s c pi·escnl cs os o; en iH H' l'S: Olr -
gal'i o i\Jacie l, Hibeiro de Olivcir:> , 
Olympi o ~lourlin, Ga br ie l Sa1 il os, .1. 
~l o nl a n d nn , l.evi nd o Coelho, Alfred o 
Sú, l'n ssns i\l:l ia. Alfredo llal' la, Ca-
millll Chnves. ~ l n d e3 l ino l~on ~·:Jin•s, 
Lu iz Li sboa, En(•as Camer:~ , Atfrr dn 
Cntiio, Alves el e l. r nw:; c• l'ericl es 
de i\ lcnd oiH,'a ,Sim:io da Cunha, f:d-
land o, co m l'a usa partirip:Hln , 11 sr. 
~ l i g u e i Lnnna, e se m ell a, os ma is 
:.c nhores. 

Ab re-se n sc3s:i·•· 
E' lida c npprovada a :H· la da n nl e-

""cl r nl c . 
Snhn• a 111 esa n:io h a c.•:ped i ent e. 
\:i•.l ha ve nd o pa rccere:s, pro.icctos 

inrlica çi>es, mo~cic s c requeriment os. 
pa s sa·~C :'t 

::! .'· 1':\nTE D:\ OBD E~ I DO DI A 

Coutinún a 3" di scuss;in, com l'ln cp · 
da s. do se~uinle : 

l'RO.JECTO :-i. 28, DA CAi\ I.~H:\, Df~ 
I !J2í 

En·; ilw el e phanr.:1cia e od~ont.ologia 
O C•111 fi i'CSSO Lcg isl ntiro do Es t:~do 

de ~ :; nu:; <lemes de,:retn : 
Ar t . I." O cnsinr: da pha l ' lll ~ c ia e 

da odontolog ia só poderú ser 1ni· 
ni s trado no Estad o em esco las que 
tcnhn m obtido n sua equipa1·açiio ús 
c ·1 11 ;~c n c t·es fedcrae s. nos term os da 
lrl( islnção em Yi gor . 

Art. 2." :\ s escolas nindn não cqul-
parati ;,s c n1.!os diplomns sc.inm rc-
cnuh<.:c it! !'s pel o Estado terão o prnzo 
de doi' :II III OS, a contar da puhli cu · 
ção desta Jtoi , para obterem a sua 
cqui pa i':I<;Ú'l ú ~ .:ongc ncrcs fcdcrncs, 
~;u )t JH· n:~ dl' ~ i! s p e n siio dos cffcilo : 
da ~ leis " ~ I ad ua cs de seu rcconll cci-
l:leillo . 

:\ ri . ;~, " ll uran !c " i'L' I' iodo de trai '· 
' iç:i •• delel'lninatl o pelo :11 'Li go nnl e-
ri ol' t' t•nHtuan to as esco las ni1o esl i· 
\ ' l'l'l' lll sob o re gimr n da lei t'edCI'a l, 
fica m su,itoila s :'i s di sposit; tics dcs l.t 
Jc:i. (' ú f hl'a li za~ :io da S"nclaria tf ,, 
In! c• rior, qu:11 1IO ao rc gi nl CII I' S l'o l :~ r . 

,\ r l . ~." ! 'a ra tal fin 1 " 'iOI'el' il " ii L'-
s i J,: n:~rú os fiscal's que forem llet·es-
~ . :~r i · I S l! :IUs quacs incumbid : 

a ) \'i s ilar frcqu cnle mcn lc os cu r· 
~ ·J s , :~u l a s c Jahora lori os c ass is t il· 
aos cxam rs ,·cslibulan•s c fin ae s : 

h) \'c rificar a cx ec uç;io dos Jl l' ' l-
gramma s, dl· que .. pe]o 1ncnos . trL:; 
qunrla s pnrll' s dc1·•.·rao S<' l' e li re li · 
,·anH' nl e expli cada s; 

c) 1·clar pt•l:i c ~: acla t~h sc n:~u c io~ 
tlto sta ltoi t' do re giment o intcrn" d:1 
Esco la; 

d ) ap re~c ut :1 1 ' ao Secretar io do In -
teri or rc i:~Lnr i os ci rcu mslnncind tlS :i fl· 
hrc os tra balhos escolares, o cslad,, 
da ma tr icul a e da freqtH• d ,· i :~, a ~i 
tn aç<i o I in ,lnceir' dn c' l:il ll' lccilnCII i'> 
c as occo rreneia s mai s iln )l• lrla nt e·; 
d :~ I' ida escolar ; 

c ) recoiTcr nnra o Sec rcl:ll 'io dn 11' -
1 cri oi' dos aet'os da congn·:;a\,' :i n l' ll ll -
lra r ios ús di spos ições desta lei c do> 
, eu regulament o, assim como li o ,iul -
f( amcnlo dos exam es ,·c~ tihulnl'e s ,. 
fi nnes, qu and o nlio lhe \lfll'eC'e r ,i u·;. 
to ou razoa\'cl. 

Art. 5." A ~ dcspc, :IS d:1 l'i sc: ili t.u -
~· :'10 cor rcrilo por cn11la da s L'Sl'ola,, 
dc\'l•nd o cada uma ckllas depos11 :11 ' 
nn Thcsourn do Es l:ido. :~lé :11 de .i:~· 
neirn, a qu ota fi xa de qu atro c·•inl• ·: 
de l' l; IS. 

Arl. li" O Poder ExcculiYo, med ian -
te proposta dos fi scncs, pod r rú su' · 
pend er os cl' fcit os das leis de l'l'l':>-
nh ec imcnlo de s ~ a s c qw J :~s , qua 11tln 
\ Cril'i car in sul'f iciencia de malrkul:i, 
del'ieicn cia de app:lrelhJiliCill O, in .. 
nhscn· :~ n cia dos pror:rnllliiiii S np tll 'll · 
vados I'U dcsr umprinwnl o reit erad11 
d:1 s di sposições destn lei l' d11 l'l'SJh' -
cl iYu re~ ul n m c nl o. 

Art . 7." ·\ ;ln rac;:io tk cnda !' Urso, 01 

numeiT c sel'inç:io c!a~ l'espce tira s ca-
11 eira s, as sim e'llll O :1s Jll 'll". 'as de ap l i-
dlio para mal ri cula sei'Ütl e~u nc s its 
ex i.l( icl as p:1ra ns csculns naeioiHit'S 
dfici:J<.:S nu a e II ns equiparada s. 

Art . 8.'· O J·C!(Ui a mcnto qne fú1· ex-
pedido pelo Poder Executivo comple-
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tar:'t n organi zação cs tu~JOl cc id :.t. ,. n : ~ 
presente lei, CJII e cnlrnru .t·Jn .. VJf! OI 
desde a dala da :;ua puhll~a ç a o,. .. 

Art. !l." 1\cvog:un-sc as dl SiJ'iSJçucs 
en1 co nt I'!J ri o. 

Sn ln das sessões, 16 de ngos lo de 
I !l ~ 7 . _ . A. de n csc nd e. ~os ta. ~ 
Fr:t lll' i ~l'" f ,t' ~ ~:l - .IIJ ~ · H' .~r: n ~ ult. __ , 
Ari s tides Cn ilnhr:J. ·- Carlos Ca mpus. 

Emend a~ 

N. 1 
a ) SupJlrimnm-se no ar.l. 1.0 as 

1 ·th\'I"I S "c nns J'Ccnnb cc nla s pelo 
l ~s tn d<; .. ... de Uhú c ltajuhú ". 

N. 2 

~ nhidas, como ~iío, :H innumcms. di f. 
J'i culd ndcs oppos l.n s, ou ns mulllpl.ns 
co n<li ~iles ex igidas pelo govcl·no f r.. 
dc l·nl para o implcmcnl ~ d~.quc.ll.:l 
formalidad e, pareceu-me, a Jllllll.C II.'1 
visla, que 0 projeclo vinha d csfcrn 
um go lpe de morte em .todas cssn.s 
csco h s de ini ciati va pnrtlculal', mm · 
l:;s d:.ts quacs, s1·. P res idente, c? nhc!:?• 
c se i se rem c l'l'i cic nl cs no ensino 11111-
nis t l':ldo c dotada s de todos o.s c C· 
mcntos JHll'a isto indispensavc1;. 

Entre c! la s se contam as de I har·· 
mnc ia c Odontol og ia .de AHcnas,. quo 
é um a da s mn is anlqola s, hem .como 
tt s de Plwrmacin c Odo nl~ l ~~ ~:' ~~c 
11 .· I' cU bú para :ts qua cs se aht .• , 

.1 Jll l! l • - • •• ' l' n no ' nrl. 2.", um a cxccpç~IO as cxlg . .. 
cins co nsta ntes do proJeclo .. . _ 
Fui cum vil•o int crcs ~ c (' s ai L, I : ~(:ta n, 

b) No nrli f(o 2.", onde cs lú " prn - sr. Presidente, que soube do ott crc· 
zr · de doi s :tnnos", di !(:t -sc " pl:az•J cimcnt.u, na Cnmara dos srs. Dcpu-
q(nnl :t os de dur:t ~~~o dos res pecti vos l indo:;, cie um a eJ nel tda , con ~ e l~l l~ l :~~~~~ ·~ 
!.' Ursos" . na cxccpçiin essas duas ull.lllldS esw 

N. 3 h s :unhas bem apparelhad :.ts, !un-
e) no mesmo nrt. 2.", ~_uppl'in~ ;nn- r·c·i ~ n : 1 nd n em edifí cios proprl ns, 11111 " 

se as scgui nlcs palavra s l1n acs,: ex- nidas de hons gabinetes c labr'.'~ o · 
cc pt o as reconhecidas pelo l~s t a d o, l'i os, c dotada s de um corpo l ocen-
lntldada s unt es de ri !(c nt c o dccrclo te assús id onco. . 
11 . 11 .5:10, rcl'crido no nrli t;o pr.ecc- Chegad o, t~ o rém , o pro.i ~~ ~o .n? Se~ 
dent e, c as Esco l:t s de l'harmacJa c . lo c ini c1ada a sua dJ scuss.to, 
Ud oulolog ia de Uh:'1 c Jtujubú ." 1

1;~~~rc se nad or sr Alfredo Sú n prcsc J ~-
N. •l I. -lhe ns emendas ·H:a em d c l~al~, 

r~~:uzind o o pt'O.ÍCCIO as SIHI ; Pl'lntl• d ) Supprima-sc o arti go 6.o. 

N. 5 
Acc resccnlc-sc, ond e co nvier: 

tirns IH'opor\ t'ícs . . 
Desejando, cnliio, obt er .csclaJ'C~ t · 

JJ H~ n : n:; a rc~pc il?, requ:' l'l o .at." n: 
mcnt o da di scussao por 2-l 1.101 as, u 
jú at;o ra posso dcclar:t r, ~ l c \'ld a~n c n · 
i c esclarecido pela :;ucloral ndc supc . 
I'ÍOL' dn ensino em ll lil~a ~!. ler mudado 
co Jn plcta nw nt c de oplnmo. . . 

Posso hujc a ffirmar, co m convi· 
c~ 'i o que as emend as em causa, , d.c 
ni;H,;J algu m vêm d c Lt · i~m ~t a ~· .a . ~~~~ · 

14 .. H iv ·t printda, ou pre.JU lhcaJ .~s c~
Sú. ~~ i as 'de pharmacia c odonlolo!( ut Vl-

s:ulas no projccto . 

Arl . . . E' facull ndo a11S alumn ns 
:;c t 11a lm cn te ma t ri cu lados n a~ Esc.o-
Jas de l'h:~rn,:~ c i a c Od o n !o l o~.w exl s-
ll' nl es no Estndo e cu.i ns lh plnmao; 
n:i11 o;:i o reconhecidos, t l':l ll ;.feri re m-
sc, 11 0 pr:tzn de Ires lll CZeS, p:tl':l :IS 
t•sco l:t s l'l'Con hl~ cid :i s. 

Sala da s sessões do Scnad P, 
de se tembro de 1!)27 . - Alfredn 
- En t'·ns Can1e ra. 

O SH. LEV l:-..' DO COELHO (.') : .-
Sr. Pres ident e, no ler pela pnmc1ra 
,·ez o projecto n . 2S, da Cmnn 1·~ dn:; 
srs. Dcpul atl os, ora em :l:" (IJSet~s 
s:io uo Senad o, tive um a llllpressao 
desagr:Jda n·l, a J'i gUI'II JHi o-sc_-n.lC. r1u c 
se preit' JHi i:t sut'l'oeaJ' a JllJ~·Jali i': J 
parti cular em r c la ç~u :w cn sltllt .d e 
pharm:tcia c odnnl olof( Ja cntt·e JliJ.s. 

Cnm cffcito, es t:tl.uind o o PI'O.J e-
l'lo qu e o ensin o dc3sas :trl cs, ou pm-
fisslics, s.'J poder:'t se r min is tJ ~ad n, .cn1 
1\lin :ts, em esco la s qu e llil.inm ol~tJd • t 
sua equipa ra ~:i o :'ts co nf(c nercs I cdc· 
rucs, llhri g:II Hio-as, pnrl :t.nl o, ~~ se 
:~ pn·s l :~ rem p:11·n es:;a cq utp:tra çan. o 

( ' ) N:io f, ,j rev isto prl n n r:~d o r. 

Assi m é qu e, primeirame nte, n>n!OS 
que o prazo concedid o pal':t que se 
possam :t ppa r r! h a r em ord em !' oh-
le r a l'fll( ipaJ:••;!i 'J, em r cz. de drll s. : 11~ · 
nos cnmn rcza vn o pro.Jcclo PI'Jnt! 
tiv<; é :; nh ~ li t uiJ \ (•, na emenda 11 . _'2. 
po r 'um " p:·azo C!(tl:ll ao de duraçao 
dos res pec li,·os eu n;os" · 

l'nr co nsegui nl c, se ndn ? Ctll:so de 
qualro ann os, 0 prazo se rn ma1 :; .el ~
vado do qu e o co nstante el o pnml· 
1 i \'O p;·ll.i cclo . 

All·m di sto, es tou informado de . '~n.e 
" go ,·ern ;·, min eiro pl eit eia n tlmn · 
n ui ~ :in das e ~ i gc ncias dn. f~ t.l e rnl pa-
ra a equip:tra!; iin, c :tl c .Ja ohl ?vc 
111nn rcdu cç-:io do llllllll' l'll requ erul11 
de prcparat uri os para a malJ'Icul :t 

. . 
ucsscs éurso:i, que de lrczt! passamm 
a SCI' apenas sei s, conforme registra 
um aviso ha pouco cxpctlido pelo sr. 
Ministro do lntcJ·ior. 

PHOJECTO N. 42, DA CAMAHA, 
DE I!J27 

Medição, venda e legitimação do 
terrns devolutas ' Portanto, como essas exigcndas 

estão sendo diminuidas, lenho certeza 
de que outras tamhem sc1·ão redu-
zidas, no intuito de facilitar a equi-
paração dessas escolas. 

O Congresso Legisl ativo do Esta-
do tlc i\! i nas Geracs decreta. 

Art. 1.0 Fica o govemo auctori-
zado u reo rganizar os se rviços das 
medições, Jcgilimaçõcs, venda c de-
fesa das terra s publicas do Estudo, 
ue fó1·ma a da1'- lhes mai or ampli-
tud e c cft'i cicncin. 

Levo tambem em conta que tac :; 
escolas, durante O peJ·iodo de appu-
relhamcnlo, scguiJ·:i o u mesmo J'C-
gimen aclual; c, find o o lapso de .J 
nnnos, si nã o se achare p, nu caso de 
merecerem a cquipnruç:io, ao Cou·· 
g1·csso é dado jli'OJ'ognr esse prazo, 
cstugiario, de maneira qu e as dita s 
escolas uiin fitiUCm PI'C.iud icadns, c 
continuem no me~ mo "s tatu-quo" 
até que po~~:lln se r equiparada s ús 
fed ci'IJes . 
. Nestas condiçiics, corno rclalOJ' dn 
commiss iio de lnstrucç:iu, .iulgc que 
:•.s emendas podem c d ev~m ser Pr.! l.t 
Casa acccitas; c, P'1l' islo, a fuvo1· 
dellas votarei. (.:lluito IH'm! Muito 
bcn: !) · 

Enccrracta a Cliscussiio, s:io app1·o. 
vatlos o projecto c as cmcndus an 
mcsnio ot'ferccidas na scssiio anle· 
ri o r . - 'viio ú comm issiio de 1\cda-
c~~:io. 

Entra en1 3.• di scuss:i o c é appro-
\'tl(lo, sem debate, o seguinte : 

l'I\OJECTO N. 6.1, DA CA Mrlfif., DE 
1927 

Prefeitura em São Lourenço 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Gel'lles decreta: 

Art. 1." Nos lermos do arl. 75, da 
Constituição, fica e1·eada uma Pre· 
feitura no distridJJ de S:i f; LuuJ·cnç:o, 
municipio de Pouso Alto, e aptJJ'ova-
do o dccrcfn n. 7.()52, rl c 1 de abril 
do corrente anno, expedido pelo Po· 
der Executivo. 

Art. 2.0 Fica o gove1·nn auelori zn do 
a emprestar á Prefeitura de S:i o 
Lourenço, até a quantia de lfiO :OOO ~· 
(cento c cincoe nta contos el e réis ), 
abrindo para esse fim, desd e jà, n 
ncressai'io J;I'Cdilo . 

1ht. 3.0 Revogam-se as dispos ições 
em contrario . 

Sala das sessões da C a ma rn do ~ 
Deputados, BeiJo Horizont e, 10 de 
sclemhrn de 1 !J27. - O president e. 
Pedro Mm·qu es de Almeida. - O 1.0 

sccrct.al'io, J oão Beraldo. ·- O 2.0 se-
cretario, Washington F. Pires. 

Vae ú commissão de Ilcdacçiio. 
Entra em 3.• discussão c é npprQ· 

vailo, sem debate, ·a seguinte: 
A. s.-44 

A1·t. 2. " Fica crendo mais um 
di slricto de terra s que o governo 
formarú c localiz:tJ'Ú no ponlo onde 
julgar mai s conveni ente, podendo, 
para esse fim , modifi car a compo-
sição J os actualm cnte cxi stcnles. 

Arl. :1. " Os di stri ctos de teJ'J'a S 
sc r:i o tlividid os em cla sses, se nd o a 
class ifi cação feita a crilerio do 
go vern o nu rcgul:nn ento qu e expe-
dir para a execução dcs la lei. 

A rl. 4 ." Os Ioga res de cngenld-
ros chefes dos di st rictos de terras 
~c r:i 11 t·xercid os, de Jll'cfcrcncia, por 
enge nh eiros do Eslndo, com os veu-
cimcnt.os respectivos. 

A rl. 5." Poderã o SCI' nom eados 
para cada di slriclo tant os agrim 0ll· 
sa res quanl os o exi girem as neces-
sid ade s dos rcs pccli,·os se rviços. 

A1·t. G. o Aos actua cs occupantcs 
de tcnas devo lutas poderão ser ven-
did os, iHd epcnd ent cnte nlc de ha sta 
publica, os terren os que occuparcm 
pelo mínimo rf))' CÇU legal, desde qne 
provem a exi ste ncia de bcmfcitn-
ria s utcis, occupando, pel o menos, a 
quinla part e do terreno qu e for me-
dido em torno da mes ma. 

ParngJ·apho unico . A prova des-
sa condi çüo sc1·:'t feita nclos meios 
pcrmillid os em direito ou int'or-
m:u;lies do engenh eiro-chefe do dis, 
tntl o . 

Art . 7 .• Tambcm pocl eni o as tcr-
J'as se r vendida s t'óra da ha sta pu -
bli ca a todos qu nnl os tiver em a Jll'C· 
ferencia legal, nos term os do ar t. 
il2' do Regulam cnt o n . 11.496, de 
1916. 

i\1'1 . 8. o Sc1·fio co nsid cradn s bem· 
fcitoJ·ins, pma o fim de qu e t1·ata 
o art. 6, os rcpla nt i os de malta s, 
na qui nlrl pari e da :lrca occupadn. 

A1't . !J." Os processos de conce~ 
•ões de terra s medidas antes de 5 
de janeiro de 1!J26 poderii o ser ui-
li mad us, de acconl o com o regula· 
menta n . 2. fi80, ,;e 1 !!09, desde qu e 
o conccss ionarh Jl!'ove o pagamen-
tn do cu sto tia medição. · 

A1·t. 10. Em tod as as· concessôn 
ele lenas, o c o n~ ·~ · sionario se .)l/J·i· 
gani, por meio de clnusuln CX!l'.'CS• 



sn no respedivo titulo, a conservar , es tabelecendo um Casino-Holcl c Jl-
cm matla um quinto da área d0. ve1·sões licitas. 
immovel ou a reflorrst::ll-a n es~a 
proporção, quando devastada, sob 
pena de multa. 

Sala da s sessões do Senado, 14 de 
•;clemhro de Hl2í. - Alfredo Sá. -
Enéas Camcra. - Simão da Cunh!l. 

N. 3 
Arl. 11 . Para o preenchimento 

dos cargos de engenheiros chefes 
dos di slrict os, o gJVcrno poderá a ~< · 
gmentar, no quadro dos cngenhei- Accrcs~cnte-sc, onde convier: 
ros do Estado, os Jogares nccessa- Arligo. E' fa cultado aos alumnos 
rio~. :•ctualmcntc matriculados nas Esc o· 

Art. 12 . Nos municipio s oad.c lns de Phannacia c Od rJIItol ngia exb-
houver enge nh eira de obra s publi- lentes no Estado c cujos diplomas 
cas mantido pel as Ca mara s.· 1\Iunici-~n:io s:Í•) reconhecidos, transferir-se, 
paes c pelo Estado, conjunctamcnle, no prazo de tres mezcs, pam as es· 
poderá ser aproveitad o no scr\'içu colas re.~onhecidas. 
de defesa de maltas c de jazidas , _ 
minera es exi stent es em terras de- Sal:• da s sessoes, .1.'l de ~e t~mbro 
voluta s. d e. I!J~7 -- AJII:cdr •. 'ja,- RJ!JelrO de 

Arl. 13. O auxili ar dese nhi sta dt· Oln·eii'U,- Lu1z L1sboa. 
cada dislri cto lcrú, a lém dos ve nci-
ment os qu e lhe co mpetirem, un.a 
gratificação de 2 r éis por melro 
de pcrim ctro das planta s qu e con-
fecciona r . 

Art. U . Fica o gove rn o auclor í-
zado a ab r ir os neccssa ri os credilo s 
para orco 1Ter ao au gmcrll.o de des-
pesa qu e res ultar des ta lei. 

Arl. 15. Esta lei cnlrarú em vi-
go r na da ta do rcgul:1rrr enl o CJU C 
scrú eX'p c.did o para sua <: xcc ução. 

Art. 16. Hevoga m- sc as dispos i-
ções em contrario. 

Sala da s sessões da Camara do s 
Deput ados do Estad o de Minas Gc-
racs, em 13ello Ho l'i zo nle, aos 10 de 
setembro de 1927. - O prcs i-
donlc, Pedro !\!arques de Almeida. 
- O 1.0 sec retari o, .João 13eraldo . 
- O 2." secrclal'i u, Euzebio de Bl'it-
. to. · 

Vac ú commiss:io de Hedacção. 
Enlr:un em 4:' di scussão as se-

guintes: 

Emen<las offerccidas pelo Senado ao 
projccto n. 43, da Camara 

N. 1 
Artigo . Fica auctorizad n o !o(ovcvnn 

n rever os co ntr:rclos com o Banco 
J-lypothccí)rio c Agricola de Min:•s 
Geraes, de forma a melhor allendcr 
:i organização c funcci onamenlo riu 
credito territ orial c do credito agri-
cola. 

N. 2 
Accrescc nt c-sc, onde conYier: 
Artigo. Fica o gowrno all ctoriza-

do n conceder, mcdi nntc contracto, 
isc nç:io de impostos á sociedade ou 
empresa que tiver cnntraclado com a 
Cnmara l'vlunicipal de Santa Luzia •J 
cmhclkzamcnto de Lagoa Santa, alli 

N. 4 
Artigo . Fica o govc l'll o do Estad CJ 

IIUclol'izndfl a rever o rc!!nlamento do 
Co nservatorio l\!inei ro d e Musica. 

. 5 
Art. Fica o goi'C!'IIO do Estado nu· 

ctorizado a conr.eder ao Sanalorir> 
[; ell n Horizont e, para estação e trata-
-r.cnt o de lubcrcnlosos, durante 5 an-
nos, ise nçú o de impos to;; estaduacs 
que sobre ellc incidirem. 

Sala das sc~sõcs do Senado, 14 de 
~.et cmbrn .!c 1927. - Alfredo Sá. -
Enéas C:rlllCI'a. - Sinüo da Cunha. 

O SR. I) '"F l\EDO SA', obtendo a 
pala\Ta, Nqucr a relirada da emcn· 
da n .. 1, r-or já ler sido contempla-
da em outro projccto a materia que 
ella consigna. 

E' approvndo ~sse rcriucrimenlo. 
Eneerrad:1 a di scussão r.las demais 

rmenda s, ~:iu as mesmas nrprovadas 
c l'cmeltidas á commissão de Reda-
eç:io. 

E11tra çm J." discus s:io, com emen-
das, o seguinte: 

PIWJECTO N. 66. DA CAMA1\A, DE 
1927 . 

Ahortura de creditos 
O Congresso Legislativo do Estado 

ele 1\U nas Gera c~; decreta: 
Arl. 1." Fica o governe nuctorizn-

do a abrir os seguintes creditas: 
1) de 1 :951~900, para pagamento 

do addicional Ja lei n. 425, de 17 de 
agos to de I !106, a que tem direito o 
tenente-coronel da Força Publica Ma-
noel Soares do Couto, no pcriodo de 
l:í de julho do wnentc amw n 31 'le 
dezembro rle 1928; 

2) de 1 :i37$928, :10 c-conomo-almn. 
xarifc do Hosp:tal Ce ntral de Ali e .. 
nadas,,de l.lnrhr.ccHn, Arthur de Cas-
tro LeJte, no período de 15 de outu-
bro de 1926 a <11 de dezembro de 
1928; . 
. 3) de . 2 :256$)()0, ao 1.• officinl da 

Secre.tai'Ia da Se!{ur:r nça e ,b sist encia 
Publica, Octnviann Si mnn clli de As-
si~, no periodo de 12 de março de 
19:.!6 a 31 de dezembro de 1928· 

4) de 2 :053$·180, no ajudante d;1 In-
spccloria Fi.scn.l de i\1 i na s Gernes, !IIa-
noel de OIJvc1ra Ancha no period o 
de li de abril do cniTcn'te nnno a 31 
de dezrmbro de 1928 . 

Ad . 2." Hcvo!(am-se as dispos ições 
1:111 contrario. 

Sala das scssõc r. J rr C:rmura dos De-
pulados do Estado de ~linas Gerae r., 
em ll cll o Horizonte. aos 10 de se .. 
l embro de I 927. - O presidente, Pe-
dro !\'!arques de Almrida. - O I." se 
crelario, Jo:io nera ld n. - O 2.• se-
cretario, Euzchio de Bl'illo. 

Em!'ndas 

N. 1 
Fica o goYCI'no nuct orizmlo a abrir 

desde já, o nccessa ri o ercdito sup~ 
plcmentnr na imporlancia de 1 :225$, 
por insufficicncia da verba 6 do ar-
tigo 1.", §!.",letra A- Pessoa l ; 
n. 2 - Pessoal co nl racla do - Secre-
taria do Senado, lei !)31 , de 27 de se-
lembro de 192fi, para o pagament o, 
mensalment e, da gralifica~ão ao Se-
cretario do Pres ident e do Senado no 
peri odo de 15 de setembro a :11' de 
dezembro do co rrent e exercido c ú 
diffcrençn de ycncimcnt os ao serven-
te, em cxercicio, da Sec retaria , du-
rante o mes mo pel'i odo. 

Sala das sessões, 14 de setembro 
de 1927. 

Onde convier: 

N. 2 
A1·.ligo. Fi ca aberto, desde j:i, um 

crcclito pam pagamento de subsidio 
nos srs . deput ados, de um dia a 
mai s, na imporlan cia de i :200$000. 
- Alfredo Sú . - Ribeiro de Oli-
veira. - Luiz Lisboa. 

N. 3 
Artigo. Fica o governo aucloriza-

do a mandar entregar ás filhas do 
dr . Alcides Baptista Ferrei ra a som-
ma de 1 O :000$000 (dez contos de 
réis), a titulo de compensiio, por 
seus trabalhos sobre " Identificação, 
Daclyloscopica e Instrucções ás Au-

ctoridndcs . Policiacs" por cllc ofte-
rccidos no Estad o. ' 

Artigo. Asseguraria a propriedade 
do Estado sobre os direitos auclo-
ra es dessas obras, poderá o governo 
n~nndnr editnl -as na Imprensa Offi-
~ lal , depoi s de rcvi st.as c adaptadas 
a nctual lc!( islação . · 
. Arti go. Pnra execução desta lei, 

f1 ca o l(ovel·no auctorizndo a abrir 
n nrccssa ri o credito. 

S:da dns sessões, 14 de setembro 
d_e 1927 . - Alfredo Sú . - Enéas 
Ca mcm . - Simão da Cunha. 

O SH . ALFI\EDO SA' - Venho 
a Pl'esent:! r ao projccto em di scuss:io 
sr. Prcsultont c, duas emendas, co n~ 
lendo :unl~as maleria relaci onada com 
a do pro,1ecto, pois tratam lambem 
de tHiga ment ns. 

Siio as seguint es: (lê) 
V~n á Mesa, são lidas c entram 

cm_JJUnctamcnl e em discussão as sc-
gtunl es : ' 

Emendas 

N. 4 
Ar.t .. Fica o govrrno auctorizado a 

gralll'l cn r com a imJlOrtancia até 
i)Q ulo ' - o pessoa I do corpo de segu-
ran ça c. do " alcli er" pho!ographico 
t ~ ~ -S.c r v l~.o dc.Inve~tigaçcics, capa-
g~u. :l ~.~S fUIJ CC IOIHII'.IOS da t\rcsmrr I'C-
P.•lll.I Ç,\0, OS vencrmcntos de off'. 
~ r:H'.s. c amanuen~es que lhes scjm~l 
cqnnalcnte.s, ahl'lndo para esse fim 
' l ncCCSSII I'IO credito. 

SaH da s sessões, 15 de setembro 
dC' 1.)~7 .. - Alfrl•do Sú. - Hihcim 
c~t· Ohi'Cira . - Luiz Li sboa . - Al-
vt• s de Lemos . 

N. 5 
~ccr~sccnl?-se, onde co nvier: 

A•·!q;o. F1ca reduzido a um anno 
0 JlCl'l ndo rl e cxcrcicio effcctivo do 
ca rgn ou manda to, a que se refere 
0 arl. !l2, dos estatutos, approvados 
pelo dcCI'eto n . 6 . 600 de !) de maio 
de Jn4 . " ' ' 

Sala das sr ssõcs, 1!í de se tembro 
d_e 192 7. - Alfredo Sá. _ Enoas 

.Ca mera . - Sim:io da Cunha. 
Encrrrada. a discuss:io, são appro-

V:Jt\~s 1~ pro.Jt'c.to _e as emendas. 
\ao a comm1s sao de Hedacção. 
_En.t ra e1~1 2." di scussiio, sendo ap-

Jll ov:• do, se m debate, por nrligos 0 
segu1nle: ' 

PBOJECTO N. 67, DA CAMARA DE 
1927 ' 

Ponte sobre o Paranahyba 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de Minas Gcl'iles 'dccrctu: 



.. 1 '(. 

Mô 

Art. 1. • O governo f~ca auclori-
, :zndo a cnlrnr em cntcn~luncnlo. com 

a União, para constnur, mcdl!l nlc 
auxilio desta, uma ponlc sobre .o 
rio Parnnnhyha, no porto dos Frcl-
rcs c o Innçnmcnlo de outra s, ond e 
julgar convcnicnlc, abrindo os ne-
ccssarios crcdilos. 

Arl. 2 . o O governo fi ca nncloriza-
do a mandai' dnzcr os es tudo s c lc-
V'Il' a cffcilo a navcga(,'iío do flio 
Grande, no trecho comprclH'IHlido 
cnlrc Ja guara c Cachoe irn do l\la-
ribo ndo, ahl'indn para esse fim os 
ncccssa rios crc<lilos e entrando em 
accordo com a União c o l~s tndn de 
São Paulo para exlendel-a quant o 
possível. 

Arl. 3. o Nenhum cslahclccimcntn 
de in strucçfto superior ou secunda-
ri a que não ministre ensi no_ !(ra-
lui tn, poderá receber suh~· e nçao <~o 
Estado po1· espaço de 111a1s de sc1s 
annos, sa lvo o eslri ctamcnt c ncces-
snrio para mant er 5 alumnos po-
bres. 

Al'l . 4 .0 :\fa co nstrncç:io de obras 
publicas o gove rn o ai tcndcrú: 

a) preferencialm ent r, ús de mai or 
inte1·cssc c utilidad e !(era! do Esta-
do ou de grn nd c parte deste ; 

h) ú antiguidade da s reclamações 
c pedidos; 

c) em cgu:tld ndc de conrl içõrs ao 
muni cípio qu e ma is contribuir pa-
ra as rend as cstadna es; 

d) ú p1·oporç:io do renclim ent o dos 
impos tos nas rcspedi1·as eo ll cclo-
rias estaduaes. 

Art. f1." Hei'O!(nn1 -se as di sposi-
ções em contrari o. 

Sala da s sessões da Ca mara dos 
Dcpnt:Hlos de .i\linn s Gcracs, em Hel-
Io Hori zonte, :10s 10 de sctcmhro 
de 1!!27. - O prcs id enl (\ Pec~ro 
Marques de Alm eid a. - O 1 ." se-
creta J'io, .To:in Hera Ido . - O 2. o sc-
cretal'io, Euzrbio de Britto. 

Fica sobre a mesa, para a ord em 
dos lrnhalhos. 

Entm em 3." di scussão, co m emen-
da , o seguint e: 

PHOJECTO N. rí2, DA C,\ ~IAH r\, DE 
1\!27 

Contagem de tempo 
O Colll(I'Csso Leg islativo do Esta-

do de Minas Gcra cs decreta: 
A ri. 1. • Scrú contado, par a os c f-

feitos lcgacs, n tempo qu e o ca pi-
tão medico ela Forç:a Publica, Ame-
ri co de l\'la!(alhiícs Góes, serviu co mo 
conlractado em scrl'i~o de ca mpa-
nha. 

Arl. 2. o Hcvogam-sc ns dlspo'sl· 
çõt•s em conlrnrio. 

Sala das sessões da Cnmnra dos 
Depu tados, Ucllo Horizonl~, 8 de ~c-
1 em bro de I !!27 . - O prcSJ(lcnlc, I e-
dro i\larqncs de Almeida. O 1. " 
secretario, ,João [leraldn. - O 2. 0 

sccl·cln rio, Caio Ne lso n. 

Emenda 
AcCJ'r sccntc-sc: 

Ar t . .. Fi ca co nsiderada com di-
reito aos ve nciment os do posto a 
reforma co ncccl ida no a." sargento 
ela Força Publica do Estado, João 
Tcixcim da Silva . 

Sala das sessões, 14 de setembro 
de 1927. - Alfredo Sú . 

E' appru va do, se m debate, por es-
crutínio secreto, co m a emenda, se n-
do rcmctlid os á commissiío de J1c-
ciacç:io. 

Ent r:1 em 2.'' discussão, por artigo:;, 
o seguinte: 

PIIO.JECTO :\f . ·15, DA C.Al\IAHA, DI! 
1 !!27 

Limites enlre municipios 
O Crlll L; rc sso Legislai h· o do Estadr.i 

t'tc !I li 11:1s Gcraes dt·crcla: 
Art. 1." O ar t. !!.0 , n. 8, da lei n. 

;,[J(i, de 1\111, mtda mod ifi cou na li· 
n!w dil'i so i'Ía entre Prados c Lagoa 
IJouracla, que era c co nlinúa a ser a 
, ; l'!~ u i n l.c : cumc'a no C:,piio do So· 
ilrado, na dil'isa de Hcscmlc Costa, 
t· dc, cc pclr> espil):io att\ o eorrcl)o d:~ s 
Fi t~ lll'irns, por es te abaix(l c pelo pn· 
rnciro l':lil o ú esquerda, g:111ha o al to 
do \':1c-Vem, c sel)ue p<.!l o esp igão, 
:1l)11 :1s I'CI't e11tcs, all' o :1 ll r. da Pol·td-
r;, l'esada , no flelirn dt) Thimothco ; 
desce pnr 111 11 corrcgozi 11ho c volta ú 
l'sque rd a,' por um va i lo velho, rumo 
:;o Cn p:"io do ,lalohú ; co rta o csr:i· 
;;:io, :qJallha as nasce nt es do co rrc~o 
do Gambú, segue por es te, pelo n o 
Cara11dahy, c pelo co rrego qu e vem 
d:1 La ~oa Donrath, nt l: ú ront'lucllcin 
do ril~e iro da s llandeir inhas ; co11ti· 
1n'1a por es te c por 11111 af t'lu cntc mc-
nnr que n •m d o :1çudc, ai l 'a l · c s ~. a c:;lc 
c 11111 brcj :"10 , c pela s suas cabcccir: 1 ~ 
1·:1c :1o alt o do Fcijonl de Ci 111:1 : dahi, 
rcl as clil·is:1s do ll lc11danha, no rio 
Ca ra nd :ill.V, até frnntt•:1 r a foz drJ 
co iTego do Tijnco, lindt c en tre Pm-
dns c C:1r:1 1Hiahy. 

Art. 2." Hcl'ngam-se ns di spos ições 
l' lll co nl r.uri o. 

S;da clns scssôc~ da Camarn dos 
Deputadns de i\ linn s Gr i':I CS, <'m Bel· 
lo 1-l orizuntc, aos 2!) dt• :,gosto J c 
I !J27 . ~ O presidente, Pcdi'O Mar-
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fJll!lS de Alm<'ida. -· O t.• S<'C: I'l'la J'i (l , Nada mais havendo a !miar-se, J 
.João llcmldo. - O :.1." ~ecrc taJ'i r; , levantada a :;csstio, ~;c ncl u des ignada 
Washin gton fi . .PirC' s. para a scss tio de aman hã a scguintr.: 

Appi'OI'ado, se m debat e, fica sobl'l' 
a mesa, para a ord em dos I ruhalhos . 

~~ntm em 2.", [JO I' urlif(os, o sc-
gullJtc; 

PnO,JECTO N. 4fi, DA CA~ I AnA, D.:-: 
1927 

Municipio de Brejo das Almas 
O Congresso Leg islativo do Estado 

de Minas Gcracs dec1·cta: 
Arl. 1.0 O muni cípio de Br<'.i o da s 

Alm a~. crendo pelo nrl. 2.0
, n. IV, :!a 

lei n. 8411, de 7 de setembro de 1!!2'1, 
cnmp rC' lll!ndc c :1hrange tnmhem, el e 
accordo eo m as divisn s dcsc riptas, a 
art e do tcrritori n do di slricto de Gn· 

I'Utuba, nn muni cípio el e Gr:i o Mo· 
go l, que lhe foi in corporada no ncl•> 
da c reação. 

A1·l. 2." Her ogam-sc as di s pos i ~õc s 
em contrario . 

Sala da s sessões da \.a mara el os O~ · 
puta dos, 29 ele nf(ost o el e 1 !l27 . - O 
president e, Pedro i\lnrqnes el e A llll ·~ i 
da. - O 1.• secreta I'Í o, .João Ber:dcl n. 
~ O 2.0 secretari o, Washing ton J>:-
r<·s . 

Ap pro\'ado, se m rle halc .fica soh l't• 
a mesa, )2ara a ordem elos trabalhos . 

Entra rm 1.' di scussão o seguint e : 

PHO.JECTO DE HESOUJÇ,\0 N. il 
DO SEN :\DO, DE HJ27 

Economia in te rn a da Secretaria 
Ar!. 1." Ficam elêl'ados :1 r.Jc r. cu n-

tos (J Íi oce nltlS c vint e c quatro mil 
I éis ( ltJ :824$1100), HIIIIUae s, OS I'C nCi-
Jil eiii OS ele cada 11111 dos fl :neci nrwri o:; 
el a Sce l·ct:1ria elo Sc:n:•do, J.'ranciscn 
el e Paula Dias ~l:irinho c Amclian u 
Aul(us to ele Srn1 sa . 

Ar!'. :.!." Esse nu!im cnt o só prcva!c .. 
cerú parn os cffcilos de sua aposen · 
tncl oria. 

Sala das co lllll'IÍ~ ~:(ics, 1:i de s!'lcm· 
hro dr. 1!l27. - Alfrc:ln Sú. - Jlibri-
1'" de Olivnira . - · Lev ind (l Coelho. - · 
Valladarcs llibciro. - Camillo Cha· 
l'cs. - Luiz Lisboa. 

App rnl'ad o, srm dcbnte, I' HC ú co lil-
missiio d ~ Volicia. 

Actos da Mesa 
O s1·. P1·esidcntc !c c sujeita ú a p-

provaçiío da Casa, se ndo, un anim cme, 
approvada, a pmposla de nomeação 
do officin) d1·. Emílio .Jacob para re-
daclor de ne tas, c do sr. José Mnme-
çl!) Xavier para se~·venle. 

OHDEM DO DIA 

Primeira Jlartc 
At é tis 14 horas: 

Leitura da acln, cxpedic11lc, npre· 
~c11tação de pareceres, pro jcclos, in .. 
d icaçÕcs, moções c requcl'in1ontos. 

Segunda Jlarte 
AI(· {Js 1i hnrns : 

. 1." di scussão do pro.iecto 11. 40, da 
C:nna ra ,a pprovamlo o accorclo de li-
1milcs l'nlre ns muni cípios ele Vargi-
nha c Eloy Mendes . 

37.• SESS,\0 OHDINAniA , AOS 16 
DE SETEMBHO DE 1927 

Prcsid encia do sr . Olcgario Maciel 
- S·~cret a ri os, os srs. Olympio 
Mcurão l' Guhri el Santos 

SUMl\IAHIO: Acta . - Expcdient.c. 
-Pa rC' ce r rl c commi ssão sohrc o 
projeclo de rcsolnç:io 11 . 3, do 
Senad o. - fl cdn eções fi nn cs dos 
projccl os ns . 2R, 43, 52, 66, 63, 
:J 1il. 7. 2i'l, i17 c 57, da Camarn, 
c' G, do Senado . - Discurso c in-
di cação elo sr. Alfredo Sú. -Pro~. 
j cclo n. 40, da Camara. - Or-
dem elo dia seguint e . 
A's doze horas, fei'a n chnmada, 

:1cham-sc prese nte s os srs . Olcgario 
l\'iacicl, Hihciro de Oliveira, Olym-
pio Jl!ourií o, Ga briel Santos, J . ~lon
tandon , l'criclcs de Mendonça, Xa-
vier Holim, Levinc.lo Coelho, Alves 
rl c L<• mos, A lfrcdo S:i, Moreira da 
Bocha, Si m:'io da Cunha , Enéas· 
Camcrn . Moclcslinn Gon~~a l vcs, Val-
larlarcs Hibciro, Alfredo [lacla, Luiz 
Li sboa, Passos Ma ia, Cnmillo Ch .l-
ves c Alfredo Calão, faltando, com 
ca usa participada o sr . Miguel Lnn-
nn , c, sem c !la, os mais senhores. 

A hrc-se a sessão . 
E' lida c approvadn a nela da 

nnt cccdcntc . 
O sr. 1 . o Secretario procede á 

leitma do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Officios 
Do s1·. 1. o Scc1·clario ela Camara 

don Dcpntados, communicando te-
rem subido á sa ncção presi rlenci ai,. 
respect ivamente, sob ns. 267, 268, 
2691 270 9.271 1 os projcctos do ~e-
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hado ns. 5, soh doacüo de um pre-
di o á muni cipalidade de Mm' de 
Hcspanha; 10, crenndo uma escola 
de aviação nesta Capital; 11, sobre 
constru cção de uma cadeia em Ja-
culinga, c sob ns. 270 c 271, redigi -
dos de accordo com as emenda s do 
Senado, os de ns. 3:1, da Cnmnra, 
considerando de utilidade publica 
o Aulomovel Cluh de Minas Gcraes, 
e 58, abrindo diversos creditas . -
Inteirado. 

Passa-se á 
Apresentaçüo de pareceres, projectos, 

indicações c re<1u erim cntos 
O SH. ALFHEDO SA' (' ) :-Sr. 

Presidente, ve nho apresentar á co n-
sideração do Senado uma indicação, 
propondo que, como medida de eco-
nomia c por dcsnecess ilfadc do ser-
viço na Secretaria do Senado, sejam 
supprimidos no quadro do pessoal, 
li medida que vaga rem, os Jogares 
de amanucnses, c que, pnra os pro-
vimentos da s va gas de officincs, se-
ja exigido concurso, na forma da 
rcso I ução n . 29 de 15 de setembro 
de 192 7, art. 3. • 

Crea ndo, ha pouco, sr. P res iden-
t e, o Joga r de rcdactor de nel as, pa-
ra que foi nomeado um dos nffi-
ciacs da Secretaria , c promovido 
para a sua vaga um dos am anucn-
~cs, não foi pensamento do Senado 
augmentar um funccionario no qua -

. dro do pessoal da sua Secretaria, 
com o preenchimento da va{la de 
amanucnsc, como poderà parecer. 

Havia um dispositivo regi mental 
anterior, supprim indo os dois Joga-
res cfc amanuen scs, quand o vagas-
sem. 

Acontece, pori•m, qu e, contraria-
mente ao que pcnsa1·amos, fôra pos-
teriorm ente l'CYog;Hla a dita disposi-
ção. 

Para que não se julgue estar va-
!!O o lol!nr do amnnu ensc promovi-
do a officia I. pot· isso que, r epito, 
niio lc\'c o Senado em mira crcat· 
um novo logm· na Scct•rlaria, para 
cujo serviço é hasfantc o num ero 
act.ual de cmnregados, é que offcrc-
ço a indicaçã o nos termos em que 
se achava fnrmul;,cla, revigoran-
do a anti!.(a di snosiçii o a respeito, 
isto é, extinguindo, pot• vaqa, os lo-
~ares de amanucnses do Senado. 

Si houver tempo, ainrl'ii este an-
no, podci'Íl ser nnnrovada c. si não 
houver, será dada para discussão 

(') N~o foi revisto pelo orador, 

no anno seguinte, ficando, em todo 
caso, regi strado, como elemento 
hi storico, o pensamento do Senado, 
de crear o Jogar de rcdactor de 
aclas, promover a official um dos 
amanucn scs, mas sem augmcnto do 
qu adro elo pessoa l e sem sobrccai'-
l'eg:tr a re spectiva verba. 

(Muífo .bem/) 
Vac á l\lcsa c é !.da a seguinte 

indicaçtio : 
lndicnmos que como medida de 

economia c por desnecessidade do 
serviço, na Secretaria do Senado, 
sejam supprimid os no quadro do 
pessoa l, Íl medida que vagarem, os 
Jogares de am anuenscs, e que para 
os proviment os da s vagas de offi-
ciaes seja exigido concurso, na fôr-
ma da resolução n . 29, de 15 de 
~elcmbro de 1927, artigo 3. 0

, 

Senado, em 16 de setembro de 
1927.- Alfredo Sá.- Valladares 
H i beiro. - João Jacques Montan-
don . - Luiz Lisboa . - Lcvindo 
Coelho . - Enéas C a mera . -Simão 
da Cunha. - Moreim da Rocha, 

Va c a imprimir . 

Parecer 

O SI\ . OLYMPIO MO UHÃO, pela 
~o 111111Í s~iio de Polici a, offercce o se-
guinte : 

3obrc o projccto de resolução n. 3, 
do Senado 

A' commissão de Policia, a cujo 
l'Xalll e foi presente O projcclo de 
rr soluçfto n. :J, do Senado, fixando 
os vencimentos de dois officiaes da 
Secretaria, para os fins de aposcn-
t<aloria , j:i approvado em 1. •, len-
do em vi sta o parecer elas commis-
;õcs rcunid<\S de Finanças c .Jus-
ti ça c Lcg islaçüo, opina seja o mes-
mo projcct o suhmcttido á 2 . • e ap-
provado cr:m ~ seguinte rcdacção: 

O Senado do Estado de Minas Gc-
racs re so lve: 

Art. 1. o Fica elevados a dez con-
tos oit ocent os c vinte c quatro mil 
ré is, lO :82~·$000) annuaes, os venci-
ment os de cada um dos officiacs da' 
Secretaria elo Senado, Francisco de 
Augusto de Souza . 
Paula Dias Marinho c Aureliano 

Art. 2 . o Esse augmcnto só pre-
valecerá pam os cffcitos d.c sua 
aposentadoria, c a partir de 1. o de 
janeiro vindouro . 

Art . 3. " Hcvogam-se as disposi· 
ções em contrnrio, 
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Sala das commissõcs, 16 de se-
tembro de 1927. - O lega ri o Maciel. 
- Olympio Monrão . - Gabriel San-

Auxiliares da fi sca lização (clnssri 
cxtinct.n ) : act uni , 820~000; futuro, 
1:000$000. 

Gabillclc da Prcsiclcllcia: 
tos. 

Fica sobre a mesa para figurar 
11a ordem dos lraba lhos da sessão 
noclurnn de hnjc , a requerimento 
do relator. 

Redncções finaes 

O SR . XA VIEH HOLil\1, pela com-
missão de llcdacção, offcrccc as se-
guintes : 

I - Sobre o projccto n . 3, cla 
Camara 

A commissão de Hedacção exami-
nou, com a dev ida atlcnção, as 
emcmlas offercc ida s pelo Sc11adu ao 
projccto 11 . il, c aprese nta a reda -
cção com que deve m ser remei lidas 
li Camarn dos Deputados. 

Seguem-se as cmemlas. 
Sala das commissõcs, Hi de se-

lembro de 1927 . - Xavier Holim . -
Luiz Lisboa . - Valladarcs Hibcirn. 

N. 1 
Onde convier, accrcscclltc-sc: 
Art. Fica approvado o quadro an-

nexo de augmenlo de vencimentos 
do funcci onalismo do Estado (pes-
soal cffcclivo). 

Art. Fica o governo auctorizado a 
dfcclivar em seus respectivos car-
gos os actuaes conl raclados, á me-
dida da s poss ibilidades dos recursos 
financeiros e de acco rdo com as con-
venicncias do serviço publico. 

Vencimentos 
Secretaria de Estado: 
Pessoal commum a todas as Se-

cretarias: 
Direclor: actual , 1 :2508000; fnturo, 

1:500$000. 
Official de gabinete: actunl , 875$: 

futuro, 1 :0008000. 
Chefe de secção: nctual, 820$000; 

futuro, 1 :0008000 . 
1. 0 official: aelual, 682$000; futn-

ro, 820$000. 
2. o official: actual, 5728000; futu-

ro, 680$000. 
Amanucnsc: actual, 432$000; futu-

ro, 520$000 . 
Porteiro: actual, 291 $000; futuro, 

350$000. 
Continuo: actual, 2238000; futuro, 

Sccrctnrio da Prcsidcncia: acluul, 
1 :1 5~000 ; futur o, 1:350$000 . 

Ofl'i cial de flabinctc: actual, 
1 : 0~0$000; futuro, 1 :2 5.Q~OOO. 

Secretaria do Intcrwr : 
Almoxa rifc: actual, 3158000; futu-

ro, 400SOOO. 
.Tu st iça de 2 . n cnlrancia: 
Dcscmha l'!.(iHlor: actunl, 2:500$000; 

fui uro, ;; :000$000. 
Secretari o : actual , 715~SOO; futu-

ro, 1 :000$000. . 
Officinl: actnal, 57-l$250; futuro, 

650$000. A mnnu ensc :11ct ual , 337SOOO; fulu-
ro, fi00$000 . 

Esc ri do ( 2,1 ) : actual, 452· 620; fu-
lu r o, G00$000. 

Esc riYãn ( 1.") : nctual , 600$000; fu-
turo, 600· 000 . 

Porteiro: actual, 230$000; futmo, 
:lf10SOOO. 

f.ont i IIUO: act ual, 185SOOO; futuro, 
'!fl08000. 

ScrYcnte : actual, 142$500; futuro, 
'lOO::ltlOfl . 

Offi cial de justi\,'n: actual, 
2:16$99:1: futuro, 950$000. 

l\lini stcrio Publi co : 
Pt·ocuraclor Geral do B.>taclo: 

ac tual , 2:ri00$000; futur o, i\:000 ' 000. 
Advofla do Geral el o Est:1clo: actual, 

2:000$000; fui UI'O, 2:500$000 , 
Ensino Prima rio: 

Director de grupo da Capital c se-
melhant es : actunl , 467:"000; futuro, 
5iíOSOOO. 

Dircctor el r gnqJo de cidade: 
actual, 40!)$000: futuro, 500.000 . 

Dircc tor de f.(rupo de cli stri clo : 
~c tua I, 27 fiSOOO; futuro, ilf10SOOO. 

Professo r de flrup o da Capital: 
ac tual , 2G!J8000: futuro, iHí0$000. 

Professo r do grupo el e cidade: 
ac tu al, 2rí2. 000: futuro , il208000 . 

Professor do grupo el e di s t ri c to : 
ac tu nl, 198$000: futuro, 250$000. 

Profe sso r de escolas isolndn s. 
acl ual, 252$000; futuro, 320$000. 

Professo r de di st ri elo: nctual, . .. 
l!l8$000; fnluro, 250$000. 

Professor de escola rural: actual, 
170$000; futuro, 200$000 . 

Professo r de tmhnlhos manuacs 
da f.npital (nnligo technico) : aclual, 
12!i$7fl0; futut·o, 500$000. 

Professo r de trabalhos manuncs, 
tk cidade ou vi lia (a ntigo tcchnico) : 
•Jctual, iHi0$000 ; futuro, 450~090. 270$000 . 

Servente: actual , 186$500; futuro, Ad.iuncla da Capital: aclual, 
15fl$000; futuro, 200$000. 220$000. 

Chefe technico: aclual, 820$000; 
f~turo, 1:200*000, 

Adjuncta da cidade: aclual, 
! 30~000 i futuro, 180$000 , 
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Arl.iunctn de cidade: nc tuul, 
97$fi00; futuro, 1 ó0$000. 

P?t·tcit·o da Cup it nl : actual, 
142;%00; futuro, 2008000. 

1 ,orletro de cid ade: ac t ual, 
13o.,ooo; futuro. 180:'000 

Portei ro de distr icto · 'nctun l 
93S!i00; futuro, 1 fJ0$000: ' ' ' 
t ~-e t·vctntel• elO cc.o nductorcs da Capi-
u . ac ua' _4-~000; futuro, 11í0$000. 

Idem, de ctdade: aclunl· 938600. 
futuro, Jil0$000. ' · • • 

Idem, de dis tricto : nc lual, 80SOOO·, 
futuro, 11 08000 . • 

Escola Normal : 
Dircctor: ac lunl I :1508000· fttttt-

ro,, 1 :300$000. ' • ' 
Secretario: nc tual 6008000· fttttt-

ro, tlfJ0$000. ' · ' 
Professo i'CS d . · · 

6r -~()()" '' f' · C SC ICIICI(IS: actua ) 
i!·>·. "; u turo, 8fJ0$000. ' 
ldl'l11, de artes: act unl 5345\000. f 

tum, H50 ~· ooo ' • • u-
Id cl~l, de c~s turns c trabalhos mn-

~llln ~s. nctual, 426.'750; futuro ,,(l;!$000. , 
. Pt:o (c ~~or_a de _cducaçiin physica: 
,,ct~ t:tl•. ;)a I $0UO; ! utul·o. 4ií0$000. 

l t.otc~s~ t :a do Curso Fundamental: 
act}t:tl, ;>.I.J$000; futuro, 400$000. 

I t cpat ado ra-zc lndora: ac tual 
291 -000; futut·o, ilf>OSOOO. ' .... 
n, ~l_lSJlCCto.ra de allllllllôi S: acfual . 
, , 2f;)(i(J~: f Uttii'O, -100~000. ' " 

Auxdtar de In spec turh. 
2:'i:i$!1!10; futuro, 3208000. • . aclual 
. P_od tciro : ncl u:d 2'108000 . 3:, 0~000. ' ' · , futuro, 

. Co ntinuo : aclunl, 186 '250; futu-
ro. 250- 000 . 

Sct'\' cll tc · ·1cíu· l 1r.r. "ooo 200~000. · ' "' ,JiJ ,., ; futuro. 
E•; c~J i a ~\orma l de Ouro Fino. 

' Dlrrt: ft_> r-profl·ssor: a dual . 
4.J!!SOOO; f_utut·o, G00$000. ' 

S~crl'larw-professor: •te tu· 1 
4 :1~~~ (1() ; fu ltp·o, 5008000 •. .t ' 

Professo res de sc iencins c lin-
gua s: actual, 3608000· futut·o 
450$000. . ' ' 

P~·,•fesso res ele nrlrs: act ual 
291 000; futuro, 3iíOSOOO. ' 

t )
Professo res elo Curso Funchmcn-

. n : actual, 279~000· futuro ' 
;l!>OSOOO. ' . ' · · · · · · 

Porteiro: a d ual 1fl!'>$000 ,· futm·o. 
200$000. ' 

Continuo : actunl 1iJOS. OOO ,· ftlttlro, 
180$000. ' 

Set·vcntc: ac tunl , !J:J$,'GOO ,· f 1 50~ 000. utmo, 
Ensino Sccundario: 

Ex~crnato el o Gymnasio Mineiro: 
Hct tor: actual, 1:150$000. futtii'O 

1 :300$000. , ' 
Professores de seicncin s e Iin-

~uns: aclual, 655-'000; futuro, 850S. 

P1·ofessm·es de artes: nctunl, . • .• 
5:1 ·~$500; futuro, 850$000. 

Sec retario: actunl, 432$500 · futuro 
HW~OOO. ' ' 

Amanucnsc: actual, 291$000 · fu· 
luro. ilfJ6$000 . ' 

Bihlint hcca ri o : actual, 291 $000; fu-
turo, 350$000 . 

In spcctnt·cs de alumnos : aclual 
:!7:!$000; futuro, 350$000 . ' 

Porteiro: ac tual, · 2i!O:'OOO · futuro, 
i!50$000. ' 

I_nt crnn tn do Gymnasio Mineiro: 
11 ctt or: nclu;Jio, 1 :040 .. 000· fu~uro' · 
1 : 150$000 . ' • 

Professores de sciencins c Jinguas: 
ac lun I, 6556000: futuro, 850$000. 

Professores de artes: actual 
5348000; futuro, 850$000 . ' .. " 

Secretario: actunl, 426$750 · futu-
ro, iíOO~OOO. ' 

Ama nucnse: nctual 291$000 · futu-
ro, :lfíO~OOO. ' ' 

In spcctOI' de nlumnos: actual, .. 
261!$000; fut m o, 350-'000. 

Po rt eiro: nct ua.I~ 230$000 · fulur 
ro, :lfJ0$000. ' 

l'r r pa rador: nct uni , 291$000 · futu-
ro, i!G0$000. J 

Ensino At·tislico : 
C:~ n se rvnlorio· Mineiro de Musica: 
Dtrcct o r: nclua I, 930$000; futu-

ro, 1 :1 00$000. 
Secrl'1:11'in : actual, 375$000 ; futu -

ro. r. :-.08000. 
Professo r: actunl, 6008000 · futuro 

8008000. • ' ' 
. Acompn nh arlor : ac tU'/ll;, 375$000 · 
futur o, 4:íOSOOO. ' 

A fi 11 ndor: ac lual, 255$000 · futu-
ro, :!20$000. ' 
, .!nspccto r de nlumnos: actu:ll, 
2a:,sooo: futuro, :120 ·ooo. 

Au xili nr do inspector: ac tual 
25!'•$000: futuro, 320$000. ' ' ,. · · · 

l'ralicnntc: nc tual, 255$000 · futu-
1'0, 320$000. ' 

Porteiw : ~,;c tua l 230~000; futuro, 
350~000. ' 

Sl·n ·cn!.e: nclunl , 155$000 ; futuro, 
200$000. 

Ensino Supcl'ior: 
Escola de Phnrmacia de Ouro Pre-

to: 
Direc!or-l ent c: actu~t\ 930$000:; 

fuluro, 1:100$000. 
Secretario : nc tual , 4!!0$000 . fu-

I um, 1.00$000. ' 
Pro fessor: aclua ), 655$000. futu-

I'O, 800$000. ' 
Aman ucnsr : actunl, 2il0$000· fulu-

NJ :!50$000. ' 
Zelador da hihliothcca ·. t ) 

1 r." "OO a c .ua , ·>·''' O; futuro, 350$000. 
Consct·varlor : actua l, 291$000. fu-

I uro, 350$000. ' 
_Po rteiro: actual, 230$000. futuro 

3:J0$000' ' ' 
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Continuo: act.unl, 186.''250; 
250$000. 

Servente: ac tual,, 14!!$375; 
200. 000. 

futuro, 

futuro, 

Ensino Profi ss innnl : 
Escola Complementar de Commcr-

cio de Sele Lagoas: 
Professor: a<:tual, 37~$000; futu-

ro, 450· 000 . 
Servente: aclual , 155$000; futuro , 

200$000. 
Fi scalizn ~~ão de ensino : 

lnspcct.or de ens ino na Capital: 
netunl , 710$000; (uluro, 800~000. 

Inspcclo t· rcgiona I: actun I, 
588$000; fulu1·o, 7008000. 

Secretaria cl:ts Finnn~~as: 

Thcsou rei ro : actua l, 1 :095$000 ; 
futu ro, 1 :250$000. 

Fiel do thesourciro: actual, 
710: 000; futuro, !JOO ·ooo. 

Inspcclori a Fisca l de Minas Ge-
raes: 

Dircctor: ac tual, 1 :5258000; futu-
ro, 2:6008000. 

Fiscal d-ns Hendns Ex:tcrnns: 
actunl, 1 :500$000; futuro, ....... . 
1 :800$000. 

Ajudante: aclual, 1:003$333; fu-
turo, 1:200$000. 

Chefe de secção: actual, 8i5$000; 
futmo, 1 :000$000. 

Porteiro: a c tua I, ,135$500; futuro, 
500$000. 

Conti nuo: ac tual, 315. ·ooo; futuro, 
350,''000. 

Servente: actunl, 230$000 ; futu-
ro, 300$000 . 

Arrecadação pela fronteira: 
Vigias de postos fi scacs el e 1.' 

classe: a c tua I, ilfJ0$000; futuro, ... . 
450$000. 

Idem, idem, de 2." cla sse: ac tual, 
303$000; futuro, 400$000. 

Fiscali:>:açiio de Hcndas c do Pa-
trimoni o: 

Inspcctorcs de rendas: actual, .... 
710$000; futuro, 900$000. 

Fiscacs de rendas: actual, .... 
490$000; futuro, 600$000 . 

Fiscaes de rc.ud as (decre to G. 290, 
de 192:3, art. fí7, c lei 617, de 191:3, 
art . 25) : aclual, 875$000; futuro\ 
!J00$000. 

Imprensa Official: 
Director: ac tual, 2:000$000; futuro, 

2:200$000. 
Chefe das offi cinas: nctual, . ... 

1 :012~r>00; fu turo, 1 :200$000. 
Ajudante do chefe das offic inns: 

actual, 691$630; futuro, 8ilOSOOO. 
Contador: actual, 600$000; futuro, 

800$000. 
Thcsoureiro: actual, 710$000; fu-

turo, 850$000. 

Fi el: aclual, 4:12-'000; futuro, 
600$000 . Hcdnclnrcs : aclna I, 710$000; fu· 
tu rn, 900$000 . 

Co nt ra-mes tt·cs : actu;tl) 600$000; 
futuro , 700$000. 

Chefe de rev isão: ac!unl, 554$166; 
futuro. 7ií0$000. 

1\ cviso t· de obras : nc tunl, 375$000; 
fnt u r o, 450$000. 

Revi sor do orgão official : actual 
178 !'>00; futuro, 570 000. 

Ch r. fe de composição c paginação 
do Orgão Official: nclunl, 618$333 ; 
futuro, 750$000. 

Almoxal'i fe: actual , 563$333; fu-
turo, !i50. 000. 

Ch(' fc de co mposiçiío c paginação 
de obras: ac tunl, 432$500; futmo, 
500$000. 

Chefe da cxpediçiío do Orgão Of-
fi cial : nc tual, 5:i.t$16G; futuro, .... 
750$000. 

Officia l : nc tunl, 364~956; futuro, 
4308000. 

Po rtei ro: ac tual , 291$000; futuro, 
3:i0$000. 

Servente: actual, 1 75 ~2fi0; futuro, 
200$000. 

Secre taria da Ag ri culturn : 
Co nducl.ot· de ohra s: actual, 

40:1$750: futuro, 500$000. 
Dcsc llhi sta architectn : act.ua l, 

8208000: futuro, 1 :000 ·ooo. 
Dcsr nhi sta : ae tu'al, 490$000; fu .. 

fu ro, 600 000 . 
l\lcstrc de Obras do Estndo: 

aetua l, 517$500; futuro, 620SOOO . 
Almoxarife (armazcn ista): actual, 

572$1í00; futmn, 650~000. 
Feito res de estrada s (c ffcctivos) : 

nctunl, 29 1$000; .futuro, ;J:í0$000. 
Encarrel-(ado dn ferraria: nclual, 

:l75~;ooo; futuro, 4iíO ~ooo. 
Inunif1ração: 

Adm ini strndo r da Hospecl arin de 
Immil-(rantcs: aclual, 375$000; futu-
ro, 4i!0$000. 

N uclcos coloniaes: 
Administrador de colon ia: actual, 

360$000; futmo, 430$000. 
Institutos agl'icolns: 

Direetur do Instituto ",João Pi-
nheiro": actunl, 655$000; futurd, 
7fJ0$0'00. 

Idem, do Institut o "Barão de Ca-
ma rgos": nctua l1 550$000; futu~·o, 
600$000. 

Pessoal - Insti tuto ".João Pinhei-
ro ": 

Mestre de cultura: actua l, . .... . 
360$000; futuro, 430$000. 

Pt·ofcssot· de trabalhos manuaes: 
actual, :J60SOOO; futuro, 430$000 . 

Medico :actunl, 255$000; futuro, 
300-000, 
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Pr·ofcssor prima rio: actual, 
2!!1 $000; futuro, :1505000 . 

Chefe do Pavilhão: actual, 
2558000; futuro, 300$000. 

Professor de desenho: nctual, . . . 
11í5SOOO; futuro, 200$000 . 

Professor adjuncto: actunl, 
230$000; fui uro, 270$000. 

Professor de musica: actunl , 
1 !íf>SOOO ; futuro. 200$000 . 

Escripturnrio ahnoxarifc: actual, 
2:JOBOOO; futuro, 2708000 . 

Horticultor: actmtl, 15fi$000; fu-
turo, 200$000. 

Guarda: act ua I, 1 !ífí$000; futuro 
200$000. ' 

Fazendas modelos c campos de 
sementes : 
Dircri11I' d:t fazcncla-modelo: ndual 

42H~ 7!í0; futuro , 1í00 ~000. ' 
Idem, do campo !I e scmentm·a: 

act ual, fi00$000; fui uro, 700~000 . 
Guardas fl orcstars: nctual, ... .. . 

213Sil:l il: futuro, 2:í0$000. 
Hortos florrstars: 

Di rcclor: act ua I, 600$000 · futuro 
7008000. • ' 

Mestre ele cultura: actual , .. . .. . 
371 $250; ~rturo, 4fl08000. 

Mrdiç:iío c divi sfto de tcl'l'as: 
Inspcctor: actual . 1 ::J00$000 
En!(enlll'iros de dist riclos: actunl , 

682$500; fui uro, 8008000 
P. t ~·;ili : n· de inspectm·: actual, ... 

4:J28a00; futuro, fi008000. 
Desenhi sta: actunl , 400~000; futu-

ro. fiOO SOOO. 
Esci'Lplt!I'a rios: actua I, 375$000·· 

futuro, 450$000. ' 
Agrimcnsor•es; actua I, 432$500; 

fui uro, 5008000. 
Defesa de terras c mnlh1s: 
Fiscal de mnttas: nclual 

426$750; futur·o, !'>00!ii000. ' .. ... .. . 
. Com missão Geographica c Geolo-

grca: 
En!(cnhci ro-chcfc: actun 1 

1 :800$000 ; futui'C' , 2 :000$000 · · · · . . · 
Triangulnrlor: aclual 897$.000 · fu-

turo, 1 :0008000. ' 
Topo!(rapho: actu·nl, 655$00 · futu-

ro, 800$000. ' 
Desen)lista-carlographo: nctual, 

600$000; futuro, 800$000 . 
Escript ura rio: aclun I · ~:!2$500; 

lu r o, 620$000 . ' 
Serviço Metcorologico: 

E!1genh~ir·o-chcfe: nctual, 
807!Ji000; luturo, 1 :000$000 

Assistentes: actual, 65:í$000 · futu-
ro, 800$000 . ' 

I nspcctor: act ual 5:!4$000 · futu-
ro, 650$000. ' ' 

Escrlpturnrio: actual, 432$500 · 
futuro, 500$000. ' 

Auxilim: .actunl 291 ~ooo · futuro, 
350$000. ' " ' 

Ohscrvarlor·: nctual, 263$333; fu-
turo, 300$000. 

Dactylographo: actual, 255$000; 
fui uro, 300$000 . 

Servente: actunl, 186$250; futu· 
ro, 200$000 . 

Estancias hvdro-mineracs: 
Fi scal geral: actual, 1 :150$000. 
Idem, <In cstancia de Cnxambu': 

actual, 305$000. 
Terrenos Diamantinos: 

Delegado: uetunl, 534$000; futu-
ro, 6l'l0$000. 

Secretario: actunl, 291$000; futu-
ro, il50$000. 

Serviço de Estatística Geral: 
Dircctor: actual, 1 :000$000; futu-

ro, 1 :~00$000. 
Auxilkll' tcchnico: actual, 800$; 

r u tu l'o, noo$ooo . 
Idem, apurador a 1 . • classe: actual, 

fi00$0011; futuro, 700$000 . 
Auxiliar tcchnico a 2.•: nctual, 

400~000; futuro, 500$000. 
Almo).iarifc-bihliothccario: actual, 

:100$000; fui uro, 450$000. 
Cartographo: actual, 700$000 • fu-

I uro, 800$000. ' 
Auxilim desenhista: aclual, .. . . 

400$000; futuro, 550$000 . 
Servente: futuro: 220$000. 
Segurança c Assislencia Publica: 
Auxiliar de gabinete: actual, ... 

71í0$000; futuro, 8fl0$000. 
Me<! i co ]P!(ista: acluaV, 600$000; 

futuro, 700$000. 
Delegacia de Policia: 

Delegados auxiliares: actual, . .. . 
1 :000$000; futuro, 1:800$000. 

Idem, de 4. • entrancia: actual, 
I :000$ ; futuro, 1:600$000. 

Idem, de capturas: actual, ..... . 
1:000· ; futum, 1:500$000 . 

Tden~, _ rcgionacs: actunl, 1 ·:000$. 
Escrrvaes de delr!(acins auxiliares, 

captur-as, etc.: aclual, 315$000 · fu-
I uro, 4:í0$000 . ' 

Prisões: 
. Administrador dn cadeia da Ca· 

prtal: nctual, 255$000· futuro 
:;oo~ooo . ' ' · · · · 
"Carcer·ciro das cadeias de Juiz de 

I· ora c Barbacena: actual, 91$000 · 
fui uro, 1 ?.0$000. ' 

Üli'Cet·ciros das demais cadeias: 
actual, SO&OOO; futuro, 100$000. 

Penitenciarias: 
De Ouro Preto: 
Dircctor: actual, 957$500; futuro, 

I :100$000. 
Medico: nctual , 255$000; futuro, 

noo$ooo. 
A hnoxari f c: actual, 426$750. fu-

turo, 500$000. ' 
Amanucnsc: actual. 291 $000; fu-

turo, 450$000. 
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Inspcctor geral: actua I, I D2$fl00 ; 

futuru, 250$000 . Inspcclor ajudante: actual , lr>f>$; 
futuro, 200$000. . Encan·cl(ado do rnatcnal: actual , 
155$000; futuro, 200$000. 

Porteiro: aclual, 2H1 Sf>00 ; futuro, 
350$000 . Servente: actual , 12~ $7 :'>0; futuro, 
no$ooo. 

De Uhcraba: 
Administrador: actual, 426$750; 

futuro, 600~0tlll. Amanucnsc: nctu:tl, il!i0$000; fu-
I u r o, 450$000 . Escola de HeJl r ncraçiín "Alfredo 
Pinlo": Dircct or: actual, íllll jOOO ; ft\tu\. 
r o, 850$000 . . Economo: .aetual, .~a:.! >~:JOO; lulu-
ro, 480$000 . Praticante: acltral, ii00$000; fll'-
t uro, 400S000 . 

Professor prtmario: actual, 
250$000; futuro, R00$000 . 

Professor de nnrsica: aclua I, 
2f>0$000; fuI uro, :.!50~000 . 

Pol'lciro: aclual , 230$000; futuro, 

Admini strador· da coloniu: nctun\, 
i n:~; :>O; futmn. !iOOSOOO. 
Ajudant e do ndr:1ini str·ador: actual, 

192$f>00; futuro , 2508000. 
Port eiro: nctual, 180,'000; futuro, 

2fJ0$000 . 
Institut o "Haul Soares " : 

Dircctor: actual , 1 :l flO~OOO; futu-
ro, 1 :·100$000 . . Alil'ni sla: aclual, G5!'J$000; tuturo, 
soo.'ooo. Ecnn urno-alrnoxarifc : actual, 
(i5f>S000 ; fui uru, 800$000 . 

Escl'ipturnrio: nctual~ 386$500; 
rut uro, r>oosooo . l'ha rrnaecut i co: act ua I, 37f>S000; 
l'uttll'tJ, 450$000. Anwnucnsc : aclual, 2n5$000; fu-
I tli'O, :ii>0$000. Pol'lciro: aclual, 180~000; futuro, 
2f>0$01lll . N. 2 

lncluarn-sc na relação dos esla-
hclecimcntos subvencionados pela 
\erha n. l(i, da Secretaria da Se-
gurança c Assistencia Publica: 

Asylo tlc Orphans Dcsarnparadas 
- lrnmaculada Conce ição de Jahu-

:.!70$000. Iuspcc\or: a c tua!, 180$000; futu-
ticaluhas. Associação dns Damas de Carida-
de do .Japfto. ro, 200$000. Mestre de cultura: actual, 180$; 

futuro, 200$000 . 
Instituto "São Haphacl": 

Director: actual, 700$000; futuro, 
850$000 . professor technlco: actual, 700$; 
futuro, 800$000. Economo: nctual, •lil2S500; futu-
l'o, 480$000 . Professor prima rio: actual , !íOO$; 
futuro, 600$000 . Inspcctor de alumnos: actual, . .. 
200$000; futuro, :l00$000. 

Porteiro: actual, 2ilOS000; futuro, 
270$000 . Servente: actual, 120$000; futmo, 
200$000 . 

Instituto de Menores: 
Oircclor do Instituto: ·actual, . . . 

545$000 ; futuro, 650$000 . 
Idem, do Apprcndizado: actual, . .. 

432$500; futuro, !'>00$000. H os-Assistcncia a Alienados 
pita! Central: 

Dircctor: actual, 1 :018$000; futu-
ro, 1 :250$000. Medicos: actual, 655$000; futuro, 
800$000. Pharmaccu I i c os: acl ua I, 375~000; 
fuI UI' O, 450$000 . Economo-ahnoxnrifc: actual, ... . 

Sarila Ca sa el e São Gqthardo. 
Santa Ca sa de Mi sc ricbrdia tio Pc-

.;anha. Associnção de São Vicente de Pau-
la, de Jnculinga . 

Cnsa de 1\lisel'icordia de Uhcrahi-
nha . 

Asylu da Pobreza Enferma Conego 
Xavi(•r 1\olim, da Conferencia de S. 
Vicente de Pauln, de Araxú. 

Hospital de Mar de Hrspanha. 
Hospital de Gnarnrú. 
Hospital de nicas. 
Escola Profi ssional Feminina de 

Bello HoJ'izqn te . 
Asylo de Invalidos de Mar de Hcs-

panha. Escola Domes I icn de Mar de Hcs-
panha. 

Faculdade de Commercio de Minas 
Gcracs, em Bello Horizonte. 

Asylo de Siío Vicenle de Paula de 
Poços de Caldas. 

Escola Profissional de Economia 
Dorncstica de Brazopolis. 

Orphanalo de Nossa Senhora do 
Hio Claro. 

N. 3 

655$000 ; f U l UI' O, 800$000 . 
Escripturarios: actunl, 386$500; 

futuro, 450$000. 

Art.. . Fica o governo anctoriza-
do a fnzcr acquisição da Estrada de 
Ferro da Companhia de Santa Ma-
l h i ide com todos os per-tences, po-
dendo pnra a realização desta me-

fu- dida abrir c fazer as operações de 
I credito que julgar conveniente. Amanuense: actual, 2!11$000; 

turo, 350$000, 
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Pnrngl'llpho unico. Fica cgualmcn-
tc IIIICI.ot·izarlo a prolongar seus tri-
lhos at é a cidade de Entre Hi os, po-
dendo leva i-os até n Estrada de Fer-
ro Oeste de Minns, no )Jonto mni s 
conveniente, abrindo pnra bso os 
neccssn1·ios crcclitos . 

N. 7 
Sn!J slilu w-sc o n. 6, § 1. ", elo 

art. I .", do orçament o, pelo se-
gui nt e: 

6 - Scc rctnrin do Seundo, 
H S :!!01!:000. 

!vlalcri ;d, 1!1 :8608000. 
So mma, 11l8:7(i8$000. N. 4 

Substitua-se n verba 6, da Secrcta-
rin do In terior, pela seguinte : 

N. 8 
Ao cnvcz de : 
Auxilio para ca lça mento c Hygic-

TTC da Capi tal , 600:000$000. VEIUlA 6 
Secretaria do Senado 

1) a) Pessoal cf fec tivo : 
Dircctor, 15 :000-"000 . 
Sub-d ircctor, 14:400$000. 
li offi ciaes, 5·1 :0·10 ·ooo. 
2 amanu cnses, 12 :·180$000 . 
Praticante dacty.l og rapho, 

:l:G00$000. 
Ajudante do tachyg rnpho, 

8: ()40.' 000 . 
Portril·o, 4:200$000 . 
Continuo, :l:180SOOO. 
2 serventes, 6 :noo.·ooo. 
Gr~tificação addicional de 10 •i" 

dn le1 n. ·125, de 1006, a 2 officiacs 
1:068~000. ' 

Somma, 128:rí08$000. 
2) Pcsso:1 l conll'llcl:Hio : 
Apanhamento de debat es 18:0008 
G1·atificnçiio a 1 offil'i ::l.' SC ITimÍ~ 

de secretario do President e do Se-
nado, 2:400. 000. 

Som ma , 20 :•1008000. 
Total , 1·1R :!l08 ·oon. 
h) Material: 
}l Expediente, 10:000~000. 
2) Fnrd:11ncnto parn 'I t• mprc~a-

dns, !J00$000. · ' 
,il ) Jlluminaçiío c scrv i ~·n tr lepho-

m co, !HiO~OOO. 
4) Conduc<;:io do Presidente do Sc-

nndo, ri :000$000. 
ii) Evcntua cs, :J :000$000 
Somma, 1!J:8GOSOOO. . 
Total, 168:768SOOO. 

N. ú 
Suhstitua-se o IIUIII Cr<J 1, da ver-

ba 2G, da Secretaria du lnt cri o1· pc-
lo seguinte: ' 

VEHI3A 26 
1) Secretaria do Scn11rlo: 
l'ublica~~ões e cnconllllCIHias 

110:000$000 . • 
N. 6 

Substitua-se o n. 2, da verba 2·1. 
ela Sccretnria do Interi or pelo se-
guinte: ' 

Diga-se: 
Aux ilio ú Prcf'citut·n para calçn-

mento, hygie nc, agua c cxgotlo dn 
Capit:il , 1. ooo :oou.;ooo. 

N . !l 
lllndi f'i cadn n numcrn~ão de vcr-

hns 1 O a 20, par a O a 1 D, aecrcsccn-
tc-se : 

20) Fi scnli:tnçiío de bancos, . ... 
,10 :000$000. 

N. 10 
Suhstitunm-sc os ns. 8 c O, do 

2.". do art. 1. ", por: 
S) Porcent n!,(cm a cxacto rcs : 

Pessonl, ·L 83·1 :O:HJSOOO. 
Materia l, 21:000$000. 

N. 11 
Ao n. fi, tio § 2.•, do art. 1. •, 

accrl'scc ntc-se: 
ll lat erial , iiO :000$000. 

N. 12 
Ao :1rt . 1. ", § 1. ", n. 10, Scct·cta-

ri n du Int erior, accresccnt c-se na J'u-· 
h rica " pcssonl " , os vencimentos de 
11111 in spl'ctor gcr:d de inst rncção 
publi ca, qu e se r:io ns mesmos que 
co1npe!rm 110 rlircc tol', ou sejam: 
18 :000$000 . 

N. 1:3 
Na Ycrha 10, da Sccreta1·ia do In-

tcri'' "· acc rc~ce nt c-sc 0 n)l rubl'ica 
" pe~snil I " : 

l lm inspec tor gcrnl da ln s t.rnc~~;io, 
Publica , 18:000$000. 

N. J.l 
Ao nrt . I .", § 1 . 0 , n . 10, Secreta-

ria do lntcl'ior, ncci'CSl'entc-sc na 
ruhricn " pessoa l", os vencimentos 
de um cnf(l'llheiro auxiliar, 800$000, 
ou !):60!1$000, annuacs. 

N. lií 
Na verba 10, da Secrctnrin rio In-

VEHBA 27 terior, al'l'rcsccntc-se na rubrica 
"pessoa I contrnclndo" : 

2) Secretaria do Scnnrlo, 
il:000$000. Um rngcnheim auxilinr 8006000 

ou !1:600$000, por armo, ' 

li 
I 

N. 1G 1 nmnnucnse, ó :100$000. 1 2 pratica ntes de amnnuenscs, ...• 
convi er, I i ·?00~000 . "i s't·rvente, 2:2ilfJ$000. 

Ao nrt. 1. •, § 1 . •, ond e 
ncci-csccntc-se: 

Fundo esco lar, 1 .:,o o :000$000. 

N. 17 
. Ao art. 1.•, § 4. •, n . 10, em vez 
de: Pessoa l - nG:87:l. 000 c l\!alc-
rinl - 25ú:80·l, no, di ga-se : 

Pcsson I, 176 :H5SOOO. 
1\'lalcrial, 385 :80·lS720. 
Sala da s sessões, I:.! de setembro 

de. 1!127. -Alfredo Sú. - 11ibeiro 
de Olivdra . - Alves de Lemos. 
Lcvindo Coelho. - Luiz Lisboa. 

N. 18 

Somm:1, 14 :625$000. . S 
4) I nspcctoria de Demograplua a-

nitaria: 
1 amanucnse, 5:1!JOSOOO. 
2 prati cantes de amanucnsc, 

7:200~000. . 
1 cartogmpho cnlcuhsta, 7:200$. 
1 servente, 2 :235.'000. 
Somm:1, 21 :825$000. . . 
fl) Jn specloria de Engenhana Sa-

n i l;u·ia : 
1 amanUC!lSe, 5:190$000. 
2 praticantes de -amanucnsc, 

1:2oo ·ooo. 
2 desenhistas, D :G00$000. 
1 scrven te, 2 :2il(j. 000. 
Somma, 18:225$000. 

Substitua-se toda a verba 12, da 
proposta do nrça mcn tn, .da S~crctn
T'ia de Seguran ça c Ass lstcncJa Pn-
blicn , para o cxcrc ici o de J!l28, pelo 

(i ) Tn speclo ria dos Centros de Sau-
Puhli ca: de e l'ruphylnxia: 

seguinte: 
12) Directo l'ia de Sa ud e 
A) Pessoal: 
1) Pessoal tec hn ico: 
1 dircc tor, 2·1 :000$000. 
!i in speclores tech nicos, 

00:000.000. 
!i del egados di si l'i ctncs, 

M :ooo. ·ooo. 
20 chefes de postos, 288 :OOOSOOO. 
10 mcdicos nuxiliares, ... .. .. . . . 

l 32 :o.oo. 000. 
1 secretario, 1-1:-100. 000. 
1 dirccto r do Hos pital "Cicero 

Fcneim ", 14:400$000. 
1 directo r ri o Lahoratorio de Ana-

ly scs, ]ti: 400$000. 
10 enfcnneiras visita<loms, Gil : 000~ . 
4 ncadcmicos auxiliares, ].(; .JOO$. 
2 pharmaccu ti cos in spectorcs, .... 

2,1:000$000 . 
1 aj udant e dcmo grnphi stn, 14 :·100$. 
2 cngc nh cil·os sa nitari os, 2-l :OOOS. 
1 veterinal'io, chefe do Serviço Sn-

nilario do Matad'n uro, 7:2008000. 
1 dircc lot· do Hosp ital de Laza1·os 

em Sa ha rú, H :400$000. 
1 chimico auxiliar, !) :600$000. 
2 chimicos de 1. " classe, 14:400$. 
2 chimicos de 2. • cla sse, 10 :800$ . 
2 vctcrinarios, !l :6008 . 
8 mcdicos co ntmctados, .67 :200$. 
Som ma, Oal :2008000. 
2) Pessoal ndminist rnlivo: 
2 chefes de secçi\o, 1 !l :GBOS. 
1 primeiro offi ciat , 8 :1!JO. 000. 
2 segundos offi cincs, 1il :740S. 
a amanueascs, 15:1í708000. 
2 dactylogmphos, 7:2008000. 
1 porteiro, a :4!!2$000. 
1 ajutln n te de portei ro, 2 :400$000. 
1 almoxarifc, 8 :·1008000. 
2 serventes, 4:-170~000. 
1 njudanle de nlmoxarifc, 4 :800$. 
Somma, 87 :!J.I2 ' 000. 
3) Inspcctoria de Fiscalizaçfiu do 

Exerci cio dn Medicina: 

l a ma mw n se, 5:1 D0$000. 
3 praticantes de nmanucnse, 

10:800$000. 
1 se rvente, 2:235 000. 
omnw, I 8 :~2fJ~000. . 
7) Centro de Saude da Capttal: 
1 amanucnsc, 5 :1!)0$000. 
2 prati ca ntes de amcnucnse, .. 

7:200SOOU. 
2 microscopi stas, 7 :200~000. 
1 auxiliar de Laboralorio, 3:600$. 
10 fi scacs, 42:000$000. 
1 serven te, 2:2ii5SOOO. 
Summa, 3·1:al4$000. 
8) Hospital "Cicero Fcneirn": 
1 amnnuensc, 5 :lD0$000. 
1 en ferm ci 1·o chefe, 4:200$000. 
il enfermeiras,. 6:000$000. 
·l se l'l'cn tcs, 7:200$000. 
:1 la Yadei r as, 4 :!i80~000. 
:l cozi nheiras, 3 :840 000. 
1 jardinei ro, 1:800$000. 
1 jornnlciro, 1 :404$000. 
omma, :H.1JI4 ~000. 
!l) Hospit al de Lnzaros, de Saba-

rú: 
1 ndmini strad or, 2:4008000. 
1 enfermeiro, 1:200$000. 
1 enferm eira , 1 :200$000. 
1 serven te, !Jü0$000. 
(i jor nn lcil·os, 5:040$000. 
1 lavadeira, !lGo ··ooo. 
1 cozi nh ei ro, DliO,'OOO. 
1 ajudante, de cozinha, 480$000. 
Som ma, 1:1:200$000. 
·10 ) Desinfec torio : 
1 ajudante de almoxnl'ife, 8:600$. 
!) guardas sanitarios, 26:400~000. 
1 machinista, :l :600$000. a chauffeurs de 1 .• classe, 

8: 4oo:·ooo. 
4 ehnuffeurs de 2. • classe, 

14:400$000. 
3 cocheiros, 7 :200$000, 



1 pralicnnlc de amanucnsc, 
3:600$000. 

' 1 servente, 2 :2il5$000. 
Som ma, t)f) :43fJ.'000. 
11) Lahoratol'io de Analyscs: 
1 praticante de amanucnsc, . . .. 

3 : !i00$000 . 
3 cnsaiadorcs, 7:200$000. 
il fiscacs de hanha c manteiga, 

5:365$000. a servente s de lnhoratorio, 
7:200$000. 

2 cnsaiadorcs, 7:200$000. 
1 fl : i!Gfi$000. 

I scn ·cntc, 2 :2ilfi.'000. 

c) Inspectoria dos Centros de Snu-
dc c Centro de Saude da Capital: 

1) Aluguel de casa, 12:000$000. 
2) Matedal para laborntorio, .... 

14:000$000. 
3) Fichas, material photographico 

c de demonstmç.fio, 20:000$000. 
4) Medicamentos, 12:000$000. 
5) Matel'ial de expediente, 6:000$. 
Som ma, (i4 :000$000. 
d ) lnspectoria de Demographia e 

Educaç:io Sanitarias: 
1) Publicação c propaganda, .... 

10:000$000. 
2) lmpn' ssão de boletins, ..... , 

lfi:000$000 . 
il) Mat erial para conferencias, .... 

Som ma, afi :fl!l!!SOOU. 
12) Serviço Sanitario do 

ro : 
1\'latadou- 1 fl :000$000. 4) l\'latcria I de expediente, 10:000$. 

2 guardas sanitarios, 6 :OOOSOOO. 
1 praticante dc am:\nuen se, 

3:600 ·ooo. 
1 servente, 2:2:15$000. 
Som ma , 11 :8ilfJ.'000 . 
liJ ) l\lalan<;a de cães : 
4 operados (contraetados ), 

!J : (i00$000 . 
Sonnn:1, f) :fi00$000. 
14) Diaria s c dcspl' sas de viagem: 
A mcdicos em serviço, 50 :OOOSOOO. 
Aos fiscncs de banha e mant ~iga, 

15 :ooo:·ooo . 
Som ma, 6fi :000$000. 
Total , 1. 404 : ~~!J$000. 
h) 1\lat crial: 
Dircctol'ia c depcndencias da Ca-

pital: 
1) Expedi ente c cvcntuacs, . .. . . 

25:000$000. 
2) l'romplo pa gamrnt o, 1fi :000$000. 
3) Lu1, tclcphonc c material clc-

c.trico, r): ooosooo . . 
4) Acquisição de vehicul os, •·cpa-

ros c combustível, 70 :OOOSOOO. 
5) Forragem, ferragem c miudl'-

zas para o Dcsinfcctorio, 10:0008000. 
6) Dcsinfcctantcs c material para 

desinfecção, 5:0008000 . 
7) l\ledi cam entos para o Hospital 

"Cícero Ferreira", c Hospital de La-
za r os, H :000$000. 

8) Dietas, roupa s c miudezas para 
os mesmos hospitn cs, 4fi :000$000. 

!J) Drogas, lenha c miudezas para o 
La hora tnrio de A na lyse s, 17 :000$. 

10) Vaccina nntiv.ariolica e exames 
hactcriologicos, 30:000$000. 

11) Outras vaccinns, si'Jro s espe-
cíficos c medicamentos para epide-
mia, 20 :000$000. 

12) Uniforme pnm o pessoal, .... 
12:000SOOO. 

13) Pensão n indigentes no Insti-
tuto Pastem·, de .Iuiz de Fórn . .. . 
48:000$000 . ' 

Somma, 316:000$000. 

Somma, 50 :0008000 . 
e) Inspect oria de Engenharia Sani-

taria: 
1) Matcl'ial de desenho c cxpedi-

cnt c, 10 :000$000 . 
f) In spcctoria de Exercício de Mc-

tlicina: 
1) Mat erial para expediente, . ... 

4:000~000. 
fl ) Delegacias e Centros de Sau-

dc Oist rictacs: 
1) Para o custeio de cinco dele-

gacias com os respectivos Centros 
d c Sa u d c, 2fl0 : 000$000 . 

h ) Serviço l'cnnancntc de Hygie-
nc nos 1\lunicipios: 

De Oliveira , 15:000$000. 
De Itajuhú, 15:0008. 
De Ubú, 15:0008. 
De Qucluz, 11!:000$. 
De Bn rhaccnn, 18 :000$. 
De Poços de Caldas, 20:000$000. 
De Vat·flinha, 18:000$. 
De Curvclln, 18:0008. 
De nio Novo, 15:000$. 
Som ma, 1fi2 :000$000. 
i) Postos de hygicnc no interior e 

c.cnlt'OS de Estudos de Lepra, Mala-
ria c Doença de Chagas: 

Pam renlização de novos accor-
dns c custeio dos Centros de Estudo 
de Leprn. Malaria c Doença de Cha-
gas, 200:0008000. 

.i ) Saneam ento nurnl: 
Despesas com este serviço, de ac-

cordo com contrncto com o governo 
da União, 500:000$000. 

k) Serviço de Lepra e Doenças Ve-
ncreas: 

Despesas com este serviço, confor-
me contrncto de 21 de março de 
I fl2fl , com o governo da União, ... 
120:fi40$000. 

Total, 1. 666:540$000. 
N. 19 

Ao art. t.•, ~ 4.•, n. 2, em vez de: 
pessoal, 1.021 :9fi7$360, diga-se: pes-
soal, 1.171 :800$000. 

N. 20 
Ao art. t.•, § 4.•, n. 1, ' em vez 

de: Pessoal, 627:755$000, c material, 
184:200$000, diga-se: Pessoal, ... . 
1. 091 :431$000, c material, ..... .. . . . 
21!l:200$000. N. 21 

No§ 4.•, do art. 1.•, da proposta 
do orçamc.nto para o exercício de 
1923, substitua-se o n. 12, pelo se-
guinte: 

12) Directoria de Saudc Puhlica: 
Pessoal, 1.404 :44\J$000. 
Ma teria I, 1 . !HiG: 540SOOO. 
Som ma, 3. 070 :989$000. 

N. 22 

1 mestre de officina de alfaiate, 
6:600$000. . 1 cortndor da officina de alfatnte, 
4:800$000. 2 amanucnscs civis do Departa-
mento . Administrativo, 4:800$000. 

4) Etapas: 
De 5$000 para 421 inferiores c 174 

musicas e de 3$500 para 335 cubo~, 
302 anspcssndas, 93 soldados signn-
lciros c 2. 619 soldados, .... . .... . 
5.378:!ll!J$000. 

5) Gratificação a :1 .000 praças re-
cngajadas, a ~200, 219:600~000. 

6) Ajuda de custo u officiacs em 
diligcncia , 180:000$000. 

7) Gratificação a praças em tran-
sito, art. 122, do regulamento, 
500:000$000 . 

Substitua-se toda a verba 11, da Som ma, 11,652:393$746. 
twoposta do orçamento da Secreta riu 8. 446 :305$500. 
da Segurança c Assistencia Puhlica , h) Material: 
para o exercício de 1!l28, pelo sc- j 1) Fardamento para 3.854 praças, 
guinte: 700:000$000 . 

11) Força Publica: 2) Calçado para 3.854 praças, . · 
a) Pessoal: 300 :000~000. 
1) Pessoal titulado: 3) Compra e concerto ele arma-
8 tenentes coroncis, 124 :800$000. rncnto, I 00 :000~000. 
13 majores, sendo 4 agg•·cgados, 4) Compra de munição, 50:000$. 

156 :000$000 . ' 5) Compra c concerto de cquipa-
3() capit:ies, 36í :200$000. mcnto, 500:000$000 . 
43 pl'imciros tenentes, G) Forragem c fermgcm c trata-

361:200$000. mcnto de animacs, 400:000$000. 
47 segundos tenentes, 366:600$000. 7) . Hcmonta de animacs, i!O :000$. 
Gratificação de 40$000 a 6 capitães, 8) Objcclos de expediente, taxa 

e 1 1. • tenente ajudante e 3 primei- postal e illuminação dos quarlcis 
ros tenentes acljunctos, sendo 1 do dos destacam entos, 5:1 :000~000. 
Serviço Auxiliar, 4:800$000. fl ) Objcct os de expediente para os 

Gratificação de que trata o artigo batalhões, 40:000 000. 
142, do ncgulamento, 16 :400$000. 10) Conservação e limpeza dos 

Gratificação addicional de 10 "I" da quartcis , 60:000$000. 
lei n. 425, de 1fl06, para 3 tenentes 11) Illuminação c serviço tclcpho-
coi'Oncis, 3 majores, 2 capitães c 3 nico dos quartcis c batalhões, .... 
primeiros tenentes, 12:4808000. ao :000$000. 12) Enterrumcnlo, 10:0008000. 

2) Praças de prct: li!) Aquartelamento, 184:000$000. 
7 sargentos ajudantes, 14:!)44$146. 14) Conservação da Linha de Tiro, 
7fi primeiros sargentos, 137:250$. 1 :000$000. 
167 segundos sargentos, 275:04fl$ . lfi) Auxilio ao Hospital Mililar, 
172 terceiros sargentos, 251 :8088. 20 :000~000. 
335 cabos, 42!l :1358000. 16) Companhia de Bombeiros (ma-
302 unspessadas, 331:5!JGS000 . tcdal c remonta), 200:000$00 . 
93 soldados signaleiros, 95:306. ,100. 17) Tratamento hospitalar as pra-
15 musicos de classe distincta,. . . ças casadas, 150:0008000. 

20:862$000 . 18) Mat.cl'ial (mobilial'io, roupas de 
48 musicas de 1. • classe, cama, etc.), 300 :000$000. 

63 :244$800. Sommu, 3.128 :000$000. 
54 musicas de 2. • classe, 1. 50!l :000$000. 

53:362$800. 
57 musicos de 3. • classe, 

37:551$600. 
2. 619 soldados, 2. 3!J5: 385$000. 
3) Pessoal contractado: 
1 professor de musica do 5. o ba-

talhão, 4 :500$000. 
4 professores para a Escola de 

Surg'cntos e um director, 30:000$000. 
1 contadorj 7 :200$000. 

N. 23 
No § 4.• do art. t.•, da proposta 

de orçamento para o exercício de 
1928, substitua-se a verba dn ruln·i· 
ca - 2 - pela seguinte: 

2) Delegacias de Policia: 
Pessoa I, 1 .14!l: 120$000. 
Matcdal, 30 :000$000. 
Somma, 1.179:120$000, 



N. 24 
No § 4. •, do art. 1. • da Jl!'oy os ta 

el e orçamento para o excrctcto d_c 
1 !128, substitua-se a verba da rubl'l-
cu - 1 - pela seguinte: 

1) Secretaria da Segurança c As-
ds lcneia Publica: . 

Pessoal, 1. 037:092$000. 
Material, 21!!:200$000. 
Som ma, 1. 256 :2!!2$000. 

N. 2ã 
Ao art. 1. •, § 4. •, n . 8, em vez de 

Fessoa I - il!i: 100$000, diga-se: Pes-
soal, 4il :080~000. 

N. 26 
Substitua-se a especificação d~ts 

despesas da s \'e rba s 1 c 2, do orçu-
mcnlo da Scc t·ctaria da Segurança 
e i\ssistcncia Publica, para o exe t·-
cicio de 1!128, pela seg uinte : 

I ) Secreta !'ia el a Segurança c As-
sis tencia Publica: 

A) Pessoal: 
1) Pessoal effccli vo : 
Secretario de Estado, 36 :000!5000. 
Dircc tor da Secretaria, 15:000$000. 
Officiul de ga binete, 10:5008000 . 
Aux iliar de gu hinclc, !l :000$000. 
fi chefes de secção, 4!1 :200$000 . 
!i primeiros off'icia es, 40 :!l!ill."OOO. 
!i segundos offic iacs, 34:350$000. 
!i amanuenscs, 2ri :!lri0$000 . 
1 porteiro, 3 :-l!J2."'000. 
:1 contínu os, 8 :05riSOOO. 
4 servent es, 8 :!J40$0Q0. 
Medi co leg ista, 7:2008000. 
Gratifica~ãu acldicional de 10 •J• u 

·1 cfircctm c a um chefe de secção, 
2:4/H$000. 

2) Pessoal contractado: 
Secreta riu: 
20 pratica nt es, 4!l :200,'000. 
C: hauffcur c ajudant es, 7:200:3000. 
Gabinete i\ledi cu Lega l: 
Medico auxiliar, 4 :r,00$000. 
Est:t·iptunll·io, 2 :2il:i."000. 
Servente, 1 :5fi0$000. 
Thcsoureiru, 12:000$000. 
il) Scl'l'iço de In vesti gações c ca-

pturas: 
1 chefe, 24:000$000. 
Auxilinr de !(ubinctc, ll ::J!JOSOOO. 
3 chefes de sccç;io, 2!l :520$000 . 
a primeiros escripturarios, o o o o 

24:570$000. 
5 segundos cscriplurarios, 

34:350$000. 
5 terce iros csc l'ipturarios, 

25:!150$000. 
1 inspeclol' da s fili aes de identi-

fi cação, ri :1 !l0$000. 
1 protocnli sta, 4 :500$000. 
11 auxiliares de cscripta-dactylo-

!P~a phos., 49 :5006000. 

4 identificadores, 14 :400$000 . 
1 photogmpho-chcfe, 7 :200$000. 
1 photographo de 1. • classe, 

5:400$000. 
1 photogmpho de 2. • classe, 

il:G00$000. 
1 ajudn nte de photographo, 

3:000$000. 
2 a rch i vadorcs, 6:000$000. 
1 porteiro, 3 :4!12$000 . 
4 co ntinuos, 10:740$000. 
4 serventes, 8:!140$000. 
1 inspectot• do Corpo de Scgul'lln-

~~~ . 5 :034$000 o 

4 suh-in spectorcs, 18:720$000. 
20 i nvest igadot·cs de 1." classe, . . . 

84 : 2-IOSOOO . 
25 investigad ores de 2.• classe, ... 

!JO:fJOOSOOO. ao in ves ti gadores de 3 .• classe,. o. 
!l i :800~000. 

Diarias a in ves tigadores em via-
ge ns, 1 ilO :0008000. 

8 pratica ntes contractados, 
21 :8-lOMUO. 

Snmmn, 1.037:082$. 530 :624$000. 
ll) Material: 
1) Expediente da Secretaria, .. . . 

18 :000$000. 
2) Expediente do Gabinete Medi-

co Lega L, 8 :200$000. 
il) Custeio das cocheims da Poli-

~ ia, 1 O :0008000. 
4) Custeio c reparos de automo-

,·cl, ao :ooosooo. 
fl) Cr,nse rvação e limpeza do prc-

din. il :0008000. 
6) Passes c telcgrammas, ... .. . 

:íü :OOO?OOO . 
'i ) Expediente da Directoria do 

Gahi nc:c de Inves lignções e Captu~ 
ms c cl ns dcl cgncia s especializadas, 
14:000$000. . 

8) Expedi ente da Secção de Ex-
pedi ent e c Archivo Geral, ...... . . 
:lO :0008000 o 

:lJ Expediente da Secção de Es-
tn t ist ica, ·1 O :000.'000 . 

1 ,) ) Expediente da Sccç;io ele lden-
li l'ira~ õcs c fili acs, 2ri :0008000 . . 

1 i) Expediente do "atelicr" pho-
lo!( raphico, 1!i :000$000. 

12) Tclcgrammas do Gahinetc de 
Investi gações c Cap tum s, 6:000$000, 

Somma, 21!1:200$. 134:000$000. 
2) Delegacia s de Policia: 
1) Pessoa I: 
1 prim eiro delegado auxiliar, 

~I : !i008000 . 
1 sc!(utHl o delegado auxiliar, 

1!l:2008000 . 
4 delegados auxiliares (3.•, 4.•, 

ri.• c G. •), 72:000$000. 
4 del egados de 4. •, especializados, 

í2:000$000. 
4 delegndos de 4. • cntrancia, 3 na 

Capital c um em Juiz de Fó.ra, . , .. 
48:000$000. 

709 

4ó delegados r cg ionacs, .. . . . . . . . 
480:000$000. 

Somma, 712:800$. 712:050$000. 
2) Dia ria s : 
A delegados auxiliares c especia-

lizados, 40:000$000. 
A delegados rcgionacs, ...... . . 

HG:000$000. 
A delegados cspeciacs, 45 :000$000 . 

50 :000$000. 
3) Escrivães : 
6 escri vães de delegacias auxilia-

res, 22:680. 000. 
4 escrivães de delegacias es pec ia-

lizados, 15:120$000. 
4 escri vães das delegac ias da Ca-

pita l c el e .Juiz de Fót·a, Hl:120$000. 
:J 7 :800$000 o 

4) Gratificações : 
A 214 delegados de mumc1p10s, a 

60U 000, 128 :4005000. 
A 40 escrivães de delegacias rcgio-

naes, 24:000$000. 
Som ma, 436 :320$000 . 24:000$000. 
B) Material: · 
Expedient e da s delegacias, 

30:000$000. 15 :000$000. 

N. 27 
Ao art. t. •, § 4.•, n . !l, em vez 

ele Pessoal - 88:350$000, diga-se : 
Pessoal, 80:100$000. 

N. 28 
Ao art. 1. •, § 4.•, n . 11 , Força 

Publi ca - snhst it nam-sc as rubri-
cas . Pessoa l c l\Intcri al pelo seguin-
te: 

Pessoal, 11 . 6rí2 :3!JB$i4G. 
Material, :!.128 :000$000. 
Somma, .14. 780 :3!l3$74ti . 

N. 2!l 
Ao al'l. 1.", § 1. ", n . 23, Secreta-

ria do Interi or, accrcscc ntc-sc na ru-
bri ca " pessoa l", os ve ncimentos de 
mais um chefe de scc\,'iio, ou sejnm 
12 : U00$000 . 

N. 30 
Na \'crha 2B, da SccJ·ctaria do In-

terior, accrcscenlc-sc na ruhrip.a. 
" pessoa l": 

Um chefe de secção, 12:000$000. 

N. 31 
Na cpi graphc " Imprensa Offi-

cinl " , na tabclla de majoraçfi~, de 
vencimentos fa çam-se as scgumtcs 
a llcmçõcs : 

Cu n!adot·, 600$000 . 800$000. 
Fiel, 432$500. G00$000 
Rcdactorcs, 710$000. 9006000. 

A. S.-45 

I 

CAPITULO DA HECEITA 

N. 32 
Aceresccntc-sc onde convier: 
Artigo. . . Fica o governo aucto-

rizado a rea lizar operações ~c cre-
dito, no paiz ou no cxtrnn gc!ro, em 
moeda nacional ou cxtmngen·a, of-
fcrcccnclo as ncccssaria s garantias, 
até o maximo de 3.500 .000 (t rcs mi-
lhões c quinhentos mi l.{ libras es-
terlinas, cujo producto se desli.nnrá 
ú todos ou alguns dos scgmntcs 
fin s : 

n) ultimação do rcs!(ntc cl n clivicln 
cx l.et·nn; 

h) apparclhamento el a Hêcl c Sui-
Mincim c da Estrada el e Fcrt·o Pa-
rncatu'; 

c) serviços de elcctricidade de 
Bello Horizonte ; 

d) obras nas estações hydro-minc-
racs do Estado; 

c) cmprcs timo do llanco de Crc-
clilo Hca l de Minas Gcrncs, para mo-
Vllnr nlação da carteira hypothcca-
l'ia c ngricola; 

f) cmprcs limo :'t Prcfcitum da Ca-
j)ital c ús Camaras Municipaes do 
Estado. 

Sala das commissõcs, 12 de set4'm· 
hru de 1927. · 

N. 33 
Accrcscentc-sc no Jogar proprio: 
Hcnda c estações hydro-mincraes, 

600: 000$000 o 

N. 34 
Acc t·csccnt e-sc onde convi er: 
Emolumentos policiacs, . . . ... . .. . 

200 :000~000 . 
N. :15 

Accrcsccntc-se onde convi er: 
Imposto de captação para o fund o 

escolar, 1. 500 :000$000. 

N. 36 
Acet·csccnt e-sc ond e convi er: 
Aclelicioual el e 10 "I" sobt·c o im-

pns to ele bebidas nlcoolicas para o 
l'undo escola r, 500:000$000. 

N. 37 
Ao n. 25, do § 20, el o art . 2, em 

\' cz de HiO :000$000, diga-se, 
200 :000$00U, allcm nd o-sc o total. 

N. 38 
AI'!. 2. •, no § 1. •, letra " b", em 

vez de 5. 700:000$000, diga-se ... .' 
5.500:000$000 . 

N. 3!l 
Ao mes mo artigo 2. •, § I. •, n .' 1, 

letra "c", onde está "sobre-tnxn de 
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mnngnnc~", di~a -sc "imposto nddi-
cional c mangancz". 

N. 40 
Ao mesmo nl'ligo 2.", ~ 1.": n . 7, 

em vez rle 2.!!00:000.'000, dtga-se : 
uoo :000~000. 

N . 41 
Ao mesmo arli~o 2 .". ~ 1. ", t~. R, 

lct J'[l ":1 "' !'111 VC~ de a. tllltl :OOO:;iOIHl, 
ti i~a- s e f1. Ullfl :000$000. 

N. 42 
Ao 111l'S nHJ nrli~o 2. 0

, § 1 .0
, n. 8, 

letra "h", em \'C~ de fJ00:000$000,, 
diga-se 1.000:000$000. 

N. 43 
Ao mesmo nl'li~o 2.", ~ 1.". n. !1, 

em \'C~ de 2.000:0110$0()1), di [(:l-SC : 
2.200:000$000. 

N. 4-l 
Ao mes mo artil(o 2. 0

, § 1.", n . 11 , 
letra "a", substitua-se pelo seguin-
te: 

a) Addiciona cs sobre nnvns c ve -
lhos direitos, transmissão inter-vi-
vos c causa mol'li s, pn ssnt;c 11 s em 
estrada de ferro, consumo de hcbi-
dns, indust rias c profissões, 
3.040:000$000. N. 45 

Ao mesmo artigo 2.", § 1. ", n. 11 , 
letra "b", suhslilua-sc pelo seguiu-
te: 

h) 0,02. de taxa d ~ ,·iaçfin, ... . . . 
2.000:000$000 . 

N. 41i 
Ao mes mo a t · ti~o 2.", ~ 1. ", n. 15, 

em vez de lf, . oo~ : OOO~iO IIO, clig:; -~;c: 
1 r,. 800 :oonsooo. 

N. ,17 
Em o § :!.", n. I, elo art. il .", in-

clua-se o 11 . ao, do ~ :l.", arl. 1. " 

N. 1R 
Accrcsccnlc-sc onde convier: 
Fica o govl'rno elo Estndo aucto-

rizaclo: 
a) dcspcmkr nté a importancia 

de HíO :000~000, na ncquisiçãn de uma 
propriedade agricola 11 11 municipio 
:le Uhcrahinha, que scrú cedida ao 
~·Jvot·no fedcrnl, afim de nclla es-
tahelccm· uma fnzenda de sementes 
ele a ll(od:io; 

h) a Escola Domestica que funccio-
na em 13mzopolis, para a constru-
cção de mais um pavilhfto, a quanti:t 
de ao :ooosooo; 

CJ ao cscnlcirismn, sendo 10 cem-
tos destinados á Uniíio dos Esco-
t.clros do Ilrasil, desde que nuxilicm 

o seu desenvolvimento em Mlnns 
Gcrncs, 100:000$000. . ~ 

d) snhvençíio :'t Assoe taça o dos 
Concertos Symphon icos. 12:000$000; 

c) n nuxilin t' com 50 conto;~ de 
réi~ o J-Jnspitnl de Mnnhunssu, na 
cidade do mesmo nome, renovand o-
se n fn culdndc de lransfonnal-o em 
H o~: pita I llegiona I. 

f.nla dns cnll t111ls :;iJrs. !fi de _sctcm-
hrn de 1\127 . - Xn\'ict• Holl_m .. -
Luiz Li shnn . - Vnlladnrcs RtbCit'O . 

11 - Sohre o Jlrojccto n. 13, <la 
Camara 

A ,·, ntmissf! o <lc Redncçfto cxn!"n i-
n"u :J!lcntaml'ntc as cmcnd:ts otfc-
t'cc id : •. > pPio Senndn no Jli'O.]Ccto n. 
1::. l' r.p rcsc ntn a re~lac.;n~ com que 
rl cl"l' il1 s<'r snhm et lulas a Cnmara 
dos Drpn\nd os, nn seguinte fornta: 

N. 1 
Jli,, ::1'1 . 10. di~a-sc 10 " \ " ~o . invcz 

dl' :!:l "\", ficando assim rccll glll o : 
Art. 10 . Nas divisões, dcmarC!l-

çôt•s c a rrolamentns não excedera o 
:1 s custas de ltl "\" do valor do tm-
mnvel nu do espolio; far-se-ú, po-
r(·m, rat eio destas, que, como taes, 
:: ômcntc se entendem as taxas des-
te rc~ iment.n no que excederem á 
pnr~cllt.Jgrm acima fix:1da. · 

N. 2 
ho :: rl. 19 dn pro,iccto, terceira 

linha, substitua-se "art. :l5", por 
"a ri . :1\l". 

N. 3 
\P pn r:q.( r:! pho unico do art. 31, 

ulti111a linha. accresccntc-sc o pro-
nome "lhe" cntrl· as palavras "que" 
e " pnrérn". 

N. 4 
Suhst.it.na-se o al'l. :12, prl o se-

guint e : 
A ri. :12. Fl' il:J n co nta, depoi~• d ~ 

sl' lladns c prl'P:tt':tclos os autos, an-
te s de suhit·em para a sent ença de-
fini! il'a, sr rii11 ouvidos os t• cpr rsen-
luntrs do fisco estadual. 

N. !í 
No c:q,i tul o TI, tahclln IH, sub-

stitua-se o 11. ! f,, pelo seguinte: 
N. 15. Sentenças c Decisões: 

ca usa, qualquer que seja sua na-
tureza: 

Até o valor de 1:000$, 5$00!l. 
De I :0011$ até 2 :01111$, 6~000. 
De 2:000$ até 4 :000$, 8$000. 
De 4: 000$ nté ll:UOO$, 12$000. 
De 8:000$ até 12 :OOOS, 15.-000. 
De 12:000$ alé 20:000$, 20~000. 

\ 

De 20:000$ para cima, um mil 
róis por conto de réis ou fracçfto de 
conto de réis até o maximo de . 
100$000. .. . 

b) (C01i10 cstú). 
c) (Como estú). 
d) (Como está). 
c) (Como cstú). 

. q _De . Pll!'lilha ou sobre partilha, 
.J UdiCia l, fc1la em outro juizo, em 
arrolamento, :1~000. 

g~ h, i, .i, 1< , I, m , n, o, p, q (Como 
esta). 

r) Supprima-sc. 

N. li 
Substitua-se o n. 16, pelo seguin-

te: 
. ~- . 11i . l:'a l'lilha c sobre· partilha 
.JUdiCial, fctta c processada no mes-
mo juizo, tomando por base o va-
lor do acervo: 

Até 1 :000.;000, 2$000, c dahi para 
cimn um mil réis em cada conto de 
réi~ ou f1;acçfto •. para cima do pri-
lliCII'O, ate pcl'lazer o emolumento 
maximo de 100$000. 

.N. 7 
Substitua-se o 11 . 111, Jlclo seguin-

te: 
N. 18. Preparo de inventario, 

quando o espolio for de cinco con-
tos de réis, para cima, por conto 
ou fracção de conto, a contar do sex-
to conto, inclusive. 

(O mnis, como estú). 

N. ll 

N. 11 
No capitu lo IIT, tabclla V, redija~ 

se assim a epigraphc: 
"Actos do Jli'OCUJ'adot· !(era i, su h-

Jll'ocm·ador gemi, promotores de 
jus I iça , ad.iunct.os dos promotores, 
advogado geral, procurador l(cml ' 
procut·ador fiscal c consultores jul'i~ 
clicos". · 

N. 12 
No capitulo V, tabclla VIII, substi-

tua-se o n. 79, c seus parngrnphos, 
Jlclo sc~ui11lc: 

N. 7!1 . Busca de livros, nulos ou 
papeis arehivados: 

Até seis mezcs, B$000. 
De sl•is IIH'~ Cs n dois nnnos, !í$000. 
De dois annos a dez annos .... 

8$000. , 
Dl' dez annos a vin te nnnos . .. 

10 ·ooo. ' 
De mais de ll'inta annos, . . ..... . 

il0$1JOO. 
§ I . o Si passados vinte mmos a 

pal'lc indicar o anno c fo1· achado 
o nhjccto da busca, qualquct· que se-
ja o tt•mpo deco rrido, 108000 . 

Si nfto fu1· achado, 5$000. 
§. 2." Si val'ios interessados a um 

tempo, pcdit·cm a pmt.ica d~ neto 
emanado do mesmo ohjcclo, será en-
tre todos rateiada a importaJlCia da 
huscn, que é uma só. 

I 
N. 13 

Substitua-se o terceiro período do 
n. 80, pelo seguinte: 

Si for de teor, além de raza, 2$000. 

N. 14 

Substitua-se o n . 22, pelo scguin- Substitua-se o n. 85, pelo seguin-
te: te: 

N. 2?._Arrcmataç:lo, ad.iudicaç:io H. ~f> ._E::cl'iplnras, incluindo a 
ou rem1ssao de bens, 1\2 "\" suhrc 0 tl;ansct'IJlÇ~to_ das Jli'OCUt'ações, alv:1-
v~J!or dos bens nrrcnt:ltndos, ad.iu- r: ~ s . c ccrtHincs exigidas pelo Codigo 
lllcados ou remido ~;, n:in cxceden- C1vtl (art. 1.1 87), c o primeiro 
do o maior emolumento de 100$000. traslad o, a lém de raza c do cmolu-

N. !1 
1 mcnto no numc1·u anterior: 

De val_or nté 1 :000$~ 20~000. 

Subslilua-sc o n. 27, 11elo sc"tll.lt- De ma1s de um conto até 2 ·000::! 
te : " 2ií$000. · " 

N. 27. Nnmcraçíio c rubrica de 
livros, i nclusi v c os commcrciaes, 
excepto os dns csc1·ivíics e distribui-
dores do juizo, por folha, 120 réis. 

, ?c n_wis de dois contos _até ..... . 
,,0 .000$000, )lO r conto 0'1 ft"ICÇ~IO 2$000. . ' ' , ... 

De mais de cincocnta contos até 
100:000$, por conto ou fracç~10 1$000. • ' ... . 

Dahi para cima, po1· conto ou fra-
Rcdija-sc assim o ultimo período cção, 500 réis, até o maximo de 

do n. · 46: 500$000. .. " 

N. 10 

Observação. Quando o casamento 
for fôra do perimctro da cidade vil-
1 ~, ou anaiul, d_cvcríio ns parte; of-
lerccct· conducçao ou pagar as des-
pesas, que não excederão de 15$000. 

N. 15 
Substitua-sn o n. 87, pelo seguin-

te: 

10
fo

00 
~7. F.scriptura de quitação, ... 
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· artigo, diga-se 2$000 em vez lic 
N. 16 

Substitua-se 
te: 

N. 24 
0 

n. 92, pelo scsuin· 3$000 · 
Substitua-se o n . I, da letra "b", 

de n . 112, pelo seguinte: N. 92. Procm·açíio ou suh-~ s tu.he-
Jecimento', inclusive o prtmr.trn 
tra slado, 8$000 . 

N. 17 
No pnral(mpho 1. o, do arl. 92. 

em vez de 3~000, diga-se 2$000. 

N. 18 
Na tabclln n. X, substitua-se r1 n. 

nn, pelo segttintc: 
N. !)!) . A ela da rcuniiio de credo-

res, além da raza: 
n) pnrn concorda In preventiva. 

Jll'estnção de contas c primeira as-
scmbléa da fnllencia, 20$000 . 

h ) para qualquer outro fim , nlém 
da raza, 10$000. 

N. 19 
Substituam-se ns letrns "c" c "d", 

do n . 101, pelo seguinte: 
c) de descripção c aYaliaçiio de 

bens c de partilha, em inventado. de 
divisiio c demarcação de tc\rras par-
ticulares c de di\'i são de causa com-
mum, 8$000. 

d) de qualquer outra especie, 
5$000. 

N. 20 
Suhslilun-sc a letn "a" do n . 102, 

pelo seguinte: 
a) de supprimcnto de consenti-

mento para casamento, ;,$000. 

N. 21 
Substitunm-sc as lclms "a" c "c" 

do n. I Oü, pelo ~;c:,: u i nte: 
a ) passada nos aut os, dc scntrn-

nhnm cnto de pnpeis c document os, 
inclusive n nota nestes lançada, além 
dn rnzn, dos respectivos traslados, 
si ficarem, 2$000. 

c) qualquer outra , pnra n qu :1 l niio 
hnja emolumento cspeci fi cada mente 
traça do, 2$000. 

N. 22 
Substituam-se as \r ira s "a" c "h" 

do n. 107, pelo segu int e : 
a ) em cartorio, na sa la de :1 ud icn-

cia ou em qualquer depcndencia do 
cdificio do fot•tnn ; il$000. 

h ) fúra desses l nt~ares, o que só 
se dnrú, IH\ falta de official de jus-
tiça c ]!OI' ordem do juiz c sem que 
nndn seja devido a titul o de dilig en-
ein, 5~000. 

N. 23 

I) em arrolamento, 2$000. 

N. 25 
Na letra "b", n. 113, diga-se 1$000 

cn1 vez de 1$500. 
N. 26 

Substitua-se o primeiro periodo do 
n . 116, pelo seguinte: 

N. 116 . Inquirição de cndn tcst.c-
munh:i d'epoimcnto da parte oul 
acarcaçiio, 5$000. 

N. 27 
Substitua-se o n. I, dn letra "a", 

do n . 118, pelo seguinte: 
I . Nas cnnsns de valor até 

5:000$000, 3$000. 
Suhsli tun-se lambem o n. li, da 

letra "a", do mesmo n. 118, pelo 
segu inte: 

H. Nas de mais de 5:000$ ató ... . 
10:000~000, 5$000. 

Nas de mai s de 10:000$ c de valor 
inestimnvcl, 8$000. 

Substitua-se a letra "b", do n. 
118, pelo seguinte: 

h) Qualquer outro mnndndo, 
2.'000. N. 28 

Substitua-se o n . 120 pelo scguin-
tr: N. 120 . Procuração ou suh-estn-
bclecimcut o "apud-acta ", 5$000. 

N. 2!J 
Substitua-se o n . 124, pelo seguin-

te: 
N. )2-1. T\ cv isãn, rcmU!J Craçiio c 

rubrica de cndn folha de documentos, 
instrumentos, certid ões, trnslndos c 
outros papeis, parn a necessa l'ia nu-
i hcnti cidade, ~200. 

Quando a remuncrnção c rubrica 
fo1· em follw ~; de outros, $100 . 

N. :lG 
No n . 12;,, fn çam-:;c as seg uintes 

a lt c rações: 
Na JLotra "d", em vez de ;,gooo, di-

ga -:;c 3~000 . 
Na letra "c '', n. 11, r m vez de 

. J. ·ooo, di[.(a-sc, :J$000. 

No paragt•apho pl'imcit·o do arl. 
107, diga-se 1 f~OOO , em .vez de 2$000; 
no paragrapho segund o, no mesmo 

Nas let.t·as " f", "g" e " h ", em 
1•ez de 38000, di ga-se 2~000, respe-
clinunentc. 

Na letra "i", em vez de 1$000, di-
gn-se $500. 
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N. 31 
Substitua-se o n . 12!i, pelo seguin-

te: 
. N. 126. Al~t·ú ele qualquer cspe-

Clc, excepto es ele soltura , quando 
o réu for mi scravel, 5. 000. 

N. il2 

Na tabclla IX, suhstilt'l3.-l;c o n , 
1311, pelo r.cguintc: 

N. li!3 . Actos de rrgistru civ il: 
a) assento de na sc imento ou de 

ohito, 2$000 . ' 
h) cct·tidão de ohilo para cnl erra-

menlo, 1$000. 
c) ccrtid;io desst•s assentos pura 

qualquer outro fim, i!$000 . 
<I ) hahilitaç:io para casamento, 

comprehcndcndo todos os netos c 
t~rmos do .respectivo pt·ocesso, co-
pws ~c cdttacs c regist ros deste:;, 
mclustvc o termo ou asse ntamento 
ela celebração do casamento, além 
d,a despesa de puhlica~~Ütl do ed ital 
de proclamas, pela imprensa, onde 
hoU\'er, 20$000. 

N. 3i! 
Na . letra "f", § i\ . 0

, do n. 133, 
supprmJ~~e n palavra "sohre " , que 
esta no I 1m cla primcirn linha . 

No. n. T, da .lctm "f", do § i!. •, do 
n . 133, substitua-se pelo seguinte: 

I - Por exlract.u, 10$000. 

N. 3·1 
Substitua-se o 11. 13·1, pelo sc~uin

te: 
.. N . . 1iH. N\1 serviço de registro ci-

vl] so !1av?ra busca de li vros, autos 
e pnp~ 1 s fmc!os c se rá, de cada nn-
no, 1$000, na o excedendo 0 emolu-
mento a este titu lo de 20.000. 

N. ilii 
Nn .tahcll:~ X, n . 13fí, suhs titun-se 

n ul!tma almea da letra "h", pelo 
scgul~lle : - ptll' cont o ele reis ou 
frac~ao de conto, nté o emolumento 
maxm10 ele 200$000. 

N. 36 
r. Na tabclla XIII. substitua-se 0 li. 

),JS, pe lo seguint e : 
N. 158. Ca lcu lo ou liquidnçiio pa-

l'a pa~nmento de impostos nos in-
venlarws e arrolamentos: 

a) - ha_vcndo partilha, 8$000 . 
.I~).- nao have.ndo partilha, pot• 

set. só um hcrdcll'o ou por sc1· 0 
act!vo absorvido ]leio pass ivo, in-
~lmela a conta de juros, até 
;l :000$000, 2$000 o 

dnhi para cima, 1$000, 

por conto ou ft•acção de conto, 
niio exccclcndn o emolumento mn· 
ximo de i!0$000. 

c) - na s aiTt•malaçõcs, adjudi ca-
ções C n•mi ssÕC~, os lllCSIII US Cll10 • 
lum(•nlos da letra "b". 

N. 37 
Suhst.ilua-se o n . 159, pelo se-

guinte: 
N. 1fl!l. Conta da s custas, incluin-

do o rat eio, quando houver mnis de 
um intcrcss:llln, nn s acções ordina-
l'ia s, sumnwt·ias c cs peciacs c na s 
cxecuçcies . 

I - fc·il os de vn lor até :.:!:000$000, 
5~000. 

11 - feitos de 2:000$ até 5:000$, 
8$000. 

III - feitos de valo1· supel'ior a 
;, :ll!HI'i\ ou de valot' inestimavcl, 
10$000. 

n) co l'l 'e iHio á revelia: 
I - na s causas de val or at é ... . 

2:000$, iJ$000. 
li -- nas causas de va lor supe-

ri or a 2 :000~ ou de va lor incstima-
vel, H$000. 

N. as 
Substitua-se o n . 161, pelo seguin-

te: 
N. 161 . Contas nns jus tifi ca~~õcs 

ou qualquer outro processo n:io cun-
lencinso ou qu e nã o esteja especial-
ment e taxado, 3$000. 

N. 3!} 
Substitua-se o n . 162, pelo seguin-

te : 
N. I !i2. f.onta fi na I nos autos de 

inventari o, arrolamento, pnrlilha ou 
sobrcpa r li lha: 

n) se ndo o mont e até 10:0008000 
2$000 o • , 

h) .sendo mai or de I :OOÓ$000 até 
3: OOO !íi, asooo . 
• t' ) se ndo maior de 3 :000$ a 1 O :000. , 
a$0110. 

d) sendo ma iur de 1 O :0008000 10$000 . . • , .. o 

N. 40 
Subslil.ua-sc u n. 1 ü3, pelo seguin-

te: 
N: Hi:J . Conta de prcfcrcncia ou 

ratcto t•m co ncurso de credores 
4$000, c mai s 1SOOO por cadn d01;l,; 
de r.éis da qunnlia a ser diviclidn ou 
r:.1lewda, sendo o emolumento ma· 
XIIII O de 30~00(), 

N. 41 
Substitua-se o n. 1!i8, pelo seguin-

te: 
N ·. Hi8. Hcducção de papeis de 

credito ou Ululo da divida publica 
a moeda corrente c vice-versa: 
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N. 49 
n) sendo o vnlor total de 

3$000. 
b) sendo o valor total 

5:000$, 
Emenda n. 52. Nn tilbclln XIX, 

superi or n n . 203, em vez de 6$000, dign-sc .. . 
5:0006, 6$000. 

N. 42 
Suhslilua-sc todo o numero 171 , 

pelo seguinte: 
N. 171 . Distribuição ou baixa de 

cMia feito, inclusive cscriplura, 
ll$000. 

N. 43 
Substitua-se o n. 172, pelo seguin-

te: 
N. 172. . Partilha ou sobreparti-

lha: 
n) de acervo de valor de 3:000$, 

até 5:000$, 12$000. 
h ) de acervo de v a lo r superior a 

5:000$, por cento (4110 •!•) não ex-
cedendo o maior emolumento de 
200$000. 

Parngrapho unico (como está no 
projccto). 

N. 44 
Na lahella XIV, substitua-se o n. 

174, pelo seguinte: 
N. 174. Avaliação de bens de qual-

quer natureza: 
a) até 3 :000$, 6$000 . 
h) de 3:000$ n 6:000$, 12$000 . 
c) de 6 :000$ a 15 :000$, 30$000. 
d ) de 15 :000$ a 30:000$, 50$000. 
c) de 30:000 para cima, mai s . . . 

3$p00, por c?nlo de réis ou fmcção 
de conto, ate o emolumen to maximo 
de 300$000. 

N. 45 
Substitua-se a obse rvação no fi-

nal do texto do n. 177, pelo seguin-
te: 

Observação: - Nc~nhum cmolu-
mcn~o ~~c rú devid o no caso de nova 
n~aiiaçao por dcfL•ito da primeira, 
nao podendo os avaliadores se ex-
cusa t·em de procederem a e lia. 

Nu processo dP. fall cncia serão ta-
xadas pela metade ns custa s desta 
t:.tbella (art. 187, da lei de fall cn-
CH\S), 

N. 46 
Na l.thclla _xv, n. 17!J, supprima-

sc a ohscrvaçao no fim du texto des-
se uum cro. 

N. 47 
Na tahella XVII, n . 1-W, suppl'i-

ma-sc a letra " a" desse nume1·u. 

N. 48 
Emenda n . 51. Na lctm "c" elo n . 

196, corrija-se para 25, 000, onde es-
ti\ 250$000, 

5 000. 
N. 50 

Emenda n . 53. Substitua-se toda 
a quinta secção pela seguinte: 

Secção quinta 

CAPITULO VIII 

Tnbclln XX 
Policia 

N. 204. O Secretario da Seguran-
ça c Ass istencia Publica, delegados 
c subdelegados de policia, pelos 
aclos que praticarem na policia ad-
ministrativa, lerão os emolumentos 
taxados no Ca pitulo XXII, art. 557, 
§ 1. •, de num cros 1 a 4, e § 2.•. 
num cros 1 a 15, do regulamento 
approvado pelo decreto n. 7. 437, 
de 21 de dezembro de 1!!26, c pelos 
que praticarem na policia judicia-
ria, os taxados por netos idcnticos 
dos juizes de direito c munieipncs, 
na ta beiJa li I, n . 32, e seguintes 
deste Hegimcnto. 

N. 205 - Os escrivães terão os 
emolumentos taxados para os mes-
mos netos dos escri vães criminacs 
na lnbclla VIII, deste Hcgimento . 

N. 206. Os agent es de "olicia le-
rão os mes mos emolumentos taxa-
dos nos off iciacs de justiça, ua ta-
bella XVI, deste Regimento, pelos 
netos idcnlicos qu e praticarem. 

Observação: - Os emolumentos 
das auclol'idndcs c funcci onnrios po-
liciacs serão contados nos proces-
sos admini st rati vos c nos de acção 
privada a requerimento dn parte, 
pela auctoridmlc que prcsi<1ir ao 
ae to ou diri gir o processo, c nos fei-
tos de acção publica, pelo contador 
do juizo, na oecas iiio oppurluna. 

N. 51 
No numero ill du pro.iccto, ~ li .", 

onde cs tú, no fim, 15$000, diga-se 
20$000. 

N. 52 
Ac:cre~cenlc-sc ú tahclla XIV, on-

de t't;uvier: 
"(jua ndo o cspol i o i nvcnl a ria do 

cunsislii' em parte de um lodo, em-
hora indivisivcl, os cnwlumcntus se-
\'ão calt:ularlos sobre o valut· da par-
te c n:io du lodu." 

Ao projcctu 
XVI; 

N. 5i.l 
LI. 13 Tnbclh1 

71'5 

Suppl'imo-se o porogropho 
do n. 184. 

N. 54 
Nu lnbclla XII: 
Hcdi.in-se assim o n. 157: 

unico 

1 

pognrá os custos o par·~!!. o .iuiz. c 
escrivão ou servenhwrw que der 
causa {t nullidadc ou á rcfo•·mn, 
desde que se verifique dolo, negli -
gencia, dcsidia ou i ~ n.orn n cia, in-
juslificavcl, sem ~Ju•z.o. das pc-
nas em que, por disposiçocs cs pc-
ciacs, possam incorrer . 

N. 157. Nas ccrtielõcs de intima-
ção de sent ença ús partes c nos de-
mais netos aqu i não especificados, 
terão os mesmos emolument os ta-
xados parn os escrivães na tabell a 
vm. 

Observação : - Os vencimentos 
que percebem os escrivães do Tri-
bunal da f\ cla ç:io não excluem a 
percepção integra l dos emolumentos 
constantes des ta tnbcllu . 

Os emolumentos co nstantes dos 
ns. 153, 154 c 155 serão pagos por 
occnsiiío do preparo dos feit os por 
intcrmedi o do sec retar io do Tribu-
nal. 

N. 55 
Capitul o III - Tahc lla V: 
Acci·csccntc-se ao n. 47 o seguin-

te: 
Lctm " d " Sempre que o promotor 

de justi~:a, em funcçiio do seu ca r-
go, tenha de offi cinr fóra dos limi-
tes da cidade ou villa, sédc da co-
marca, lcrú direito a conducçâo, na s 
mesmas condições dos juizes de di-
rei to c demais funceionnl'ios. 

N. 56 
Substitua-se a emenda n. 86, pelo 

seguinte : 
Artigo 32 ................ .. ..... . 
Art. i.l2, § I .", do projccto, sub-

stitua-se pelo seguint e : 
§ 1. • Have ndo ct'I'O na co nta ou 

inelu>ãn ncll n de custas indevidas, 
pndcrú a parlc prej ud icada rccln-
mar em qualquer tempo, antes do 
preparn dos nulo:; pnra despach o 
ou se nl.t• nça; da decisão dn juiz da 
ca u ~;a huve r:'t recurso d t: aggravo pa-
ra a in sta ncia :; uperi o t·, nus tci''-
mo~ da legis l:t çiio em \'igur. 

N. fí7 
Ao art. Jl2, § 1. ", accrcsccnlc-sc 

ús palavras - cno ua conta - o 
seguinte: ou inclusão nclla de cus-
ta s indevid:t s. 

N. 58 
Ao a rt . l !l, :'ts p:tlavras pessoas 

miscravc is, accresccntcm-sc as pula-
vras - c os :lllscnl cs . 

N. 5!l 
Ao art. 16, substitua-se pelo se-

guinte: 
"Nos processos, que forem an-

nullados ou nos rlcspaclws, senten-
ças c netos, que forem reformados, 

N. 60 
Accrcsccn tc-sc onde convie1·: 
Ar ti go .. . Incluem na cxccpção 

el o art. 212, da lei n. 912, ele 23 de 
setem bro de 1925, tinnhcm os emo-
lumentos, constados aos officiaes de 
justiça da Relação. 

N. 61 
Accrcsccnl c-sc ao art. 26, parn-

gmpho 1111i co, depois da palavra 
terras : "c pelos termos de abertu-
ra c cnccrrnmcn tos dos livros com-
mcrciacs, numeração c rubl'ica das 
folhns dos mes mos li vros . " 

Sala das comm issõcs, 14 de se-
lembro de 1!!27. Xavier Holim. 
- Luiz Lisboa. - Valladarcs Hi-
hciro . 

III - Sobre o projccto n . 6, do 
Senado 

A commi ssiío de Hcdacção é de 
parecer qu e o projccto n . 6, do Se-
nado, approvndo nas duas Casns do 
Co ngresso il'linciro, suba á sn ncção 
presidencial assim red igido : 

O Co ngresso · Legislativo do Esta-
do de Wnas Gcracs decreta; 

Art . 1. • Fica o governo do Estado 
auclorizado a consolidar em um uni-
co regulamento todas as leis c regu-
lamentos existentes sobt·c concessões 
de estradas de feiTO cstadua cs, oh-
sen·anrlo as di spos ições que não fo-
rem con trar ias ú presente lei. 

Art. 2." Com os privil eg ios de lra-
fel(o c. outros jú referidos na lei n. 
1-18, el e 21 de julho de 1895, poderú 
o guve l'll O eoneei.ler us seguintes fa-
vot·cs ús emp resas ferrovia rias: 

a) A dut'aG:io do pri vil egio scrit 
no maximo de no annos; 

h) Uma sub ve nção kil omll ti·ica 
nté :lO wnln.s <i c r~i ·s po1· kilo-rn eti·n 
de est t'll cla cnlrcgtw ao trafego, at.é 
o n1:1xim o de 20 ldlc~metros porca-
d a :tnno. 

f') A isenção (]c todos os impos-
tos L'sladuat>s c ntunicipa cs que in-
cid•it·cm so ht•c a es trada, suas de-
pcnrl cncia s, mal cr iacs c machinis-
mos ; 

d) A ui ilizaçiio de accordo com o 
regulamento das queda s d'agua, da 
potcncia hydrauli ea di sponível c 
ncccssarin, nos rios csta·duaes, para 
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'mover ns offlclnas c trens feiTO· 
vinl'ios. 

Par.tg•·apho uni co. Por occ:l'si ão 
da us:;ignatura dos contraclos, o m-
VC I'Il O Kft•ICI'lllinarfl, de :ICCO I•do com 
os co ncrssio·nni·ios, o nnmcro d ~ 
ldlomclros, cuj a suhvc nç:io, a que 
se rcfcr·c a lc.tra b, deva pagai' em 
ca,da 11·1111 0. 

Art. i!.• Sobre a diffcrença l' nlrc 
o capital realment e despe ndido no 
apparrlhament o da estrada c as 
suhvc nções kilomcll'ica s pagas, po-
derú o govern o, enH(Uanto o traf•!go 
foi' dcficitari o, con s·cnl i1· qu e a cm-
pi·csa se CI'cd it e um juro annu al, no 
maxinw de 11 %. so ht·e ta l diff •~ 
rrnç·a. Est·cs juros Sl'r:io credit ados 
em l'onta es pec ial que se i'Ít sa ldada 
mediante a cobrança de uma taxa 
addi cional de 10 % so bre os fi·etcs 
da s tarifa s que o mesmo govcrnr 
uppi·ovar para a rcfei·ida es trada . 

§ 1." Esta concessão só menl c pre-
val ecerá até o prazo de 15 annos 
ce,ssamlo, cnlrcln nl o, antes do s·~ u 
vcncimcll'lo, si o dividendo da con · 
panhia ai tin gi r a ll % . 

§ 2." A ciJ nl.a acima ·depcmfl>r:'i de 
a(>Jli'OV<•ção do governo. 

Art. 4. " As es trada s qu e l{osa•·cm 
destes f a vm·cs, fica rã o su hmctlidas 
a tomada de contas semcst.ralmcnlc, 
da rccc it•'l c des pesa; deverão sub-
meL! r i' ú al>PI'o vaç;io rdo gover no dn 
Estado o qu adro de se u pessoa l c 
niio pode niu conslru,ir Sl' Iit qu e o 
mes mo governü a(l(ll'ovc prev iamen-
te os projeelus c orça ment os respe-
ctivos. . 

Art. 5. • As .t:11·ifas das es trad as 
de fcl'l'o, nu primeii'O quinquenni u 
de trafego, serão ba s·cndas sobre as 
da s cs'lradas mai s p•·oximas, com 
um accrescimo de 10 % . 

Pa ragr.a pho unico . No prazo pns· 
t~l'i o r ao n~ e ncio nado nci ma , as ta-
~1fas, mediante approvação prev ia 
do governo, ser:io •:cg ula.da s c mo-
difi cadas tJ.e :J em i! lll111 0S, sohrc D 
hase media do movimento de II'a -
fego nesse periodo, de fórma qu e o 
respectivo rendim ento liquido nun-
ca sr.fa inf.erior a 10 % do cap ital . 
despe ndid o c reco nh ecido pelo go-
I'Crn o. 

Art. 6 ." As estradas ll c feiTo qu e 
gosa rem de favores pecuniari os por 
parte do Estado, findo o prazo do 
pri vil eg io, I'everlcrii o au govern o, 
lndepend eulc de qualqu er indemni-
zaç:io, co m todas as sua s dcpcmlt: u-
çias, officina s, ma chini smos c ma-
terial rodante. 

Paragrapho uni co. Si dentro do 
pra zo ll1 Hl'C\I do pelo goyçrno no al'lo 

dn concessão c não excedente de 30 
unnos, a empi'esa restituir ao The-
soUI'o o mont ant e dos auxilias pe-
cunial'ios recebidos, 1i csli':Hln pa s-
sa rú a co nstituir propriedade per-
petua da mes ma empresa. 

Art. 7 .• As cm pi·csas de estradas 
de ferro de wnLcssão estadual não 
poderão di stribuir dividendo supe-
ri or a 10 % ao anno. O cxcr sso d rs-
se rendim ent o qu e se ver ificar so-
hl 'C e~sa porcentagem scrú appli c:t-
do na co ns·lrucçiio de rama cs c rc-
apparelhamenlo do .materi al rod:lll .. 
t.c , de ncCO I'do ·com o go1·er no. 

Art. R.• Em qualquer tempo, por 
ui i I idade ou necess idade publicas, 
as csti·ada s puclçrão ser resgatadas 
pelo govci·no, mt•di:intc co mli çõcs 
cslahclt•ciclas nos cunti·actos. 

Art.. !J . • As des·pesas com a fi sca-
lizaç:io correrão por co nta da s em-
presas ferroviarias, que serão ohl'i-
l{adas a co ncedr i' todas as facilida-
des aos fi scacs . 

Art. 10. fi evogaín-sc as di sposi-
~t3 cs em cu nlral'i o . 

Sa l!l da s Wllllmi sst3cs, l(j de sc-
tc.nlili'O tlc 1!127.- Xa vier 1\oli m . 
- Luiz Li s.!Joa. - - Va.Jladarc·s i\i-
hciru. 

IV- Sobre o )lrojccto n . 7, da 
Camara 

A com:mi ssão d e Hcd ncç:io, lcndu 
cxa1111in ado o (II'ojcl'lo n. 7, da Ca-
mara dos srs . Deputados ,aptn·ova-
d" pi:ln Senado com cmcnd ns :te .. 
~c il:1 : j>cla G t-:~ ond e t. e r ~ ink !u " 
de parecer qu e vil ú sa ncçlio pre-
sidencial rwligidu du sc~Juintc mu · 
,fp: 

O Congresso L~!li s l a li vo do Esta -
do de Minas Genaes decreta: 

AI·t. 1 .• As eleições de Pres idcn-
~c c Vice-Presid ente do Estado, dP-
pulatlt) c; <: senadores, vcrcadorc:; :: s 
Camaras tl'lunicip·a~s, membros d · l ~ 
l:·!asellws Deli berativos c juiz ~ i de 

, paz ~e tffl•c:! uarão s.egund o a l ~,;is
Li l: :i :> yi ~e nt(. co m as mo'll ificadcs 
Clllll id :•' nr fli' e:, ··.;c lei . 

Art. 2.• Ficn in sU.t uid o o voto 
secreto c cumulativo. 

A I't. a." Para o vn l o sccrdo se 
uhserva rão as Jli'cscl'ipçõcs seguin-
tes : 

~ 1.• O clei•lur, an se r lido C1lll voz 
allu o Sl' U norn c pelo mcmhro da 
mesa a quem in eurnhiJ· a chama-
da, cxhihirá o se u Ululo cl cit oca l, 
af im de nell c se r apposlo o vis/o 
dn pmsidcnl e oom a da·la da elc:-
ção, em hr·cvc, e a ruhri ca do mc;·-
mo. Nos Jogares ond e houver orga-
uiZ <IdO o serviço de idcntifi çaçiío, o 
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clcllor cxhihii·t't b mhc.m ·sua car-
tciJ·n de i.dcnlidade . 

~ 2. " fi ccchend o o titul o assi• n 
revisto o clcitoi' lnnç·arú no livro 
,PI'OJli'i o o se u nom e por ex tenso. 
' ~ a.• Depois dos aclus a qu e se 
!'()fe rem os pnrag raph os anlcriore~. 
o eleitor rccchcrit da s mã os dr. (ll'l!-
sid cnle da mesa um invo1.ucro t' lll 
papel branco, qti c, co mo sig na es cx-
l. ci·ioi·es, npcna s tCI'ú as d c c lara çcie~ 
de sci·viço puhlico eleit oral. Esse 
involuei'O Sl'I'Ú cn1 tud o cg ual aos 
d cm•a i ~ ao me s-mo fim usados na 
sccçiio. 

§ 4 . " De posse do in1·oluci'O o 
clcitoi' cnl rar :'t nn sala secreta , ft!-
cltandü atraz de si a port a c nell a 
ll:io podcrÚ con SCI'V:II '-Sl! por l'S P'IÇf• 
nwior ·dt• doi·s minut os, dur:rnle o 
qual induirú nn inrolu cro a sua 1 
Ct!dula de candidatos, c o fcchai·ú, { 
vo ltando ú sa la da mesa eleitoral, 
ond e s·~ cncontnu·:'1 a nl'lla. c ncstn 
de.posi.tarú o involu crn fechado . O 
pres id ent e, cxlinclos os cl nis minu-
tos, ha lcrú ou farú halt•r ú pori a da 
sala secreta , si :lind:~ a·hi s~ con sr r-
v:ti' o vo i.a nl e, como avi so a cs iP 
para qu e se rc.tirc. 

§ 5. " E' vedado :~o ll i'l'~i cl c nlt• , ~:~
CI'elario,' III C•Illhrns da m e :;:~ c l P il o~ 
rnl c l'i ~ caes lerem c o niSif~" ou ju n .. 
lo de si cc.d ul as outra s qu :• n:i o se-
jam a s qu e do sendo rei irada s d.t 
urna para sere m a puradas. 

AI'!. -l ." O r olante qu e, nntc,s ri •~ 
t•ntt·ar na sa ln sec r·eta ou ao sahi t· 
d·es la , deixa r ver ao s ci rcnm sl.a ntcs 
a sua ced ul a, fi ca rú impedid n rlt:! 
l.1 n ~a l -a na urnn t• o incid ente 
cuns•lar:'t da aLita da elciç:it•. 

AI··I. r,." O clei lot· a qu em a mn-
lcs lia ou rl cfeiio physico nolorios 
nfio pcnnillircm qu e cnlr~ sô 11 11 
sa la secreta. far-se- :'1 acn mpanh ar 
por pessoa de sua w nfian ça. 

AIIt.. tl. • Quando o pn~si .rl c nl e d :~ 
nwsa eleitnrnl tiv er· de vota•· ser:'t 
subst Huido pelo respccl ivo se r , · ~ 
!:tri o, c si co m a sua 1':11·1:1 :1 Ill'.· ~: a 
fi cai' st• m 11nm ci'O lel-(al, t•nnriclar.i 
um elei·lor para pree ncher esse nu -
ml•ro r.mquanl o r ll c vote . 
Art. 7." sl\ln.prc nuc coi nci diJ· qu ·•l-

qncr l'lt•içiín esl:l!ln al cnm :1 mu :ti .. 
r.ipn l. n elei lnt' vo larú e•n ceclnh s 
se,p:ll·n,d:t s, mas com 111 11 sú involll-
l'l'n. 

A l't . 1! . o Sl•rão C{lnl ados em s~ 
para.do os votos con slnnlcs de cc-
dul as em de$conformirlncl c cn m as 
(1I'l'SCI'ipçÕCS dn prese nt e lei. 

Art . . !) ." A s.a,la secre ta não nodt•-
!'!t te r nenhuma ]JOI'.ta , jnn eHa nu 
camlmuni caç:io qu·a·lqu cr, a nã o ser 
a cntrarda jà referida. Todas as de-

mnis con\muni cnções serão fecha· 
dal.i c lacmdn s, antes de lei' ini cio 
a votaçii o, soh as vis,kts do Jll'cs i· 
dent e c dos ca ndidat os, ou I'CPI' l' -
sc nt.anle s cl este.s, qu e 1l.cse,jarcm :t:.-
sisl ir a esse aclu . 

Art . 10 . N.a1s sccçõ ~ s , ond e não 
exi-stir sala secreta apropriada , :;e 
f:11·ú outt·a l'ormaKla por 111ma da s 
paredes int e rn a~ da sa la dn mesa 
elcit .o ra.l c uma separação de ma -
lil'ira cnm uma porta uni ca para cn-
l.l'a•da c sabid a . 

A ri.. 11 . Na s elciç1"íPs cl c depu! a-
dos, se nadores, VC I't•a,<J orcs ús Ca-
nt:ll'as Muni cipa cs, meunhros do:: 
Co nse lho s Dclihci'Wiil'n•s c ju iz de 
paz, cada eleitor sô pordrrú vo'l:tr 
em doi s ter~o s dos ca ndid atos, on 
em um só nome, eumul a~ivanncnt. c , 
11a mcs.ma Jll'(llJ lOI'Çiío . 

Pa l':ti( l':ll(lh o uni co. A fracçlio de 
m:tis de meio sc i'Ú co nsiderada um 
inl ~ i!·o . 

Art . 12. O pres ident e c vicc-P I'C- . 
si <l en,tc dn Canu:a i'a i\lunicipal se t'<Í• I 
cll'it.os por qua·lrc'> a nn os. 

Art . 1il. H:I''CIHi n cmrp:t lc de ,.,,_ 
t nç~o cnlt'c doi·s ou mnis ca ndi da-
tos, s ~ I·ú co nsid rrado ele it o o n Hii~ 
velho . 

l'am graplto un ico . Qunn<l o o> 
candidatos w m r.~ ual I'Oin ção 't i-
l'ercm H me sma cdad<> , scr:'t eo nsi-
dei·a.do e·lei to n dl•signad o pela 
sorte . 

Ar! . H . Cad:t secdo eleitora I te-
I'Ú no nnximo 250 eleit ores. 

Art. l!í. O candidato sô pocl crú 
l•·r um fi sca l c PJ ca da secr;iio, in -
diearrl o ao Juiz de direito , na s t:n-
mnrcas. ao juiz dn p;·imcirn vara. 
onde houver mai s de um, e a.o juiz 
muni oi.pn l nos termos judici nl'ios 
nnn cxns, cn m a nl ccedcncia de 1f. 
di ws da cJ.eição, ou ao pres id ent e d:• 
mesa ·elt•i,tri ra l durante os traba 
lh os dcs·la. 

l'arai( rapho unico. QualquCI' 1:1 -
lwlli ão ou ·esel'iv:io ria co mnrea Jll 
de fôra ela com arca pmlci':'t recn nlw-
ct' I' r. ~ firma s do in slnunenl o d1· 
r: l•ll ll':tc:"to d<• fi sca l . 

:\ri. ' 1ô . Servi i·ãu de .scnclari o.> 
d :1 ;n ,•sa eleitoral os escr ivães, ta -
i w lli:i ~ :: c of ficiae.s do rel(i·slro de 
hvno th ecas, na ord ·~m rl e,si.l(nacla 
pt•lo j uiz tb direit o, juiz municipal 
nus lerm os an ne:ws ou juiz da p ri .. 
lll'~ ir n vara , o n rl ~ houver mai s de 
nm. 
Parn~rapho uni co . Quando o nu-

mero de secções ell'itoi·aes exceder 
n numePo de esel'ivãcs, tnhelliãcs c 
offi cia·es de t•cl( istro de hypotheca·s,. 
pal'a sccl'clnl'i os, nas demais sc-
cçÕllS, l'u11eci.o narão os sccrctnriiJS 
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designados pelos JUizes n que se 
r-efBr·e o nrtigo, dentre os elci.lurcs 
d o di sll'icl o. 

Art. 17. Sempre qu e não se in-
slnlllu·em ns mesas elcit orac·s, uu 
quah(Ue!' dclla s, pelo não co mpni't' 
c i me.nto de mesa ri os em numero le-
gal, ou por ouh'o moli l'o, ou fo1·em 
iillCI'romJJi.d os os se us trabalhos, c 
a secção mais proxima se achar em 
outro di ~tricl o, os cleít oi't's da ~ c
cção ou secções eleg-erão nova me·. 
sa perant e qu alqu er cscriv:io da f'O -

marca, . lcnmo ,indi ciari a ou d.ist l'i · 
cto de paz on trc rantc qualquer la-
hclli:i o ou offi cia l de rcg is•lro h~· 
polh cca ri o, dc·nl.I 'O de 48 horas. 

§ 1. n A c l o i ~~ iío lerá in i cio ou PI'O-
seguii'Ó no Joga r jú d ~s i g n ado an-
lcri oi•mcJlle, com ~~ nO\oa mesa que 
será pres idida pelo cscrh·:lo, ta bel· 
Ji:lo ou off ic ial <lo registr·o liypothc-
ca l'i o, pci·anl c qu·cm foi organiz·l-
da, si o )ll'csidcnt c nato niio estiver 
prese nte c n:io holll··er co nco rri do 
pnra a niío installação ou int crru -
pçã•o a nl cri o1· . · 

& 2. • Na f:f.lt:1 de livro pmpl'io, a 
neta SCI'Ú lavrada no livro de notns 
do cscriv:io, st•crelario ou pr~ s i
dcntc da mrsa. 

Art. 18 . O I'C'(lrcsrn·lantc do mi-
ni steri o publico é obri gado a pro-
mover :1cçiío co ntra os infra oto rc~ 
das leis t; lt>Iit om·cs, no pmzo de 10 
dia s do co nh ec im ent o que tiv~ r das 
infracç<ics c, n:i o .o fazend o, cinc.J 
eleit ores do muni cíp io poderã o of-
fcrcccr a denun cin c qua !quer cbl !es 
pnderú Jl i'Osegu Íl' nos lerm os c acl ) ' 
da III CS III :I IICÇ:io . 

Ar! . 1!J . :\s infracções Vt'l'Ífi·cacl:is 
durant e os trabalhos cJ.eit ora rs lh 
mesa nnderiio sr 1· aul·on das in co n-
l i nenl i !ll'lo Jll 't•s id cnll', servindo el e 
se•crel <ll'io o c ~c l'iv:io , c, na sua fal-
ta , qualou ci· •eleito r . 

Ar!. 20. O presid ent e da mcs n 
l'i cil ora l t'ar:'1 l'cmcllt•f' ao r e.pr~ 
sc nt antc do Mi ni slci·io Publi-co UHH! 
co pia da acla .elos seus trabalhos, 
sc mp rr qu e con slnT cl ella quaktuer 
infrae ~: :io da s leis clcHoracs . 

Anl . 21 . :\ s infr acçõ r s clas leis 
elci loi':lcs se r:i n punitlw·; co m a ml'l-
ta de JHJ I't• eent os mil r c'~ i s a um con-
to de réis. s1alvo si cons'liluÍl'e m Cl'!-
m ~s IH't' l'is-tos no Corli~o Penal , ca-
scJ l'nl qu e se rã o at}pliea ela s as pe-
na ·~ nell c• cst':lluida s. 

:\rl. 22. As pena·s efe multa e-; la· 
IH·Ieci.das na present e lei s•e r~ o co;l-
\'l'f'.t i cl:l~ C'lll prisiio simpl es. :'1 J'a ziío 
de cin cMnla mil réi s JlOI' dia, sc~ : l
prc que nã o fol'Cim pal('as no pra zo 
ele dez dia s de sua ÍlllJlOsição rlcfi-

nitiva, podendo em qualquer tCIInpo 
ser feito .o pngamenlo pelo infraclor, 
pai'R se livrar da prisão. 

§ 1. o Do dcs•pncho de impo·s.ição 
de fi Jli.liva da multa ca be recui'SO 
volun lario para o Prc.sid cnte do 
Trilnin•al da l\ c l a~~ 5o, de-pendendo 
seu seguiment o de dcpo s·ilo previc 
da rc!;•pecti va importancia, na col-
lcotor ia e.stad ual. 

§ 2. " Do de sttc.c.ho de pri são cabe 
r .·~C lii' S u vo lunlrcr io para a Camara 

Gl'.i minal do Tl·ilnmal da 1\ eltação, 
co m cffcit o suspensivo. 

§ 3. o O processo dcsse.s recurso~ 
~c rú Cls lnldec icl o no r cgul.:un~. n·t o 
cl·esla lei. 

A 1'1 . 23. O I'CltJ I' esc nta ntc <lo Mi-
nl slcrio Publico fi car:í suj eito n 
pena de !>uspensão do cargo por seis 
mezcs a um a n'no, por i n obse i·v.:~ n-
cia do al't . 18, n qu al lh e será im-
pos ln pela anel oi·i,cJad c com.pc<tente 
c co m os recur sos Jegacs . 

Art . 2-L O escri vão, tahelliã o ou 
offi cial do regis tro de hypo-thccas 
qu e nií o co mparecer aos trabn•lho c. 
cln novn m esa clcilnral o q~anizad rt 
l'lll co nsequ encia da nii o ins'lall a-
ção ou •da inl·crrnpçií o dos trnbalh o~ 
da mes-a an.te ri or, ·ser:'! su·spenso ela s 
fun cçõos de se u off icio pelo praZil 
1l c (i mczcs a um anno, aJ,ém das 
penas em qu e houvrr incorrid o em 
vir tud e da Jcgislaçiío vigent e . 

Al'l . 25. Estão suj-eitos ás mes-
mas penas do nrt.igo anterior l'S 
csc i'idcs -c tnhclli :i r-s pela int'ra-
cçiio do arti go 1i) c seu para·gi·ap]iO 
uni c1 . 

Art. 2G. O cirl aelii o qu e occu-par a 
nre ~ kl c n e ia d a Cn mara 1\'!nnicipal 
duranl <! tloh qu .1tri r nnios e o n s ~<: U· 
tivos, não podeJ'Ú ser eleit o pre:; i-
cl ent e da mesma cam ara no quat!' i-
l' nnio seguint e, rincla qu e ten ha 
deixado o ca rl(o anlrs de cxgo ttad c., 
o s·cg uncl o quatriennio. 

Art . 27. Os vc i·c:url ores gei·o~e s , 
t>lll c:Hla muni cí pi o, serã o 1ant os 
quantos forem o.s di stl'ictacts, sah 1 

na hy-po't h esc de, ]JOI' essa fónn a, 
cxet>d e1· a quantidade 1>rcs·cri·pta no 
ar!. 74, n . i!, ela. Const itui çiio ti•J 
Es.t:wln, ca so em qu e o num ero d ~
quell cs sc.I'Ú :~pe nn s o suffi cienl" 
para completar o mnximo c·s-tahc!e-
ri-do •no ci tad o ni·Ligo . 

Pnrag rapho 1mieo. Cada di stri -
l'lo nii n ]Joel cl'l1 lcl' mais de um J'C-
prcse nl:ml e na Cnma1·a Municipal. 

Art . 2B. No~ I'Jllni cipi os c.m qu e 
o numero •de (]is·tri cto for '{]c um ;1 
li'l'.s, scr~o clüit os vereadores gcr:Je:; 
em qu .ullidnd :! sufficicntc parn fh11' · 
fazer, pelo menos, o mini·mo lega l. 
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Art. 29. As Cnmnrns Munid pncs 
pcmnitneccriío 11 11 presente Jcgi sla-
Lurn cc.m o num t. ro· de vci·cacl ore : 
com que foram con-stituídas . 

Art. i! O. As mcsm:t·S camaras pl't:-
videnci arfio pn1·a que ns separações 

· de madeira n qu e ~a ~· ~ f "l J'e o a!·t . 
10 estej:un co nfcccio nacl ns dcntru 
Cllll 60 ·dia s após a puhlica~~iío do r.:!-
gula-mcnto c da present e lei. 

Art. 31. O .gove rn o fic·a nnoloriza-
do a consolidai' a Jegislaç:io eleito· 
ral vigent-e, J'eVt' JHl u o seu regula-
mento c altern.ndo-o de co nfonnirla -
dc com us .d c s p os içci t~s da pr:: se: ntc 
lei. 

Arl. ;;2. Os c!Pil ores transf cr : .. 
dos de um di•strkto 11:Ha outro do 
mc<smo municípi o, só poderão vo-
tar nas clciçci cs pnrn ve rcado i' di s-
tri cta l ou jÚizcs d e paz, depois de 
decorrido o pra:w d ~ sessenta d in s 
dessa tran sf.crcnr! ia. 

Parac;rat>llD uni co. Essa tI' a nsfc· 
rcncia se far{t me-diaut c peti ção :1 ) 

juiz do alistament o, cscr ipta c as-
~ ignada ~>elo c l~it o r , c in ~trui d ~ 
com docum ento ·co mprolmtivo ch· 
sua nova rcs id cncin. 

Arl. a:J. QuarH~O o vereador (1 1: 

juiz J~ J•nz ma i ; vot: ·do r.:'io for .n.· 
CO'nh~c id n, por i m l ~ lli l' c l , s2 l-o-á ;J 
im'medinlo em volnçiio, si houver 
alcan~a-do , !le io lilf:nns, um terço da 
votação do in c l [~ g i vc l. 

Art. :!4. Quan1lo a eleição para 
prce n cliim ~ nl o d e n gas no Senad o 
Mineiro se n fcri :· !1 mancbl os c<J nl 
pcri {)l[]os rle lcnliJ•) differr•nl e,, p :II'a 
terminar co ns iltl crar-se-ão eleitos 
para o .n{a ior período os c:!ndidatos 
mai s vola{bs, deddindo :'! sor.tc c.m 
caso de empale . 

Art. 3fi. Esta lei cntrarú em vi -
go r na .ela I:! .el o Si! li rrgu lmn ento. 

A1·t. :Hl. n rvo•~:nn- s.e as lllis·posi 
çcics om conli':II'ÍO. 

Sala das co mmi sseics, 16 de sc-
lomhro •el e 1027 . -Xavier 1\olim . 
- Luiz Li sho.1. - \'allaclnrcs Jlj .. 
bei ro. 

V - Sobre o projccto n . 25, da 
Camara 

A contmi ssão de 1\eilla cção a.prc-
·scnla a re cJn,~ção ~olfll qu ~ deve s•::· 
t'li\' Í:cdo ao SI'. Pre·.siclcn te (]o Es!;, .. 
do o pru,l ccto n. 2!í, que se· segue: 

Fundo escolar 
O Congresso Legislativo do Esta-

do de 1\linas Gcracs dcc1·eta: 
Art. 1. " O fundo escolar a que 

se r efere o art.. 120, n. 3, da Cou-

stituiçíio do Estado, será constitui-
do : 0"000 a) pelo imposto annnal de 1 ~ , 
pagos aos cofres eslad ~wc~ por to-
el os os indivirluos varocs, residen-
tes no Estado, nacionacs ou cxlran-
geiros, maiores de vinte c. um :11.1-
nos, cxccptuando os sala n os, CUJ a 
rend a seja inferior a 2:400~000; 

h) por 10 % (dez por cento) s~ 
brc a arrecadação annual da rcce•-
t.a dos municípios, ded uzida d~s la, 
para os effcilos da po rcc ntagcn~, .a 
qu oln destinada ao serviço de chvl-
da municipal; 

c) por 10 % (dez por cento) atl-
clicionncs sohrc os impostos rela-
tivos ús hcbicl ns alcoolicas; 

d) por 50 % (eincocnta por cen-
to) da s multas de jurados; 

c) por 50 % (cincoc~ta 12o r ccn-
ta), da s tnxas sobre dJve1·soes; 

f) por 30 % (tr inta por ccnló) 
das multas que, por qualquer auclo-
ridade estadual. forem impostas por 
infracçiío das leis ou regulamentos 
do Estado; , 

~) por 25 % (v inte c cinco por 
cent o), dos emolument os cobrados 
pcln s ccrtidcics p:~ssadas pelas col-
lcctoria s; 

h ) pelos scll os de 11 $600 c .... 
121 8600, pagos pelos di plumas ex-
pedidos ))Cfa s escolas de Pharmacia 
c Odontologia, reconhecidas pelo 
Estado; 

i) pela t.crça parte dos hcns em 
que o Estado succedcr por falta de 
herdeiros; 

j ) pelas doaçeics dos pari icul arcs, 
em favor da instrucçfio publica; 

l1 ) pe la s subvenções fedcraes, ou 
:Jutra s, que forem instituídas. 

Art. 2. o Ficam isenta s da co n-
tribui ção a que se refere o art. 1 . •, 
letra ·"h" as Camnras Municipacs 
que jú subvencionem com mais tl.c 
10 % da sua renda nnnual, mcch-
anlc co ntraclo c durante a vigencia 
deste, cstahclccimcntos de ensino 
secundado ou profiss ional, ex isten-
tes no município. 

Art. 3. • O fund o constituído nos 
termos do a !'I. antel'ior c os seus 
renelimcntos se destinarão cxclu si-
vamcnl t• a auxílios c ass istencin es-
colar, aos nlumnos prova elnmcnle 
pohrcs el os [( l'UflOS, escolas isolada s 
c inl'antis elo Eslaelo. 

PnraJ,(rapho unico . Si no fim el e 
c~da cx rcc icio. depois el e publicado 
o h a la ncclc do scgnndn semestre, 
se verifi c:ll' cxisleneia de qualquer 
sn Ido, pocl crú cslc ser empregado, 
no cxcrdcio seguinte, em acquisi-
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çõcs de mat.el'Íncs c co nst rucçõcs de 
~redi os escolares. 

Art. 11, o A appli caç:io do fundo 
refel'ido ne~la lei se farú, em cada 
municipio, tanto quanto possível, 
na proporç:io do que nellc se arre-
cadar, de modo que ú wa popula-
ção escolar revertam lodos os be-
nefici os das conll'ibuiçõcs havidas. 

Art . 5. o Fica ao exclu sivo encar-
go do Estado o ensino publico pri-
mado nos municipios, hem como a 
obrigação de construir, ú sua custa, 
os Jll'cdios escolares, urbanos, di s-
tri cta cs e rm·acs, sem prejuízo, po-
rém, da fa culd ade que cabe aos par-
ti cul :u·es, :'.s in stituições Jll'I Vadas 
ou publicas de p•·omover, fundar ou 
instituir cslabclccimcnt os de ensi-
no clrmcntar, observadas as lei s c 
regulamentos c si aduacs. · 

Art. 6 .• Fica creada, subordina. 
ri a ú Dirccloria Geral da Inslrucção, 
a inspectori a de ass islencia medi-
ca esco lar, podend o o governo, por 
co nt a do fund (l, contraclar o pes-
soal m~ccssario. 

Art . 7. " Para fi el c J'igorosa ap. 
plicação do fundo escolar, de con-
fol'lllidadc eom i1s disposições desta 
ki , a ScCI'cl:ll'l:l da s Finanças c a 
do I nt.cri or fa rão cscl'iptlll'ação ú 
Jlart c, em linos cspcciacs, do seu 
produclo c destino annuacs. 

§ I . o No fim de cada sem estre, 
as dita s Seocrclar ias publica r· o os 
hal anccles da rece ita c despesas re-
lativas ao fund o esc•Jlal', de manei-
ra a se demonst1·arcm com clareza 
n saldo exi stent e c o destin o at.-
ti'Íbuido ús parcellas despendidas. 

§ 2. " A falta de obsc rvancia do 
disposto II CSlc artigo c no art . 2. ", 
importa ohri !(açã o du Poder exe-
cuti vo suspcnclet·, no exercício se-
l(t: inlc, o lan ~amc nlo c arrecadação 
das contribuiçties referidas nas le-
tras " a" , "h" "c " c "d", do 
art . 1. " 

Art. 8 . • Para cffcilo de fi scali-
7. nção do lançamento dos_ coJllri!m-
int.cs c da hoa arrecada çao do 1111 -
llOSlo rr ferid o na lcll'a "a", do art. 
1." ns fun cc ionari ns da inst.rucção 
publica estadual fi cam investidos 
dn s aUrihui ~õcs de fis cacs do dit o 
imposto, cabendo-lhes a fa culdade 
dc impor mult as rel(ulamcnlarcs c 
de )(wa r no t'nnhecimcnt o dos coll c-
l'lorcs c da Dircctni'Í a Geral da In-
st rucção todas ns informações con-

'" vcni cnlcs. 
A rl. !l. o A Jll'cscnt c lei entrará em 

vigor dn data do seu regulamento. 

Art. 10. Revogam-se as disposi-
ções em co ntrario. 

.Sala da s commiBsõcs, 16 d e sc-
lemhl'o <lc 1!!27.- Xavier Holim . 
- Lu iz Li s·boa . - Valladm·cs 111-
hciro . 

VI - Sobre o projecto n . 37, da 
Camara 

A commi ssão d:! Hcdacção apt·csc n-
ln redi gidas, para serem envia-
das l1 C:nnara dos Deputados, as 
emendas que o Senado appoz ao pro-
.icclo 11 . :.17: 

N. 1 
Accresce nl.e-sc a11les do ar t. 2." : 
Ar! igo . .. Ficam supp1·imidas no 

paral(l'aph o unico do art. 203, da lei 
11 . !)12, de 23 de setembro de 1!!25, 
as seguintes palavras fi11a cs - "nem 
tributados" . 

N. 2 
A nlcs do mes mo a l'l igo accrcsccn· 

te-se: 
. !\ rli go.. . As custas contadas aos 
,ltllzcs, t'lll segunda insl.ancia, em 
rna te ri n civil , ou criminal, fi cam 
ou,j cit ns ú reg ra cs lahclccida 11 0 a r-
ti go 212, tia lei 11 . 912, de 23 de 
selcmht·o de 1926. 

N. ;) 
Accrescc11lc-sc ant es do ultimo ar-

ligo : 
ArtiS<>. .. Es ta lei entrará em YÍ-

gor n:Í data de sua publicação. 
Sala da s commi ssõcs, 16 de se-

tembro de 1!!27. Xavi er Holim . 
- Luiz Li sboa. - Valladarcs J1 j, 
beiro . 

VII - Sobre o proj ccto n. 57, da 
Camara 

A commi ssão de Hedacção offc-
I'Cce ahaixo a rcdacç:io com que de-
vem Íl' pal':l a Ca mara dos srs . Dc-
Jltllados as emenda s do Senado, ao 
JH'n.i cclo n . 57: 

N. 1 
Suhst i tua-se a letra ".i " do nrti g:> 

1. ", pelo sc!(uinle : 
j ) encampar a estrada de ferro de 

N. 2 
São Gonçalo do Sapucahy, para es-
se fim , podendo aiJI'ir o credito nc-
ccssnrio. 

Accrcsccnt c-sc o seguinte depois 
da letra " k": 

I) cnlrm· em accordo eom o go-
vento federal c com a Companhia 
Fcl'l'ovial'in Brasileira para arren-
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dnr n Eslrndn de Ferro Bahia c Mi-
nas em regimen semclhnnlc no ar-
•·c n~lamcnto da H êdt~ Sul-Mineira_·, 
parn esse fim , podc12do abrir . c r~(h
t os ou fazer opemçoes ncccssal'las. 

N. 3 
Artigo . .. Nn innovação de con-

tractos que o governo do Estad.o 
vier a fazer com o llanco de Crc(h-
to Hcnl de 1\finas Gera cs, rc fcr~ n
tc :i carteira ngl'icnln c. do café, 111· 
cluc-sc lambem a car!CII'a hypolhe-

N. 4 
Accrcsccntc-sc no fim da lctrn 

"d" do ar t. 1. • do projccto n. 57, 
da Cnmara, de 1927 : 

c 15 :000~000 para co nclui I' a estra-
da de automovcl de 2. • classe que 
vac da estação do Oso ri o á cidade 
de Gunpé. 

N. 5 
Inclua-se entre as diffcrcnlcs ali-

ncas do art. 1. •, o seguinte : 
Mandar proceder aos es tudos da 

melhoria das seguintes estradas, no 
município de Jaculinga: da que, da s 
divisas desse município com o do 
Ouro Fino, passa ndo por Jacutinga, 
vae ter ú ponte "Mello Vianna", nas 
divi sas com o município de ltapy-
ra · das que, da cidade de .Tacutin-sn.: vão ás divi sas .d? . di striclo . d.c 
Monlc Sião, do mumc1p10 de Espm-
to Sanlo do Pinho! c do município 
de Caracol, podendo dcs pcndc1' pnr 
conta da res pectiva verba orçarn cn-
lal·ia o que for necessario pam a 
execução dos mesmos. 

Sala das commissõcs, 16 de setem-
bro de 1927. - Xavier Holim . -
Luiz Li sboa . - Valladarcs Hibcir.o. o sn. LUIZ LISBOA, pela C01111111 S-
são de Rcdacção offcrcce a seguin-
te : 

VIII - Sobre as emendas offcreci· 
das ao proj ecto n .. 28, da Camara 

A commissão de n c1lacção de Leis 
offcrccc, ass im redigidas, as emen-
das do Senado que devem ir í1 Cq-
mal'a dos SI'S . De pulados, com o 
projecto n. 28: 

N. 1 
a) Supprimam-sc, no at·li go 1. • .. as 

palavra s "c nas que reco nhec idas 
pelo Estado .. ......... . ... · . · · · · · · 
.. .. .. .. de Ubá e ltnjubâ. 

N. 2 
h) No al'ti go 2.•, onde cslil "pi•n• 

zo de doi s an.nos", di ga-se " pmr..n 
cgual nos de dumção dos rcsprcl1• 
vos cursos". 

N. 3 
c) No mes mo arti go 2. •, supp1:! .. 

mnm-sc as seguintes pa la ~ ra s 11-
nncs : "excepto as rcco~lit ee uln ~ JlC• 
lo Estado, fundadas antes ~c .vigen-
te o decreto n. 11 .5:10, rei cr1do no 
arti go precedente, c as Escolns . de 
Phn1·mnc in c Odontolog ia de Ubn e 
llajuhá . 

N. 4 
d) Supprimn-sc o nrtigo li. o 

N. 5 
Accrcscenlc-sc onde co nvier: 
Artigo . .. E' fa cultado aos alu-

nmos nclualmcnlc maii'Íc!Ji adns na s 
Escolas de Pharmac ia c Od~nlol ~
gia exi stent es no Estado .c CUJ OS <11-
plomas não são rcconheculos, trans-
ferirem-se, no prazo de ~rcs mczcs, 
para as esco las reconhecidas . 

Sala elas commisstics, Sen:~d o , 1 I) 
de setembro de 1 !J27. - Xav1e1· Ho-
lim. -Luiz Lisboa. 

XI - Sobre o projecto n . 43, da 
Camara 

A commissão de Hcdn~ção a]n:e· 
senta redigidas para serem envia-
das á Cmnara dos Deputados, as 
emendas que o Scnndo appoz ao pru-
jcclo n . 4:!: 

N. 1 
Arti go ... Fi ca auctori zado o go-

vcm o do Estndo n rever os contra-
elos com o Banco Hypolheca ri o e 
Ag l'i i:ola de Minas Gcracs, d.c t'~rma 
a melhor all endcr a or~an 1 zaça? c 
fun ccionamcnlo do cred1t o lcrnlo-
l'ial c do credito ag l'icola . 

N. 2 
Acc l·escenl e-sc onde convier: 
Artigo.. . Fica o govern o auct o-

rizado a conceder, mediante contra· 
elo, isenção de impos tos :'t socieda-
de ou empresa que Uvc r contmcta-
do com a Camara 1\'luni cipal de Sa n-
l.n Luzia , o cmbellczamcnl.o de La-
goa Santa, alli estabelecend o um 
Cnsino-Hotcl, c diversões licitas . 

N. 3 
Arti go ... Fica o governo do Esta-

do auctol'izado n reve r o regula-
mento do Conservatorio 1\<Jineiro de 
Musica. _ , . , ·-, ... .. u •.. , 
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N. 4 
ArliJ:o ... Fica o gove1·no do Es-

tado nuclol'izudn a co nceder ao Sa-
n~tlorio lletlo J-lorizoillc, para esta -
ç:ao c tr:~ tam c nto de tubercul osos, 
durant e c1 nco annos, isenç:io de im-
post os est:Hiuaes qu e suhrc clle in-
cidirem . 

S:da das cnmmisstics, 16 de sc-
tcmbm de I!J27. - Xavic1· Holim -
Luiz Lishoa. - Valladarcs 1\ihcÍ ro. 

X - Sohre o )Jrojecto n . 52, da 
Camara 

A' en~cnda, offcrccida pelo Senado 
ao prn.1ccto n. 5~, da Cam:ll'a dn f; 
s1·s. Deputados, mandando co ntar 
para t.o~los os yffeitus o tempo qu~ 
n cap.•tao mcd1eo da Fo1·ça l'uhlica, 
A mcr1 cn de ~lag:dh:it•s Góes, serviu 
como coutt.·actado em scr vi!;o de 
campanha, dú ú eommi ssfio de reda-
q·:in a seg uinte forma: 

At·Lign... Fica cousidet·ml:t com 
direito aos rencimcntos do posto a 
reforma conced ida ao tl•rccii'O s:n·-
J:ento da Fol'(,'a l'uhlica do Estad r1 
Jo:io Teixeira da Silra. ' 

S:da das eomtllisstit•s, Senado, 16 do 
setemh1·o de 1!!27. -'- ·Xavier 1\olim 
- Luiz Li shon . · 

XI - Sobre I) )Jrojecto n. GG, da 
Camara 

~ conunissfi •> de 11edac~:fio, a que 
f~ll pres('nt~ o pro.it'cln n. 66, da 
Ca!1wra, nf lcrecc como final, a sc-
gutnlc redac\,':io das seg uint es t•mrn-
das offcrecid:Js pelo Senado: 

N. I 
Fica n f(m·crlw auclorizado a ahrir 

desde .i:'t, n IH'l'rss:JI'io ct·edilo sup: 
pl cmcnlar na imporlan('ia de .. . . 
I :2:!!) ~000, por insnfficic ncia da ver-
1m (j , dD :1rli~0 1. 11

, § ], ", )cfra "a" 
- l'cssoa l - n 2 - l'es soal cn n-
traci:Hio - Secretaria do Senado 
lei !1:11, de 27 de sclemhro de l!l~lf\: 
para o pagamento n1cnsalmentc da 
l(rat i fica\:io ao scCI'l'l:u·in do presi -
dent e do Senado, no pcl'iodo de Hí 
de sclembt·o a :li de dczcmhrn do 
col'l'cnlc cxercicio, c ú dif'fcrcnça de 
vencimentos no servente em CXCJ'· 
cicio dn Secretaria, durante o mes-
mo pcl'iodo . 

Onde convier: 

N. 2 
Artigo .. . Fica nhcrto, desde .iú. 

um credito pnra pagamento de sub-
sidio aos s1·s . deputados, de um diq 

a mai s, nn importanein de 7 :2oo$ooo 
n vcrha 7, do artigo 1 . o, § 1. o, da Se~ 
crel:u·ia do Interi or, da lei n. !JiH. 

N. 3 
Al'l igo .. . Fica o governo auelol'i-

zado a mandai' entrcgnt· ús filhns 
do dr . Alcides llnplista Fcl'l'eim, u 
sommn de 10:000$000 (dez contos do 
réi s), a Ululo de compensação, por 
seus tmhalhos snhrc "ldcnlificaç:io 
Daclyloscopica c lnstrucções ás Au-
cloridades l'olicia es, por cllc ofl'c-
l'ccidns ao Eslado. 

A r li go... Assegurada a protwi e-
dadc do Estado sob1·c os direitos 
auctoracs de ssas nhms, poderú o go'-
l ' l'l ' lll~ .. n~and:11· c.rlilal .. as ~a Impren-
sa OI f ICi nl, depois de I'CV IStas e mla-
ptad:ts :'t acl.ual legislaçfio. 
.. ArliJ:n ... P:ll'a exeCll l'.:iO dcstn lei 
f 1ca o go1·crno auctorizado a abrir 
o 11Cct•ssat·io credito. 

N. 4 
Artigo ... Ficn reduzido a um nn-

11o o pcriodo do excrcicio eff'cctivo 
do cargo ou mandato, a que se rcfc-
l'c o art. !12, dos cst:ilul.os approvn-
dos pelo decrclo 11. G.600, de U de 
maio de 1!J24. 

N. 5 
A •·ligo. . . Fica o gorcl'Jlo nucto-

r~zado. a gratificar com n importan-
Cia ate 20 °1", o pessoa l do corpo de 
scgut·an~a publica c do ntelicr phl)-
t(!graplu,co do Serviço de 111vestiga-
ço~s c .Captlll'as, c n pagar nos fun-
CCIOI!:il'los da mes ma rcpartiçfio os 
,·enctmcnlos de of'ficiacs c amal1ucn-
sl'S,. que lht•s srjam cquintlentes, 
ahrtt.alo para esse fim o neccssa l'io 
crrdlln. 

Sala das commissiíes, Hi de selem. 
ht•o de 1!1:!7 . - Xavier Hnlim. ~ 
V:dladat·es llihciro. - Luiz Lisboa. 

XII - Sohre o projecto n. 63, 1111 
Camara 

. !\ cnmmissfio de Hcd;H:ç:in, n que 
f!, ' presen.lc o pro.iecto n. (ii!, da 
Lmnara, ~li.spondo so b1·c crcaç:io de 
un1a l'rcf c1lura no distl'icto de S:it) 
Lourenço, municipio de Pouso i\1-
t .~J, é de parecer que, como redac~::io 
f111al se adnple n seguinte: 

O Congresso Legislativo do Esta-
do de Minas Gcracs dccrcln: · 
~- A1·t. 1. • Nos termos do nrli gr) 
la, da Constituição, fica c1·eada uma 
Prcfeilu1·a no distl'icto de Sfio Lou-
renço, municipio de Pouso Allo, e 
approvado o decre to n. 7. 562, do 
I. " . de abril do COITrntc anno, ex· 
pcdHio pelo Poder Executivo. 

Al'l:. 2. o Pica o governo nuctori- 1 
r.ado 11 emprestar Íl Jlrcfcilut•a el e 
Siio Lotll't' nço nté a quanlin de ccnl .l 
c cincocnta contos de rt'·is . . .. . . 
(150 :000$000 ), nhl'indo para esse 
fim, desde .iú, o nrccssnr io credito . 

Al't .. B. " ll evog:un-sc as disposi. 
çõcs em contrario. 

Snla dns commissií·cs, 1fi de selem· 
brn de 1!127. - Xavier Hnlim . --
Vallaclat·cs lliheim . - Luiz Li shon . 

Di spensadas as fnl'lnalidades rc-
gimcnlacs, a n•qm·rimcnlo dos l'e-
latot·es, Lodas essas rcdne<:ôcs cn-
tt·am desde logo em di ;;cussúo e s:in 
npprovadas sem dchale . 

Passa-se ú 

2." PAHTE D:\ 011DE~I DO DIA 

Enlra em 1." discussi\o c é nppro-
vado sem de!Jal c o seguinte: 

I 

S<'gunda parte 
Alé 24 horas: 

2, n disct·ss:io do \)I'O.i l•CtO n . :l, do 
Senado (reso lução) sobre eco nomia 
inkt·nn de sua Secrct :1ria. 

:l." disn1ss:io do de n . fi7, da C:a-
nHtrn, auclorizandn o governo n en-
trm· em al'COI'(Io com o da l ;nitt o, 
pnrn a co nsii'UC<::io de umn ponlc no 
rio l'at•.inahyh:l . 

:1. " discu ssão do de n. •lfi. da Ca· 
111:11'11, incluindo no 1111111icipio de 
Brejo das Alnw s, parlc do lcrrilo-
l'in do di striclo de Goruluha. 

:l." discussão dn de n . . J:,, da Ca-
mam, snhrc divi sas cnlre os nlll· 
nicipins de Prados c Lagoa Doura-
da. 

2. • SESS,\0 EXTI\AOHDINAHIA, AOS 
16 DE SETE~IIliW DE 1!127 

Prcsidencia, dos r . O lega rio Maciel 
PHO.IECTO N. 40, D:\ CA~IAHA , DE - Sccrctarios: Otym11io Monriio e 

1 !127 I João Beraldo 

Limites entre municipios . SUM~L\IUO: - Chamnda. - Acla. 
UrJ:cncia. - Ordem do 
Ur"'encia . ...,-- Eleiçiiu de com-O ConJ:rcsso Leg islatiw dn Esla-

do de Minas Gct·aes dcct·cta: mi ssfto. 
Al't. 1." Fica apprnvado o accor-

do reclif'icando as divisas enlre os A's 10 horns, feita a chamada, 
municipios de Varginha c Eloy Mcn- ach:~m-sc prese ntes os srs. <;llcJ:al'io 
dcs, realizado pelas respecti vas C:J. r.!actcl, .Joao 13cra.ld(!• OIY,mpw Mou-
mams Municipacs. 1 rao, Valludarcs .11thetro, Cnrtos Can!-

At·t. 2." ;\ linha divisa ria cnii'C po_s, Passos Ma1:1 , t~lfrcdo Ba!:' la, SI-
os dois municipios, na zona liligin- mao dn Çunha, Cato Ncls~m, I?u(!Uc 
sa, é a scguinlc: - Começa no rio de Me.sqt.nta, ~m~ndo Brasil, l1thc1ro 
Verde, na harra do col'l'ego do En- de Oliveira, Sa l•ol'lcs, Atvc~ de Lc-
gcnhn Velho c, deixando L'Sie, scgno mns, Pedro lll:~rqm·~ · Pct'ICics. de 
em dirccçiio ao cnrrego da Tape- ll} c ndonç:~, Canulln Chaves,, Lcv 111~tu 
ra; por est e acima até 0 alio da (~octho •. Ccl~o ~lachado •. AIIrcdo L:~
Scrra dos Buenos; da h i, pelo espiJ:fio ' j'.o; .. Ltnz .. L•s.b~a , F.r.a ncts ~~! Badal'l.l, 
c descendo por eslc, em rumo ao \_111.1no C.dd.1s, ,\llt cdn S.t, ~lodcs-
1\io Verde t111o Gon\,'alvcs, Huhcns C::unpos, Go-

Arl.. il.". n cvogam-sc :JS dispnsi· mes !lcrcira, .racqu~·s Monlandon, 
çõcs em conlt"trio Ignacw Murln, lgnac10 13al'l'oso, ~la-

• • 1 galhfies Drummond,, Aristides Co-
Sala das s(•sslies da Camara dns imhra, Gomes Freire, Euzchio de 

Deputados, Belln Horiznn l.c, 1fl de Britln, Lauro de Almeida, l\lartins 
scl.emht·o de 1!l ~n. - O president e, Pralcs, Nilo 11oscnhurg, .Jniío Hcnri-
Pcdro Marq.ues de Almeida. - () que, ArJ:cmiro de 11czcndc c Alonso 
1." sccrct:Jrio, .lo:in Bcraldo. - () Marques. 
2." sect·ctat·in, ;\ris I ides Coimbra ·1 Abre-se a scssfio. 

Vac Íl commiss:io de Eslatislica. A c ta 
l':ada mais havendo a lmtar-sc é 

leva ntada a scss:io, sendo designada • Lida n da scssfio nnteccdentc, é a 
para a noc tmna de hoje, a seguinte mesma approvada sem debate. 

01\DEM DO DTA 

Primeira parte 
Alé 21 horas: 

Leitura -da neta, cxpcdicnlc, aprc-
sentaçfio de pat·ccercs, projcctos, in-
dicnçQ.cs, moções c requerimentos. 

Convocação do Congresso 

O Sl1. PI1ESIDENTE diz que foi 
convocado o Congresso para tomar 
conhccimcnlo dns razões do reto op-
posln pelo SI'. Pt·cs idcntc do Eslarlo 
a pt·oposiçfio lcgi slalivn n. 251l, da 
Camara. 
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tJrgencia 

Õ SR . 1. " SECRETARIO, a seguir, 
J)rocedc á leitura da s razões do ve to 
que se acham imp1·cssas c distribui-
das pelos srsJ co ng1·cssistns. 

Mensagem a que se refere o sr. 
1. o Secretario: 

"Razões do ve!o 

Não posso da1· a minha sancção á 
proposição Jegislali vn n. 258, que in-
stitue para os funcci onal'ios accom-
mcltidos de lepra a di sponibilidade 
com lodos os vencimentos c a apo-
sentadoria, cgualmcnte com lodos 
os vencimentos, computando-se pa-
ra tal fim o tempo de disponibilida-
de como si fosse de effeclivo exer-
cício. 

Embora o fim humanitari o, digno 
de lodos os louvores, que leve em 
um:t excepção para os funccionari os 
leprosos, deiX:and:o de extendcr á 
mesma providencia a outros casos 
de moleslia s contagiosas, que inca-
pac itam, cgualmcnl e, pam o cxer-
cieio de fun cçõcs publicas, seja por 
inhahililação do f~tnccionnrio para 
qua I qu er serviço, seja pelo ri sco de 
contaminação a que sujeita os seus 
companheiros de trabalho em com-
mum. Si este defeito em que incorre 
a propos içfio é removível por provi-
dencias legislativas posteriores e 
complemen tares, não justific:tndo só 
por si o velo que ora lhe opponho, 
incide clla em impugnação mais gra-
ve, qual a de nã o só alterar pro-
fundam ent e o nosso sys tcma rela-
tivo no reg imcn das disponibilidades 
remuneradas, como na de, por via 
indirecta, infringi!' clausulas consti-
tucionaes, em evidente antagonismo 
com os seus di spositi vos . 

A disponibilirlade remunerada , com 
cffeitn, só tem sido admiltida em 
nosso admi nisl rat ivo 
nosso direito adiministralivo para 
1:asos muito especiacs e mesmo ri-
;;o rosa mcnl c limitada no tempo 
quanto ús vantagens qu e pl'oporci o-
na. A n:io ser na hypnlhcsc de sup-
prcss:io el o cn 1·go, cstú na tracliçii n 
do nosso direit o que il disponihili-
d:i!l c n:in ncumpanha a pc 1·ce~·ii o dos 
vclll'imentos c, mes mo na hypot hese 
de di sponibilidad e remunerada, a rc-
llHincração não pode ser percebida 
por mais de um anno. E' de se con-
siderar maduramente si co nvem abrir 
exccpçõcs a esse regime l1·adicional 
e uniforme do nosso sys temn admi-

.Jlistralivo, inspirado na necessida-
de de acautelar os interesses do Es-
tado contra a possibilidade de in-

staurnção de um regime êo ntrnrÍo, 
o que se daria, no correr do tem-
po, pela multiplicação das excepçõe! 
que a cllc gradualmente se fizessem. 

Finalmente, a propos ição legislati-
va em apreço encontra embaraço em 
varias di sposições con.s tilucionaes: 
em primeiro Jogar quando di spõe que 
o tempo de disponibilidade será com-
putado para os cffcitos de aposen-
tadoria de aposentadoria, o que con-
travém expressamente ao art. 1. •, 
n . 5, da lei n . 7, de 14 de agosto 
de 1!JO!J, addic~on a l á Constituição, 
que manda descontar na liquidação 
do tempo de serviço para os effei-
tos da aposentadot'ia, as interi'U-
pçõcs de exercício em virtude de li-
ce nça "ou por outro motivo", por 
mais de seis mczcs em cada quatri-
cnnio; em segund o Joga r, conceden-
do a aposentadoria, com todos os 
vencimentos, contravém a proposição 
não só ao art. 13 da lei n . 10, de 
14 de setembro de 1!!20, addicional á 
Constitui ção, como lambem ao n. 7, 
da lei n. 7, de 14 de agosto de 1!JO!J, 
addicional á Constituição, ambas as 
quaes dividem, para os fins da apo-
sentadoria, os vencimentos em 3 par-
tes cguaes, de que duas constituenl 
o ordenad o, e estabel ecem que a 
aposentadoria só scrà concedida com 
o ord enado. A esta regra só abre 
uma cxcepção, por força da lei n. 
11 , de 7 de agosto de 1!!26, addicional 
á Co nstituição, art. !J, combinado 
com a lei n. 7, jà citada, segundc 
as qun es nos funccionnri os que, ao 
ser PI'omul l(a da a lei n. 10, conta-
vam mai s de dez annos de serviço 
cffectivo e ao se aposentar, mai s de 
35, "pod eril'' o Presidente do Esta-
do conccclcr nposentadoria com ,todos . 
os vencimentos. 

Demn is, o a:·l. 1 . • da proposiçã o 
inclue nos beneficios por ella in-
~li tnid os c, portanto, no direito á 
Ira-quadro, sejam contractados, 
mensali st as, diari stas. Ora o n. 4, 
do art. 1. • da lei n. 7, dispõe: 

" "Não poderão ser aposenta-
dos c.s funr cionari os que não 

tiverem :1sscnt:unento em folha, ou 
rxrrcerem os cargos transito-
ri os de commissão e os cruc só-
ment e rcccber~m sa brios, ven-
cimentos diari os ou gratifica-
ções." 

Accrescc, por ultimo, a circum-
stnncia, di gna do maior np1·eço, de 
que a di sponibilidnde rein uriernda 
por tempo indeterminad o, In! qual 
está . instituída na proposição, não 

é mais do que, de modo indirecto e 
obliquo, um licenceamento por mo-
tivo de molestia, com todos os vcn-
ci'lllentos c sem limite de tempo. 
Ora, o art. 18 .cf.a le1 n. 10 citada, 
addieional á Constituição dispõe: 
a) que as licenças remuneradas so 
darão direito á metade dos venci-
mentos e b) nenhum funccionario 
poderá gosar de mais de um anuo 
de licença remunerada. 

Di r-se-á, . cnlretnnl.o, que se não 
trata de liccnçn, mas de di sponibi-
lidade. O caso é, entretanto, que a 
disponibilidade, de qu<:, cogit·a a 
)>roposição, é, sinão de nome, nas 
circumslancias que a determinam e 
nos effeitos que se lhe ntlrihuem 
typica c inilludivclmenle um liceu~ 
ceamento com venci mcntos inte-
graes. 

Si o Congresso pudesse, por via 
indirecta e por circumloquios gram-
maticnes, pcrm ittir ao funccionario, 
sob figura de di sponihilidnc!e, a fas-
tar-se do exercício com todos 1.s 
vencimentos, contornada e inutil 
estaria a prohihição do artigo c.ta-
do, relativamente a licenças remu-
neradas. . 

Tão inconstitur.ional é o neto que 
fere de frente, na sua npparencia 
e .na ~un letra, as prollibições con-
stitucwnaes, quanto o que illude e 
foge ao seu esp1rito, por processos 
indircctos ou artifícios de lingua-
gem. 

Bello Horizonte, 13 de setembro 
de 1927. - Antonio Carlos Ribeiro 
de Andrada." 

Eleição 

9.' SESSiíO EXTHAOHDH\AniA, AO~ 
16 DH SETEMUHO DE 1927 . 

Prcsidencia do sr. Olegario Maciel 
- Sccretarios, os srs. Olympio 
Mourão e Gabriel Santos 

SUMMAIUO: - Adr~. - Expediente. 
Hcquerimcnto do sr. Hibciro du 
Oliveira.- Observaçiio do sr. Prc· 
sident c. - Voto de louvor á dir~
cçào do "Minas Geraes •·: discurso 
c requcl'imento do s1·.Valladares !li-
beiro. -- Projectn de resoluç:i0 n. 
i!, do Senado. - Pro.i ccto~ ns. Gi , 
4G c 45, da Cama1'a.-Hcdacções l'i-
na~s dus (ll'ujeet•JS us. 4i.>, 41i, 67 e 
(i7 A, da Ca ma1·a.- Idem, d•J n. :1, 
do Senado. - Ordem do dia se-
guinte. 
A's 20 horas, f,.ita a eham:tàa, 

acham-se presen tes os srs. Olcguricl 
Macie], H.ibcil·,l de Olh·dra, fJJympio 
Mowac, J. Montandon, Pcriclcs de 
Mcnr.lni:ça, Xavier Holim, Alves rll\ 
Lemo~. Alfredo 'iá, Vall:ldai'Cs Hibci-
1'?• i\~od cs tino Gon~alves, Luiz .Lisboa, 
~.amlll~ Çhavcs, Alfrede liaetn, Al-
fredo C a ta o, Passos Maia, Eni:as Cn-
mcm c Simão da Cunha, fnltando, 
com causa participada, o SI'. Miguci 
Lnnna, e, sem clla, os mais senhorc:;, 

Abre-se a sessão. 
E' lirla e approvuda a acta da an· 

lecedente. 

O SR . 1.• SECHETARIO dá conta 
1lo seguiu te: 

EXPEDIENTE 
Offlcios 

Vario~. do ·;r. t.• secret:tric·. da Ca-
;nara dos srs. Deputados communi-
cand.? lercrn sub.ido it saJ;cçrio pres1• 
rlcnclal, rcspl' ctwamentc sob ns 
~7? :17'1 'l74 ?~" ~ ' • 

O sr. Presidente declara que na 
fórma do Regimento, vae se pr~ce
der a eleição da commissão que tem 
d.e ton~nr conhecimento do 'véto pre-
sJdencial. 

Procedi!! o o escrutínio veril ic:t-
se o segumtc resultado: senadores 
Valladares Hibciro, Ribeiro de Oli-
veira, l\Iod'Cs tino Gonçalves e depu-
tados Caio Nelson, Amando rasil 
Celso Machado e Gomes Freire. 

~ ~, '• ~ · ' -IOJ c 2,6, c redigido:; 
·~e accnnln. com as : ~ n 1 c :ul:.s do Sena-
r ~· lS proJectos :llli iniciados snb ns. 
1;>, crea nd o o logar de sub-procura. 
~?r ge1·al: 2~, modifi cando disposi-
ço;s. d~s C.rHhgos dos Procc~sos C i ri! 
e Cl'llnlllnl; 22, >obre clas~ificnção de 
conHII'C:l~; 54, sobre classificaÇão de 
~nll ec ~lll'Ias; e 55, ereando a Caixa 
IJ L; ncfl c(·llle da Guarda Civil. - In· 
temtdo. 

A essa commissão é remettido o 
véto presidencial, devendo o Con-
gr~sso .se reunir novamente Ioso es-
teJa prompto o parecer da commis-
são rccem-eleita. 

Levanta-se a sessão, 
A· s.-46 

Outi'D, do mesmo senhor, devoh·en. 
rio o, Jll'o.iecto n . 28, daquella Caon 
rio Congresso, soh1·c o ensino de 
Phai·mnc ia c Odontologia visto ter 
sido ali i. l'C.ieitadn a em~nda n . 4, 
suppre.ssiva do art. li do pro.iecto, c 
_ffcrec1da pelo Senado ao mesmo pru. 
.)ecto. 

O SR. RIBEJIW DE OLIVEIRA, 
obtendo a palavra, pela ordem, re· 



ip1c1' que sc.fn di sculicln e votada im-
mcdi nfamcnl e cs~; n emenda , de ac-
'·ord <.l ('tllj·, o al'li,:o 1i> (i d.> l'e;.( in te lll•J. 

() SIL PH ESID EI"' I g :l iz qu e (I al·ti-
l(o a que se refere o nob1·c se nad or 
11'al..1 de cmcml :l~ n pro.icc tos ini cia-
dos nu Scn :~ d o, c ll !> CH~o a emenda 0 
a um projcc to da Ca marn, ni1n podt'il· 
r.l o, pnrta nt n, a 1\lesn ncl'e nl al' o rc· 
qu crim cnl n tln noll'·e scnad1·r. 

réis ( lO : 82 ·1 ~000) annuncs os venci-
me nto ~ de c:u la nm dn!' fun ccionari P·; 
da Scc rr tari n do Se nad o. Francisco de 
!'aula Di as 1\l:l rinh o c Au re lia no An .. 
I(U sln de Sou:;u. 
· Art . :!." Esse a u ~m c nt o só prcvu le-
i'Ú pn ra os cfl' citos de su:1 apose ntn -
do ria . 

O St1. 1\IBElllO IJE OU VEIH .à. 
( pcln ordem l, ú l'i sla da cx pl ica~ií · J 
d• · sr. l 1 re~ id cn t r. n•qu er c L' :-~ ppro-
1'1\ d:l :1 rciiradn dn -;cu l'tquel'iln r nt< '· 

Sala dlls l'll lllllli ssõrs , l :í de setem-
bro ele 1!1:1"1. ·- Alfredo Sú . - 1\ihei-
rn dr Ol iw ira. - Lel' indo c .. e! hn. -
Vn ll ad:m·s Hilwiro . - C:11nillo C: h:I· 
I'CS. - Luiz Li sboa . 

!'a ssa-se ú 

i\'pprOI'ncl u, se m debnlc, ra e a pu .. 
blkar-sl', co n1 o rcsnlu çi'10 do Se n :~ d n . 

1\n : r:t r m :l." disn1 ss~o o . ~l'g u i nt c : 
t. prcscntnção de pa rccN es, )Jruj ect o;; , 

indica ~ ti cs, mu <; li t•s c reqnnim cn-
tos 

l' f\O,I E\.' 1'0 N. fl 7. )).-\ t:i\ MAIL\ , DE 
1 !127 

roto rll' lo11110r ti 1/irccriio rln " Mi -
na~ C(' rues 

O SH. VA LL AD,\1\ES Hli!Eii\0: --
Sr . Pres ident e, a puhli c a ~:io dos tra .. 
halh u~ pal'lawcnt arcs, este a nn n, n ~ l 
org:io offieial do Es tado. foi cxem-
plal', pe l :~ p r tllllptid ~.o l'omn pela cor-
rcc~:i'to . 

Att.cml cnd o :10 fa cto, penso qu e se-
ri a injusto o Scn:tdo si n:io acmnpn-
nhasse a ou tra Cnsa du Cu n!(I'Csso no 
mov imento de sy mpalhi a c lom·or :1 
elirccçiio daqu ell c jorn al. 

Ass im, pro ponh o o scf(uin tc : 
" Hcqueii'O qu e, ()(' lo modo i1'1'e p1'C· 

l•l·íi SÍI·cl por que foram puhl ic:Hios os 
tr:ill:tlhos par l:imcni.:II'C'S. ~e cn nsiJ(nc 
na ac l:i lllrt vo to de inlll'l ol' !t ::d minis .. 
traç:io do. " Minas C: r!l'acs". c qtH' des-
se· preit o se dê co nh cl'i mentn no seu 
itlustrc dirccto r. " 

S:ila d a,~ sessões, Hi dl' S(• tem hro d·3 
1!127 . - Vall adares Hiheiro . 

Aprr11'cit o a oceasi:io p:1ra declarar 
q;ae son ami !.(n c admira(l or do d r. 
,iJ>i\i n 1\ lachado, actnal direc tnl' dn 
" 1\linas Geracs", cnmo sou el o seu an-
tecesso r, dr. Nornldin o Li ma. (MuH u 
hf.'m!) 

!',ido c pos tn em disruss:io. é o rc .. 
qUl'l'inH:nt o appro\':Hl o, unanim e-
mente. 

Passa-se {t 

2." PAHTE DA OHDE~ ! DO DI.-\ 
Entra em 2." diseus:;:i n n seguint e: 

Ponte snh:·e o Paranahyha 
O Con !.( rcss tl Lr!.( isbli vc; dP Esl:1iln 

de lll in:1s (l cfm·s decret:1: 
Al'l . 1.0 O ;.:overno fi ca auclori za· 

do a cnll'nl' em entendi ment o co m f\ 
(l ni iio, para co nstru ir, mcll ian lc a ~ 
xili o desta, uma .pont e so h~·c. o r1 11 
Paranahyba, no pod o dos l · rc a~·cs, o 
n fan çnmcnt o de outra s, onde .tnl ~ar 
co m·eni cnl c, ahl'indo os ncccssa n os 
crctlitos. . 1 

A ri . 2.0 O !.(nvcrll'l fi ca nu clon zaun 
:
1 

r.1a nd ar f'azc l' os e si ud os e leva r a 
cfl'eil o n navegação do Hio Gra nde, 
no trecho cu mprchcndid o cnlrc Ja-
qunra c Cal' hocira do Mariho n~l o, 
abr ind o para esse fim OS nccessnriOS 
crccli lo:;, c cn tra1:do em nccord o com 
-, Uni iio l' n Estadn de Siio P~ tH O , 
p:\l': t eX Il'IHle l-a O qunnl o JlOSS IVC f. 

Arl. 3." N ~ nhu1 ~ t e:; l :~ he l cc im en.tn 
de in st.rucçii o :;u pc rior ou sccundaraa, 
qu e nii n m.ini slre t•nsin! ' grat uito, po-
derá rcc t•hcr suh\'c n ~:~o do Es tadn, 
por espaço .d e mais de se is ~ nn os, 
sa lvo o cst 1'\ Ciament.c ncccssa rw p:l-
a·a mant er !i alumn ns pobres . 

A ri . 4. o Na cnnstru cçiio de oh r:ts 
puhlicas, o !:ovcrnn atl.cnd crú: 

a) prcfcrenciahncnle, ús de maior 
interesse c ui i I id ade !.(~ ra l do Esb -
dn ou de l( ra ndc pal'l c deste ; 

il ) ú anti guid ade das rcc lamaçlies 
e pedidos ; 

c) em rg ual cladc de co ndi çilcs an 
nHan icip io qu e mai s contl'ibuir para 
as l'c nd as cstadua rs; 

PHOJEC:TO DE HESOLlJÇ,\0 ~. J, 
DO SE i\ A DO, DE 1 !l2'/ 

(I) {t propo1·çiio do rendim ento dos 
impos tos na s respec ti vas co ll celol'i as 
es tndu ncs ; 

A \'I . r,. o Hcvog:Hn-sc as tli spos!-
~ões em co ntrari o. 

'" 

Economi a interna dn Sec retaria 

Art. 1.• Ficam t• lcrados a cl ez cn n· 
tos oit ocrnl us c Yint c c quall·o mil 

Sa la dhs sessões da Ca ma1·a dos 
Deput ados de 1\linas Gcrnes, e m llcl-
lo H01: izonlc, aos 10 de setembro de 

1927 . - O pres ident e, Pcda·o ~hr I' .. I I , ., qucs de Almeida . _ o 1 ., secr ,1 :. - goft'n 10 tF v o In a csqucnln1 por um 
,J,o~o Be a·a ld n. - o 2 :1 ·. , . . ~ :".!0 • v:! . 0 , v ~· , w, rum_o _no Cap:i n do ,Jato-
Euzcbio de Britt o · secl et.ll ao, h.t ' CO I l.i 0 cs pa gao, apanhn as nas-

. cc ntes do cmTcgo do Gambá segue 
A ppro~ndo., se m debate. _ ac :'! por es te, pelo Rio Carandah/ c pelo 

co mma ssao de ll e d ac~iio . cn!·a·cgo qu e ve m da Lagoa Dourada 
. ".t e a . ~o nrtu c n c ia do l'ihciriio da; 

1 o sn,. A,,_Hl Ef:!O SA ' (pela OI'- h. II. Hfl' ll'lllh :,l ~; co ntinún POI' es te c 
c.~~~!·. I cqu r1, c. e app mvado, seja 11°1 um :dilu ent e menor qu e vem 
dcst.l cn do do Jl l' llJCc lo 11 • Gí , qu e aca- c_l~ • a~ude, atravcssn es te c um fll'é· 
ba d ~ s_c r vo tado, o ar t. a.", para .t: II J, c pela s sua s ca bece iras vac no 
~o n ~ta l u11: pr.o po~iç~o di slincln, vi s- a ~l ~! . ~ ' '.' Feijoa l de Ci ma; dahi , pela s 
l O c_n nl el nl.llena sem relaçüo im- dn 1s.1s d_o 1\l endnnha , no ri o Cara n· 
lllt~lant a com a do pro.i cclo. da h,Y,:.n le l":on.tcar a foz do co l'l'cgo 

J ~ alll'! ' em H." di s(' nss:i 'l o scguin- ~ ~." ll.tllcn, fllllll c cnii'C l'mdos c Ca-
te pro.t ccto : 1.11;dahy. 

_ ~< rt. 2." He\·or(n ln-se as cli spns i-
PHO.JECTO N. 4íi, DA \. ,\ ~ I,.\1\A DE ~·o t·; un contra ri o. 

I !)27 ' S:ila el as scssôcs da Ca mar a el os 

11\'!Hnieip.!o de Br!'jo dns A!mns 
b Co n ~rl' ~: so Legislati vo do Esta-

do de l\ l11 w:; Gr1·aes resol ve: 
. ~~ rt. 1 ·o O mnn ic ipio de llrc.i o 

d.ls Alma_s, erra do pelo a ri . 2. ", n . 
IV, da }c' 1 n . IWl, de 7 de sclcmhro 
de 1 !l2;l, com prchcnd c c abrange 
ln m h~ 111 , el e acco rdo com as divi sas 
d?sc i:J ptus, a part e do tcnilorio do 
cli s ii' I C~ n el e Gurutuhil , no municipio 
de Grau 1\ logo l, que lhe foi incor-
po rada no a elo da Cl'eaçiio. 
-Arl. 2. o Hcvngam-se as di spos i-

çocs em co nll':lri o. 
Sala d :~s sessões da Ca mara dos 

Depu la~l ns, 29 de agos lo de l!J27 . _ 
O l! rcs acl cntc, Pedro 1\larqu cs de Al-
meida· - O I ." scc rcl:i ri o, .Joiio 
!le ra Ido · . - O 2." secre ta ri o, \Vash-
an !( ton P1rcs . 
. !\pproyad11 sr m deba te, yac ú l'Om-
nu ssao de 1\ e d a l' ~iio. 

I 
Entra Cln :l." d iscu:;siio o SC"nin-

c : b 

PHO.T EC:TO N. ti!'>, O,\ CAll lr\ HA DE 
UJ 27 ' " 

Dlvisas entre m unicípios 

. O C:mlf(l'l'sso Legis lati vo elo Esta-
do de !\li uns Gcl':lcs decreta : 

Ar t. 1. " O arl. !!. 0
, n . 8, ela lei 

n . 55!i, de 1!JI !), nada modificou na 
linhn divi soria r nli'C Prados c La-
goa Doura d:\ 1 qu e em c co nlin :'ia :1 
ser n seguint·c: começa no Cnpfio . do 
Sohrnd n, nn di visa de 1\czcncl c Co:;-
tn, c desce ]leio c!;pi!(iío a té o cor-
rego da s Fi gucirus, por es te ahnixo 
c pelo pl'imeiro va ll o, :'i csqucrcl:t, 
ganha o a lt o do Vnc-Vcm, c segue 
]Jelo es pi gão nl(uns vc rlcnt cs, at.é o 
a !t o da P ort eira Pcs:~ da , no H c tiro 
do Thimolco ; desce po1· um corre-

Dl' pnl :u.los de 1\l inas (lc ra es, em Bcl-
f,/ ,11·1oi'IZO \It c1 aos 2!J el e agos to de 
l .l. 1 • .- O pres idente, Pedro Mar-
~!." e~ u~ Almeida . - () I ." secreta-
' ~~~ • . Jo

1
an 1_1crald o. -0 2 ... secreta· 

\' In, \\ as han gton F. Pires . 
E' approvad o se m dchalc c vac {a 

com mi ssiio de Hcdacçiin. 

Rcdac~õcs fi naes 

.o S1.1. XA VIEH HOLIM, oh tendo 
UI gencaa, ~ prcse nt a pela com missão 
d.e Hcdacçao as seguinte s redacçõcs 
ta na c:;: 

I - Sobre o proj ecto n. 45, da 
Camara 

A .commi ssiio de Hcdncçiio propõe 
ao . :Se nado que _approvc como final 
a mes lll a_ l '(;da cç:~ o com que 0 lll'oje-
cto 1.1. •I<J, t1·ans1lou na s duas Casas 
do Lo11grL's:;o Mineiro, a saber: 

O Co ngrc, so Leg islativo do Esl:a· 
do de ~ li !l as Gcraes decreta: 

Al:L. 1 ." A linha divi soria cnlrc 
P_r:lctos c Lagoa DoUI'ada, nii o tend o 
Slrl •J ;nodifi cad a no a ri . !) • ", n . I! 
da lc1 n . !í!í ti, de 30 de agos to d~ 
l! l ~ 1, era c co ntinuará n ser n se· 
1(\lln(c : 

. c.o111eçn no Capiio do Sobrado, nn 
da vasa de Rezende Costn c desce 
p c l ~ cspig:io a lé o co rrei:(~ da s Fi-
p ac.lras, por ?sle nb:li xo e pelo pri-
meu·o ntll o a c~qucrda, ganha o ai-
I r~ da \'a e-Vcm, e scl(ue pelo cspi· 
gao nguas vertentes, nté o alto da 
Portcia:a Pesnda, no J\ elia·o do Thi-
motheo :, desde pua· um cDrregos inho 
c volt a a esquerda, por um v a llo ve-
lho, rum ? ~o C:a piío do .Talobá; cor-
la o cs pa gao, a panh a as nascentes 
do CO I' I'Cf:(o do Gambit, segue por es-
te, pelo Hi o Carnndahy c pelo cor-
r ego que vem da Lagoa Dournda, 
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A ·L 3 n Na construcção de. obri\s 

. · 1 rihciriío dns tlté a confl\IC11Cln ~o. . este c 
B dcirinhns; contmua JlOI 

nn 'fi t , menor que vem J10I' um ai uen c. , .1 um brc-

1'1. :.,s . o governo nltenelcrá: . 
JIU 1 lC• · , . 1 te ús de mawr 

a) prcfcrcn~l~l mcn ,;rnl do Estado 
't lCl'CSSC C Ut!hdaele g 

~~ nçud~ia~Ll~~~~:s~:1J~~c~ircns v~e no 
JllO, ed· P Fci 'oal de Cima; dnlu, ~~
alto .'' . J d l\1cndanha no !lO 1 s d1v1 sas o · ' ' f do 

J ' I, "!'ande parte deste; -
uu <c o • 'd de das reclamaçocs e b) á nnt!IJUl 11 • 

pcd idos ; • rl' - , 0 
C) em cgnaldnde de wn.biÇ~lcs, ,I 

· 1tr1 uu· pnr!l n . ' até front car a oz municipio que maiS CO! 
1,s rendas csta<~uacs; . r enio dos 

d) '• propol·çao do ' c.m llll li ·lo-

Cnrnnd.lhY,, .: . 1. 'te entre Pra-corrego do liJUCO, 11111 
ll()s. e Carandahy · . d' · C as ISJlOSI-A rt . 2. o H.cvo.ga m-s 
ções em contrano. 

• · • 'J1CCltVaS CO CC 1 impostos nas I cs 
rins cstnduncs · . .· - , . 

Art. 5.• B.evoga m-sc as <h sp<lstçocs Sala das sessões, 16 ~lc sctcl~l~~ 
lc 1927 -Xavier RoiHn .. -
l . 1 · Vnlt ·1d·1res Hibe1ro. 

em contrario. 
L1s 10a. - • ' ' 

11 - Sobre o projccto n. 46, da 
Camara 

A commissiío de. Hcdacçi'io é ~~ 
O Jll'O)CCtO n. 46, a parecer que S .. do adOJ1tou na 

C .1ra <IUC o cna • nm. • • R · to Interno fórma de seu cgHn~n . . ' 
fique com esta r cdacçao fmnl. 

O Congresso Legi slativo do Esta-
do 1\iinas Gcracs d c~r~t~l: . . 

A ·t 1 o O muniCIJliO de Bl cJo 
<h st rÚm;s, crcado pelo art. 2."1n. rv: da lei 8411, (de 7 de scle~n lrO 
de 1 92:1), comprchcnde c a h! a.l~!l~ 

I I de 'ICl'O!'dO co m as diVISaS tam >rn ' · 1 t rit orio do descriptas, n parte l o e r . . -
districto de Gorutuha, no mu!II.cl 
pi o de Grilo Mogol, que lhe _foi In-
corporada no acl o. d ~ .crca?ao. -

Sah 'ths comm!ssocs, 16 de . se 
•1 ' .I·· 1927 _ Xavier Holun · tem li'O l C ' 1\' 

- Luiz Lisboa. - Valladarcs l-
beiro. 
111-Sobrc o projecto n. G7·, da Ca-

mara 

· - íf\ de selem-Sala elas ('. O illllll SS~1CS, r _:_Luiz 
I ·o tle 1!l27. -Xavier R? '!!' 
l~lsbc;a . - Valladarcs HII>Cll'O, 

IV - Sobre o projecto n. 67 A, da 
Cnmara 

commissiío ele Rcdncção nprc-
A 1 .~ em projccto do art. 

senta a rec .ncçao 67 destacado pol' 
3.•, elo proJCCLO n. ' E' . scguinl~: 
dclibcmçiío do SLcna~1.7~tivo'\.io Estado O Congresso cgls , 
de Minas Geraes decreta: . • 

A ·t 1 • Nenhum cstnhclec nnen.to 
<>.' . • - su wrior ou sccundann, de mstrncçao I ·. · g1"tllti'to - · · ·tre cnsmo • • que nao I11Il11S 1 - rJo Esl'l-
1 · . ·cber su 1venç:w ·' po< era ' ec de. nJ 'lis de seis aimos, • 1or espaço ' · · Gll, I cslrictamentc ncccssariO pn· 

sa lvo o 't , c'inco alumuos pobres. P'll"l ma n c! d. . içêi •s 'A'rt. 2 ." Hcvogam-se as !spos . c 

cnt contrario. 
S·th <hs commissõcs, 16. de selLen~: 
,I, 19,'27 -Xavier Hohm.- Ulu 

bro ' c · · '' R'l · 
Lisboa. - Valladares 1 1Cll'O. 

l . 1 d n rc· Dispensadas as foram ll n es, •I 
1 • !ator entram ogo querimento < 0 1 e ' dncçõcs e são 

l'llt discussão essas rc • · 
- ·c · . d·ts sem debate. · ss:'ío de Hcdacçao np1 ~ n ppro\ a • ·' · é A comml • _ .. 1 . ·,·to ,1 . 1 1 a tratar-se Sellta 'I rcdacçao !mal <o JHOJCC . , Nada mms lavem o 'd 'I 'g!Ja'ct' 'l 

' ' t os· c1 sa·o scn o l es1 ' ~ 67 nos seguintes crm · lle\' nnta a n ses • • . 0 Congresso Legislativo do Esta- para amqnhã a eegumtc: 
do de Minas Geracs decreta: . 

A ·t 1 o o governo fica nucloriza- ORDEM DO DIA 
d ~ ~nt;·ar em cntendimc~Jlo com ,.U 
Uo .~o Jl 'll"l construir, medwnte aux!-nw • • • b., 1 rio Pa-lio desta uma ponte so I e ! . 

' orlo dos frc1rcs, c o 
rannhyba, no I ~l outns onde julgar 
la nçam~nto l c .· d ' ' . ncccssarios convementc, alnm o os 
creditos. f' ctr11·iz •1 do A ·t 2.• 0 governo 1ca :lll ;·. · 1 · f' . , . os estudos c lcv.u n n manda!' azcl - d .· Grande no ff 't n·•vcg'IÇall o 110 • I 

c. Cl o ~~o~ Jrellcndhlo entre .lag.uara 
ll cch?l c . } do Maribondo, almnd~, 
e Cnc lOCil·~. , . ·a rios cred1 . . ·e lun os neccss pnt n cs.s 'I m accordo com n 
tos c entram o c 'd S;IO P·IUIO 

!. Estado e • ' ' 
Umao ct od I a o quanto possivcl. para ex Ç.ll c - ' 

Primeira parte 

Até 14 horas : 
Leitura da acta, expedic!"te, ~P!~= 

scnl'lçiío de pareceres, pr~Jeclots, .~< ' 
·d. ç' o- cs· Jnoções c rcquenmcn os, !Cil . I . 

Segunda parte 

Até 17 horas: , 
Discussão unica da emenda do ;,c-

n-td" nu projcctú n. 28, da Camar~, 
c 'pela mesma rejeitada, sohre,.o enrlr 
no de phnrmncia e odontologia, 
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38.• SESSi\0 ORDINATUA E DE EN-

CERHAMENTO, AOS 17 DE SE-
TEMIJHO DE 1927 

mn qn c prevaleça o artigo 6." do pro• 
JCel.o, tal qual se acha redigido, 

Votando assim, sr. Presidente, fi· 
cam os diplomas outorgados por 
aqul'lla Escola 1'1/J mcj;mo pé de 
egunldndc que os expedidos pc-
la s escolas de phnrmacia c odon• 
tologia de Alfcnas, Ubú c llajubá, 
l: todas essas esco la s, dcptndcnlcs do 
formalidades posteriores para sua 
cquipara~·ão ás congcncrcs fedcracs. 

Presidcncia do sr. Olegario Maciel 
- Secretarios, os srs. Gabriel 
Santos c ~· Montandon 

SUMMAHIO: - Acta. - Discussiio 
da emenda offcrecida pelo Sena-
do no projccto n. 28, da Camara, 
c por es ta rejeitada. - Discurso 
do sr . Alfredo Sá. - . Homena-
gem á Mesa do Senado: discurso 
do sr. Alfredo Sá. - Agradeci-
mento do sr. presidente. En-
cerramento dos tmbnlhos do Se-
nado. 

Além disto, si o voto do Senado 
não fôr no sentido de reconsiderar 
o pronrio neto, ou seja no (Ie con-
formar-se com a deliberação da C;t-
mara, que recusou a emenda e restn-
hcleccn o art. G.• do projccto, si uão 
nos conformasscmos com esse actu 
da Camara, irinmos, por causa de um 
artigo, sacrificar todas as demais 
mc.didas consignadas no projcct.o, 
medidas de que resultam interesse~ 
t direitos que niio nos fica bem prc-
.iudicarmos. 

A 's t reze horas, feita a chamada, 
nchamJse presentes os srs. Olcgario 
Maciel, Hibciro de Oliveira, Gabriel 
Santos, J. Montandon, Xavier Ho-
lim, Alves de Lemos, Valladai'cs Hi-
bcil'o, Alfredo Sú, Sim:lo da Cunha, 
Camillo Chaves, Alfredo Bacta, Al-
frc llo Calão, Modcstino Gonçalves, 
Enqas Camcra, faltando com causa 
parlticipada o SI', !\•liguei Lanna, c 
se!l1, c !la, os mais ~~cnhorcs. 

Af1re-se a scssao. 

E' verdade que, na Camara, pode-
ria o art. 6.• ler sido destacado, do 
modo que o pro,lccto, assim descm-
har.açado, seguisse sua victol'ia e 
fo sse subm cttido ú sn ncção, voltan-
do a emenda a esta Casa, para no-
vament e sobre clla se pronunciar 'l 
Senado. 

E; lida c aJ1provada a acla da an-
lecqdcn lc . 

Sobre a Mesa lHio ha expediente. I 
Niio havendo pareceres, PI'O.icctos 

indiCações, moções e requerimentos: 
passa-se á 

Uma vez, porém, que tal não se 
fez, n:lo tenho, como disse, n menor 
duvida em votar pela rcjciçiio da 
emenda, ou seja sustentar o voto da 

2.• PAHTE DA OHDEM DO DIA 

Entra em di scuss:io a seguinte: 

Emenda offerecida pelo Senado ao 
projecto n. 28, da Camara, c por 
este rejeitada 
Ao art. 6. ", supprima-sc. 

O SH. ALFHEDO SA' (') - Sr. 
Presidente, tendo sido cu o ap!'cscn-
tantc da cnwnda cuja discussão v. 
cxc. acaba de annunciar, supp1·cssiva 
do art. li"., que visava o reconheci-
mento dos diploma s confcl'idos pela 
Escola de Phal'lnacia de Uhcraha, 
emenda app1·ovmla pelo Senado c 
rejeitada pela Cnmnra, em sua ulti-
ma scssiio, cabe-me prestar esclare-
cimentos sobre o nssumplo c cnca· 
minhar a votaç:io. 

Não lenho nenhumn duvida em 
votar, c em aconselhar o Se-
nado que o f açn, no sentido de sus-
tcnt.m· a dcci s:io da Camam, isto (;, 
rc,kitnr a emenda do Senado, de foi'-

( •) N:lo foi revisto p~lo orador. 

Cn mara, e em aconselhar ao Senado 
l!I(Ual procedimento, para que não se 
ent rave n marcha do projccto e .o;c 
rcsalvem os interesses em foco - de 
um lado, interesses de ordem publi-
ca, quacs os condensados nos pri-
mcit·os n I'tigos do pro,icclo, c, por 
rmt1·o lado, interesses particulares, 
dirmos de todo respeito, porque s~ 
referem a alumn os de uma cscol:1, 
que se vão beneficia r da mcrlidn con-
tida em ouh·o artigo do Jli'ojc-
cto, de modo que possam tl'ans-
fcrir-sc para outras escolas !'C-
conhecidas, quando a l'm que se 
acham não ~osa lkssa vantagem e, 
:;cgundo se <l1z, vac dcsn pparccC I', 

Si assim niio fosse, fic:n·iam sacl'i-
ficnrl os em diversos annos do curso ; 
no passo que, transfl'rindo-sc para 
nul.ras escolas. os exames feitos sc-
l'ãn rccn nh cc idos e validos, c assim 
podcriifl mais facilmente obtei' os 
~cu s diploma~. 

Tacs os motivos qu e me indu-
zem a presta!' esses csclarecimcn-
ros c a nconsclhnl' n Senado a rejci-
t.ar 11 emenda. mnntcndo o voto da 
Cnmarn c! os srs. Deputados, (Muito 
bem! Mmto bem!) 
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Encerrada a discussão, é submctli -
da u votos c rcjcitnda a emenda, 
por mais de 43 ele votos . 

ns occorrcn cin s mais importantes dn 
vidn esco lar ; 

c) reco r re r para o Secretario ~ ll 
In terior 1l os aclos da co ngrcgaçao 
co nlra l'i os as di sposições rl l•s la lei c 
do seu rcgul nmenl o, ass im c~llllO rio 
julgamento dos c~nm e s,.. yestilmh!l'CS 
c fin aes, quand o nau lhe parecer JU S · 

Vac li commissão de Hcdacçãu. 

Redncção final 

O SI~ . XAVIEH HOLIM, obt end o 
urscncw, o ff ·~ rccc pela commi ssão 
de 1\cdacç:io o seguinte : 

[ O llU ra 7. Ua \'e] . . 
A rl. r, , .. As d csp .: ~ .1 s da fi srali zação 

SOBHE O PH O.IECTO N. :m, D:\ 
CA MA HA 

A commissão de 1\crla cçiío aprese n-
ta a redacção finnl do pro,icclu n . 28, 
na forma aba ixo : 

correrão por cn nln das escolas, dt·-
rcnd o cada uma dell:l s dl' posil ar, IW 
Thcsou ru do Es tado, a quoln fb:a 
nnnunl de seis contos de réis, que 
podcrú ser paga semes tra lmente, em 
duns prestações cguacs . 

Art. (i ." Fic.am ''':!CO IIhccid ns pelo 
Estado de Min as Gt~ nH' S os dipl omas 
conferid os pcl:1 EsC'J I.t de Pll arm acia 
c Odont ologia dr Ubemha . 

O Co ngresso Legis lati vo do Es ta· 
do rl e l\linas Ge mes decreta : 

Art. 1." O ensino de pharmac ia e 
de odonlolol( ia só poderá ser minis-
lr:ulo no Eslado em esco las qu e k -
nham obtido a sua equiparação :'ts 
cungcncrcs fedcracs tenham sido 
fundadas ant es de vige nte o dec. n . 
11. 530, que l'co rga nizou o ensino se· 
cundari o c superi or na Hcpubli cn c 
julgada s idoncas para lt' : llt s fe rc n ei:~ 
de alnmn os para as acad emi as offi -
ciacs c equiparadas c nas Escolas de 
Pharmacia c de Odont olog ia . 

Art. 2.0 As escolas aindn n:i o equi-
parada s c cujos dipl oma s sejam reco-
nh ecidos pelo Eslndo lerão o prazo 
egual nos de duraç:io dos rcs pccli-
\'OS cnrsos, a contar da puhlica-
çii o desta lei, para obt erem a sua 
equiparação ás co ngc nercs fcdcraes, 
sob pena de suspens:io dos c ffc it n ~ 
da's leis cs ladua cs de seu rcco nh ce i-
menl o, except o as reco nh ec id as pele 
Est ado. · 

Art. :1 .0 Durante o t> eriod o de tran· 
~ ; i çã o determinado pelo arli l(o ant r· 
1 io1· c cmquanl o as eseol:1s niio es ti -
verem soh o rcl( imen da lei federal. 
fi ca m suj eit as ús di sposiç<i cs desta 
lei c á fi scali1.a ç:io da Secrclarin do 
Int eri or, quanto ao rcg im cn escolar. 

Art. 4.0 Pam lnl fim , o gove rno de-
signará os fi scacs qu e forem ncccs-
~ nrio s c aos quacs incumhirú: 

a ) vi sitar frequ entemente os em· .. 
~ " s, aul:1s c l a ho r:~ lori us c ass istir 
aos cxn mrs vestibulares c finn cs ; 

h) verificar a cxccuç:io dos pro-
1-(l 'nmnHIS, de qu e pelo menos Ires 
qunrla ' pa rtes dc,·c•r:io ser cffcd i-
\'nm cnl c explicada :;; 

Art. 7.0 O p,,dcr Executivo, me · 
diant e prr·posln dos l'i sc:Jes, podcd 
suspend er os cffci tus das leis de I'C· 
co n hcci mcnlu dessa s Escnl:t s, qtr:uulo 
ver i ri ca r i nstr ffi cir ncia da rnali'Ícu I:!, 
dcfi cienci a de appare lhamcnl o, in-
nbsc rrancia dos prol( ramnws apprn-
vados r. u t.h•scumprim e nl u rei lcra (ln 
da s di sposiçiies des ta lei c do rcspc-
el.iYn regul nmcntu . 

Art. 8." A dura ção de cadn curs ~> , 
o numcrn de seriação das respecti-
vas cadeiras, nss im como as provas 
de npl irl ão pnra mnlri cula se rão 
cgua cs :'t s ex igid ns pa ra as cscola.s 
nac iona cs offi cin es ou a cll as cqu t-
pa ra da s. 

Art. !l. o E' fn cullad o nos alumnos 
aclunlmenl c matri culad os nn s Esco ln s 
de Ph:ll'lnacin c Odontologia cxi s-
lcnl cs no Estado c cuj os dipl omas 
não são rccnnhec itl os, lransfcrircm-
sr , . no pra zo de Ires mczes, pa ra 
escola s reconh ecida s . 

Art . 10 . O Hcgulamcnl o qu e fqr 
('xpcdirl n pelo Poder Executi vo cn m-
pl.r ln r::'t a n r~a nj~~w:io esta bc!ctci--
rl a na prcsr nl c le1 , que entrnra (' 111 
vi go r desde a da ta de sua puhlica-
çiío. 

Art . 11 . Hevogam-sc as di sposi-
c;ões em co ntrari o. 

S:da das commi ssõcs. 17 de se lcm-
brn de 1!!27. - Xa vier Hnlim . -
Valladarcs 1\ibeiro . 

Dispensadas as l'ormnlidarles rcg i-
mcnla cs, a rcqn crim cnl n dn relator, 
enlm lngo em di sc ussão c é :q>pl·ova-
da srm delwl e essa r~ d : 1 cç:in. 

Homenagem á Mesa do Se nado c) r cla t· pela exa cla ohsc rranci:t 
rl cs la lei c do regimento int er no da 
Escola; 

ri ) apt·escnl al' ao Secretari o do In· 
lcrior rclat orios circum stanciados s<>· 
brr os l rah:tlhos esco lares. o esladn 
da matricula c el:t frcqu cncia, a si lua· 
ç:io finnn ceira do es tabelecimento c 

O SH. ALf HEDO SA' ( ' ) - S1·. 
presirl,:nle, antes qu e v. cxc . di ga as 
pala vms riluacs do cncc t'l'alll enl n dos 
nossos trabalhos, cum p1·o o grato elt'-

( • ) Não foi r evisto pelo orador. 
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ver ele CXJH'IIntr, pen111 lc n Mesa, ·.J 
pcnsam en lo do Senado i\l inciro. 
C h c~u n111 s ao term ino, SI'. !' res i-

dent e, de un1:1 sess:i o das mais pm-
vcil osas, da s nw is l'l'(' tllul as de 1[11 11!1-
tas ha rcn!Í 7.:ido (•s(c rat no ri D puder 
lel(is lnliYo. ( ~lu ito hem) ! 

O s r . Alf redn Ca tãn - E it qual 
,., cxt:. deu inu ito brilh o . 

O s r . Al fredo Sá - Bond ade do 
meu nobre cu ll c ~-ta. 

Tnnume1·os furotn os prujeclos dtJ 
int eresse coll ccl ir o, de hcncl' icio ú 
causa puhl icn, qu e aqui ,·olamos. 

E foi cdil'i cn nl c c consolador, SI' . 
J>rcs idL•nlL', ubsl'l'l'ar-sc :t clern ç:í o de 
lingua ge m, a supcri oricl acl c de idL·as 
que dominou se mpre na . .; nossas eli s-
cusstics . 

Doulrin as c opini iies aqui se dcha-
lcmm. ca lorosa c vibrant emente. 

A di a lcclica l rarada em torno ri os 
1·a l'i os assum plos sujeitos :'i nossa 
cn nsid craç:io 1·ciu re1·elar a cxislc: l-
cia, nes ta Casa, el e espíritos prati cus, 
affcit.os ú su luç:io da s innumcra s d if-
fi cul da dcs que, no int er io r do Esta · 
do, res ultam de di spos iç<ics de lei s. 
!cit as muit as r eze~ por inl clli gencia s 
cultas, ma s cl olada s de uma vis,io 
unil ntera l, islo é, npt•na s t hcori ca. l.' ll 
icl cali s la , com menos prezo do lati •> 
prntieo da vida . 
Assi m fui qu e ouvimos nqui , po r um 

lad o, a palav ra eloqu cnlc c :lllcln-
riznd:i pela cx pl' I'Í encia do nobre 
se nador res id ent e em Sa nt a Lu1. ia ... 

O s r . Modest ino Gonça lves - Mui -
lo obri gu cl o. · 

O sr. Alfredo Sá . . . - qu e co m-
cril erio c e l eva ~::io, JH'IIC Ut'a\·a S('lllPI'e 
cxpun l:( it· dos projcc los tu do a quill <~ 
qu e ri esse co nsti tui r clifficuld adc :'t 
~. u a execu(,'i\.• , qu:1n tl o COn\'CI'tid llS t:lll 
lei . 

Por outro lad o, ouYimo s tamhr n: , 
cnm prnzc r, :1 s prl'di c;!s el o cs pir iL> 
rc lccl ico, mas co m nolavcl pre·-
domini n rl e idea lismo, elo nosso prc 
za do cn ll ~ga, res icl cnlc nesta Cap i-
1 ai. r)u c se compra1. Sl'lllPI'C em cn n-
slrUÍI' sobre lindas uln pi :1s os gn-
vr t·no f. c os Estados , 1':1zc ncl o- nos vi-s -
lumbrar, nos longes dn porvir, a 
rca li1.ar:iio des te Estado dn fnluro . . . 

O s r . Yalladnres Rib eiro - Acho 
nuc v . cxc., mio está se nd o mui !•1 
justo . cO IIIIIIÍ .'~n . Ten l!o o t~ spir i t " 
eclccti co, se m tintu ra s dema si:1tl:i s 
de ielcali smus . 

O sr. Alfredo Sá . . . Eslnrl o de pnz, 
de c'guald adc, de patri oti smo, qtw 
constitu e os an seios, os nnh clos, ns 
aspirnçõcs de lodos nós : 

Nós cmninhamos guiados sempre 
pelo idea li smo, muitas vezes con-
btructor d:~ s mais beiJas realidades ; 

pelo id eali smo, qu e nos fn1. sonhar 
eon t essa t:: rand c pnlria el o futuro, de 
qu e nos fal:1111 os soc iulogos- pnlria 
ond t• n:"111 ha ja limill'S e iiii'C Os IIIU-
n ÍL' Íp ÍII S; p:ilri :1 , onrl c n:io haja linhas 
lind eir:ts entre os Es lnd os ; ond e niio 
haja di ris:1s pa rn ns nações; palria 
COilllllUIII , l'()J II 11111 SÓ gm·crno, COm 
nm só povo, co m 11111 st'l idi oma. com 
um a só reli gião . l'a lria, SI', l'res i-
dcnl c, que é cc l'l:unent c aqucll a 
qm· nós outros alm eJam os em es-
pírito c dcscj:un os de cora ç:io, com 
n mes ma since ridad e c com os mes-
mos nn seios do nohre se nador re-
sident e ncs ln Ca pital. 

Todns essas c ou I rn s r lcvncla s 
idéns, s r . J>rcs id cnl c, nqui, 1'!1-
ram :1gi lada s, c fo lga mos de sa he1• 
qu e n furam se mpre ft sumbm dos 
pt·i t1 ci pi os da ord em, dos se nl imr n-
tns de patri ot is mo, do interesse pci:t 
ca usa pu hli ca, pl'io progrcdim cnl.t1 
materi a l c• pe ln npcrfciçoamcnlo mo-
ra l de ~lin a s Gc ra cs . 

Chc•ga mos a bom tcJ·mo em nossos 
ll'ahalhos . 

LC' r amos a cons.:ic nein el e hn vc r-
rn os pclr jado por d,n·mos fi el desem-
penh o :1os nossos mandatos, nesta 
sess:in inicial da lc:l( isl a luJ'a. 

E, s t·. Pres id ente , eon co rt·cu clcel -
s h·nmt•n lc pam c~sc fc li 1. rcsult ad" 
da scss:io find n, a sa bia elirccÇii o, a 
ulilidacl c el os co nsci hos, a cffi cicnlc 
a c l u a~ii o da Mcsn . que enl :io diri gi u 
os nossos lrnbalhos. (AtJOiados ! 
Muito hem!) 

Vindo ú tri buna , n:i n ti ve em m ÍJ':I 
s in:io di ze r (•ssas pa la vra s el e jusll-
r,: :l , c lera r a v. exc. c aos seus com-
p:ll li H·iros na ori enta ção ela 11 o s ~: a 
:11'1 iv idnd c par lnmenlar, os ar: rndrci-
ment os c os appl ausns de lodos o~ 
nt cus cnll egas, affinnand o a v. cxc . 
ns nossos protes tos de atH'l' (;O, ndmL 
ra d n c ncn lnmenlo. 

Podemos asscl(urar qu e quanto fl-
ze •n•ls d('\'CnJOs ú hoa ordem reÍiinn-
le r 111 nossas sessões c, sohrctucl r.•, 
:1 SUllL'I'ÍO I'idmlc C0 111 qllC \' , (' X(', rJ: -
I' Íl( Íll os trabalhos, a par da r ffl-
cir n in, da impnrcialidadc c da lha· 
ncza c rio sC'n so pratico, de que v . 
rxc. é cl olacl o. (ApÔiados) 

S:"in es!as as palavra s que, e111 no-
me do Scn:i rlo , qu ero que fi gu1·cm 
co1no um a homenage m qu e l.ribula-
mns :1 Mes a, na pr ssoa nuqusln c vr.-
nr r:lllda tb \' . ex e. (Muito bem! 
Muito brm!) 

O sr . Pres idente, em li ~cil·a~; Jl:l -
lav ras, agmdcccu, muito scnsihili za-
clo. em seu nome c no dos srs. 1. o 
c 2. o sccrclnrios, essa manifestação 
de carinho c hcncvolcncin do Senado 
.i'l'linciro , 

IIILIOTECA 
ARQUIVO PUBLICO ~INEIRO 
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Agradeceu laml1cm n pnlriolica co-
opel'açíw de todos os srs. scnnd~res 
na clirecção dos trabalhos desta. Casa, 
attrihuindo o fau stoso ~ermmo. a 
que chegnmu~, no csclnrecHI<',Patrw-
ti smo c nos esforços conJugado~ 
dos seus nobres collcgns. 

Nada mais havendo a tratar-se, n 
sr Presidente declara encerrados os 
tr~balhos do Senado Mineiro na 1. • 
sessão da 10.' legislatura, e 

Levanta-se a sessão. 

SESSÃO SOLEMNE DE ENCEHRA-
MENTO DO CONGHESSO LEGIS-
LATIVO DO ESTADO DE 1\HNAS 
GEI1AES, AOS 19 DE SETEMBRO 
DE 1927 

Presidencia do sr. Olrgnrio Maciel 

(Presidente do Senado) 

A's 13 horas feita a chamada 
acham-se presentes os s1·s. Olcgario 
Maciel Ferreira Pires, Gahl'iel San-
tos P~uro Marques, Adolpho Vian-
na,' Jacqucs Montandon, Euzcbio de 

... 

Britlo, Gomes Pereira, Alfredo Sá, 
Magalhães Drummond, Agcnor Cn-
ncdo, H ubcns Campos, Enéa.s . ~J.· 
mera, Flavio dos Sn~llos, VIVIa~lO 
Caldas, Amando Brasil, Jayme I i· 
nhciro, Alfredo Catão, Abgar ~c
nnult, Aristides Coimbra, Argcnnro 
de nczcndc, Carlos Campos, Valia· 
dares Ribeiro, Caio Nelson,, Euler 
Coelho, Nilo noscnburg, Xav.Icr Ro-
lin, Francisco Badaró, IgnacJO Mur-
ta, Alves de Lemos, Olyntho, M;.r-
tins, Camillo Chaves e. Moreira da 
Bocha, faltando os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
O Sl1. PRESIDENTE declara que o . 

fim da presente sessão é o encerra-
mento do Congresso, pelo que, le-
vantando-se, no que é acompanha-
do por todos os presentes, ?cclara.: 
"Está encerraria a 1. • sessao ordz· 
na ria da 1 O. • legislatura do . Con-
uresso Mineiro." 

Na forma do art. 14, do Hegi-
menlo commum, é lida c approvada 
a presente neta. 

Levanta-se a sessão. 

ANNEXO 

RESUMO DOS THAI3ALHOS DO SE-
NADO NA 1.• SESSÃO OHDINA-
RIA DA 10." LEGISLATUHA, DO 
CONGHESSO DE MINAS GERAES, 
EM 1927 

I 
Projectos iniciados no Senado, em 

1927 

N. 1 - AHeranuo a hora do ini-
cio das sessões do Senado. Ap'!ll'O-
vado nos dois turnos regimenlaes, 
foi transformado em Resolução. 

N. 2 -· Pondo c.m disponibilida-
de o funccional'io do Estado que for 
declarado a.ffectado de lepra. nc-
me!Jtido á Cama·ra dos srs. Depu-
tados. Approvado, sem a lteraçáo, 
foi enviado á sa ncção. Este 1lrojc-
cto foi velado. (Proposição 258). 
Reuniu-se o Congresso a 16 de se-
teml)ro, para tomar conhecimento 
do veto, cujos pa.pds foram dislri· 
huidos á commissão eleita que ain-
da não apresentou parecer. 

N. 3 - Sobre conslrucção de um 
mausolóo no tumulo do senador 
Diogo de Vasconcellos. 

Hem cUido á Camam·a dos srs. De-
pulados, foi pe•l.a mesma approva-
do, .sein alte·ração, c enviado á san-
cção. 

N. 4 - Auctodzando r1 governo a 
cr<>al' duas Penitenciarias no Esta-
do. 

Remettido á Camara, foi por es-
ta 11pprovado, sem modificação, c 

• J • -env1ar.o a sancçau. 
N. ~ - Doando a <uunicipalida-

de ele Mar de Hes,pnulHl o prcclio 
onde funccionou, ~ lU, •J srupo esco-
lar "Estevão Pinto". 

Rcmettido á Cnmara, esta o ap-
provou sem alteração, sendo o pro-
jecto rcmcttido á sa·ncção. 

N . 6 - A uclorizando o governo 
a consolidar em um unico regula-
mento todas as leis c regulamentos 
cxiste111tes sohre conce~sõcs fcrro-
viarias. 

Enviauo á Ca.Jilara dos srs. Depu-
lados. Devo! v ido ao Senado, com 
uuas cmenuas, foram ellas appro-
vauas c incorporadas ao projcclo, 
que subiu á sancção. 

N. 7 - Dispondo sobre compc-
tencia dos Conse lh os Deliberativos 
dos municípios, sédcs de Prefeitu-
ras, c contendo outras dis.posiçõcs. 

lleme.tlido á Cmmara dos srs. De-
putados. Approvado sem modifica-
ç:io, foi rcmcltido á sancção . 

N. 8 - Dispondo que as duvidas 
e rlivergcncias entre municípios, so-
bre limites, poderão ser dirimidas 
por accordo ou em juizo arbitral. 

Hem eM ido á Ca mar a dos srs. De-
pulados, foi o mesmo approvado, 
sem alteração, c enviado à sancção. 

N. 9 - Inclui.ndo cnt.re as co-
lllat'cas de 11rimeira cnlrancia o lcr-
rno de Monte Alegre . 

Approvauo em 1. • discussão, foi 
l'emetlido à commissã'o de Justiça 
c Legislação. 

N. 10 - Crcando uma escola de 
aviação nesta Capital. 

n.em·clt ido á Canuara, foi pela 
mr:Mma ap]>rovado, sem a.Iteração, 
c enviado dt sancção. 

N. 11 - AI.IJCtorizando a com tm-
cção de uma cadeia publica em Ja-
cuti ng.a. 

HcmeUido !t Ca mar a, foi por est.'l 
a.pp·rovado e enviado á sqncçlío .. 

li 

Projectos de resoluções do Senado, 
apresentado em 1927 

N. 1 - Alterando a h o!' a do ini-
cio das sessões do Senado. Appro-
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\'ada nos dois llwnos •·cg imcntaes, 
foi p•·omulgada pela 1\•lesa el o Sena-
do. 1\ csr• hq;iio n. ~R, de 2·1 el e agos-
to dc 1!l27. 

N. 2 - A ll era nel o se rviços na Se-
crl'laria do Senado. Approvada em 
1.• c 2." di sc uss:io, foi Jli'OiliUi gada 
pela Me sa. 1\ eso lu\ii O 11. 20 el e lG 
el e sc•t<"lllh ro el e 1!127 . 

N. :1- Fixand o os vencimentos 
de dois officia cs da Secretaria. Ap-
prnl'ada pelo Senado, em doi s t ur-
nos, fui promul ga da pela Mesa. 
Jl cso lução n. :.10, de 17 de se tembro 
el e 1n27 . 

Ili 

Projectos enviados pela Ca mara ao 
Senado, em 1927 

N. 1 - Approyando a ab ertura 
de IIJIII credi to de ci nco mil contos 
rJe réi s, dest inad os a obras de me-
lh ora mentos na esla ncia balncar ia 
de Poços de C a Ida s c contendo ou· 
Iras d is.p os i~ôes. 

UcvoiYirl o ú Ca mara acompn,nh a-
tl o de um a emenda, foi a mesma 
npp1·uvada c redi gida co m ,, projc-
clo, fJU·C suhiu ú sancçâo. 

N. :1 - Orçand o a J'ccc ila c fi-
xando a des.pcsn do Estado para o 
exercido de 1 !J2R . 

Del'o lrido ú Ca mara, acompa nha· 
do rl c 4H emendas, foram toda s ap· 
provada s, se nd o o p.rnj ecl o remcl· 
I ido ú sa ncc;ão, em 5 proposições 
di slinclas . 

N. 4- ;\pprovan1lo as co rd as do 
excrcicin de 1!l2li. Aduptado pel o 
Se nado, se m a ll crac;iin, foi rcmr t-
lido ú sanl'ç:io pr·csidcllcia l. 

N. 5 - Sohrc limit es do di sii'Í· 
elo dl' S:in c; nnça ln do Ahaclé, mu-
nidpin de Tiros. Eslc projccto foi 
relira.do da 2.• di sr ussiio c rcmelli-
dn ú co n11ni ssfio de Co nsliluic;ão c 
Poderes. · 

N. (i - Hcfnl'lnand u os se rviços 
sanilal'io s do Estado . 

Drvoll'irl o ú Ca nJ a•J'a, rum umn 
cm l'IIHia , foi es ta approl'a da c in-
ro rporada ao proj ecl o, qu e suhit: :i 
san cç:io. 

N. 7 - Dispondo sobre o volo 
~ene l o l' cumul nti Yo. 

Ocvo lddn :'t Camara, :lcompanha-
do de onz e C llll~ IHia s, foram todas 
appi'OI'ada s, cxccp·lo a 2.• pal't c da 
emend a n . I ( § fl .0

) c a 1l c n . 2. 
Devolvido ao Senado, esle se con· 

form ou com a dec isão da Ca mara, 
se nd o o projccto rcd igitlo com as 
emenda s a.ppr·ovarlas pelas duns 
Cnsas, J' l'ol ncttid u, .pelo Sc·nado ú 
sancção preside·ncia l, ' 

N. 8 - A ucl orizn ndo o governo 
a realiza•·, em mnio de 1021:1, nesta 
Ca pital , uma cx pos iç:io pcc uaria . 

J)cvoll'ido ú Camnra, com unw 
emenda , fni a mes ma approvada c 
illcOI'Parada no projcd o, que subiu 
ú sa ncção. 

N. !J - Fixa11d o a Fu•·ça Publica 
do Estnrl o para o exercício de 102B. 

Dcvolvitl u ú Ca mara, com uma 
cme11 da, fui a 1ncs ma a pprovadn c 
J'cdig_idn com o projcclo, qu e subiu 
ú sa 11cção Jli'Csidcncia I. 

N. lO - Abl'indo diversos m·edi-
los. 

App.ro\·ado pelo Sc11adu, sem mo· 
difi,cação, foi rcnwllido ú sa ncção. 

N. 11 - Mudn11d o a denomi11ação 
rlt: dois dislricl.os do Estado. 

Dc·volricl o ú Camara, co m 3 cmen· 
ria ;:, foram estas approvadas, scn· 
!I J o p1·ojcclo redi gido ele acconlo 
com as mcs·ma s, enviad o á san· 
cç:io. 

N. 12 - Approvando varlos dc-
crclos expedid os pelo go ycrno do 
Es·laclo . 

D ~ l' •l iYid · , :'! C.OJ11ara, com uma 
r. n1t•nd a, foi c~:ln appmva rla c J' cd i· 
i(irla C•Nll r• J'I' II.Í'-'C'i tl, qu e su biu ú 
sa ne<::i o. 
~ ... li! - ll is pont! r sobre o regi-

'l iC; n l:J tlr r nsla s. 
Devolvid o :'1 Caillla ra el os srs. Dc-

puta.los, aco.m.p:111h ndo de 11 emcn· 
l) a>;, f'C I'ill!1 tnda s aopjli'O\':Id:I S C Ín · 
cr.ti'JID I' :tt!a s an ]. "o.icclo, que suhiu 
Ú ~ ~ i IH:\' fi C r , ·c~ :dr neial . 

N . 14- Apprnl'ando dil•c rsos rc· 
gul :wJCnl os exped id o·; pelo go YCI'· 
no. 

Dt·l·oll·:elr. f: C:unnra , acom pan ha-
el o rl c 8 'cml'ndas, furam estas .ap-
proYadas, sendo o projeclo r.cdi gi-
rl o de . nccordo eo m as mes mas, cn· 
1·iad o :i sa ncção , 

N. I ~- Crca iHI O o cargo d e Suh-
Procurael or Gera I elo Estado . 

l'k Yolviod'l f, Canwra , acompanha· 
do de cinco l' llll' 'HI:Is, foram as mcs· 
mas aJ~p•·ova das c in roi'•JlOradas ao 
projcclo, qu e subiu il sa ncção. 

N. Hi - Contando tempo, para 
cf fl'il o de acldici onacs, ú profe sso· 
ra d . Alcxancli'ÍIIa de Santa Cecilia. 

Appro,·a,do, se•m modifica ção, pe-
Jo Senad o, foi remcl.lido ú sancção. 

N. 17 - Audoriznndo a ahcrl!l · 
1':1 do er r. dilr1 de 6 . 700 cont os na 
St•tTelnl'ia da Agl'i cultura c co nten-
do ou l•·as di sposições. 

Devolvid o ú Ca marn, Cl}lll 8 
cmc·IHl ns, fornrm toda s approva.clas, 
lendo subid o :1 san cção em trcs 
propos ições di stinctas . 
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N. 18 - Approvnnd o o laudo nr-
hltral relativnmc nl c uo dis.tr icto 
"Mell o Vinnnn ". 

Devo lvido !t Ca nw ra, acompanha· 
d\l 1ie utna c.meiHi a, fui csln a pprn· 
vada , se ndo o proj cclo red igido co m 
a mes ma enviado :l sa ncç iio. 

N. I !J - Crcn nd o a U nivcrsidndc 
de l\linn s Gentes. 

App rcvad o pelo Se nado, subiu á 
sa neção prcs idcncia I. 

N. 20 - Hcformand o al gum as 
!l i~: pn :; içõ cs do Cod igo do Processo 
r'en: ~ 1. 

J) Evo lvklo ú Cannnra , ncu mpa nh :t· 
r! .• d e sele CIIJ endn s, foran1 t oda s 
iljl(l iO \' n.da s C iii Clll'opOI'ada s :10 pr•J · 
,i eclc. rJII C suiJiu , pela Ca mara , :'1 
sn JJ <.:r;5n. 

i'/. 22 - Sobre cla ss ifi cação de 
co ma rcas. 

De1·oh·idn ú Ca mara, com Ires 
f) II CJ Hi ns, foram as 111 esrna s accc i-
ta s .c i~1cu rpor~das no projcclo, qu e 
subru a sa ncçno. 

N. 25 - Tn slilui11do o fund o es-
co lar . 

AJYpi'Ovndo pelo Sc 11nd o, se m al -
t(lJ'll Ç:in, foi l'C.JIICIIiclo Ú S:l'II CÇ iiO. 

N. 2fi - SniJ re refor ma co nsl it u-
ciona l. 

Appro vadn pl'lo Scna•do, nas Ires 
tli sc ussões do pl'im~·i ro turn o, se m 
:d•leraÇ:io, foi del'fl iYid o ú C:bmara 
el os srs. Dcpnl.:!d os, afim de ser 
sub mctlid o ús di sc uss<lrs do segun-
do lnrn n, na sessão onlinnria de 
I !l28. 

N. 28 - Sobre o ensino de ph ar-
mac ia c• ndonl olog ia . 

lk Yolvid n ú Ca marn, co m cinco 
emclld as, fo.ram as n1 cs ma·s nppro-
vad:Js, exrc;;J in a de n . 4, qu e foi 
rej cil :ula . 

Envi:nio nn1·a mcnl c :10 Senad o 
rs lc se ennfonmnn co m a dccis:i·o d :{ 
Ca.mar·a c n·nwll cu o projerlo á 
sa ncçiío . 

N. ilO - Dispondo so bre anclo-
J'iza çiio ao l(ovc rn o pa r a fazer di-
versas d naçõ ~ s c co nt end o out ras 
di snosieõcs. 

Devolvido ú Cnmnrn , com 4 emen-
das, for am eslas npp 1·ovadns c rc-
rli girl as co m o proj ccto qnc suhiu :'t 
s:111 cçã o. 

N. il1 . - An ctori zan1lo o I(O\'cr-
no n mandar imprimil· annnalmcn-
lc a monot(raphin prcmi:ida pela 
''Fnndnçií o Pedro Lcssa", c di spon-
do sohrc out1·as mcd ida s . 

Dcvo lvi1l o {t Cn mn ra, co m nm n 
emenda , foi csla ncceita c redigida 
eom o projcclo qu e suhiu :1 sancçiío . 

N. 32. - Sobre nhcrturn de CJ'e-
ditos c contendo outras di spos ições. 

Devolvido á Camarn, ncom1 unha-
do de uma emcml:l , foi es ta nppro-
vnda c inco rporada ao proj ccto qu e 
subiu ú san cçiio. N. a:l - Cons iderando de Ultli-
dadc publi ca o Anl omovcl Club de 
;\linas Gemes c conllmdo ainda ou-
t rns di spos ições . 

Dcvolrido ú Camara, co m qual ro 
l' IIJ endas, fornm todas app•·ovatlas, 
se ndo o projccto redi gido de nccor-
do eom as emenda s env iado ú sa n-
cç:io. 
· N. il-1 - Di spondo sobre emolu-

mentos de co llcclorcs c cscl'iYãcs de 
co I Jccto l'ia s. 

Devolvido ú Ca mara, com uma 
eme nda , foi a mes ma rejeitada . 

Enviado nO\'amctü c ao Senado, 
este se co llform ou com a decisão ela 
Cama ra , sr mlo o projeclo redigido 
co m a emenda, rem cllicl o á san-
cção. 

N. :15 - Aucto rizand o o governo 
n auxiliar co m 50:000~000 a crc· 
cciin de um moiiUili Cn lo, na cida de de Bnrbn ct• na , ao dr. Chri spim Ja-
cqu cs ll ias Fortes. 

Approvndo, se m mod ificnção, fui 
rc111 CII id o :'1 sn ncção,. pelo Senado, 

N. :J(i - Hcguland o o imposto d·~ 
i11dustrias c n•·ofi ssõcs. 

Devolvi do ú Ca mara , com '~ 
t' mend as que foram approvadas c 
ii' C'O I'JIOradas ao projcclo que suhiu 
:'i sa ncção . 

N. :i7 - Allcra11do di spLs ilivos 
da lei n. !!1 2, de 1!!25 . 

J)cy oJvid o :'t Ca mara , com 3 cme11· 
das qu e foram npprovada s, se ndo o 
projeclo redi gido co m as mesmas 
rcmell id o ú sancçiío. 

N. i!R - Ise ntand o de imposto ns 
Emp1·csns de Armazcns Geraes. 

Devolvido ú Camarn, com u •. . a 
ellll'IH!a , qu e foi approvacJa. ~ He-
meflido ú sa11cção, pela Cnmara. 

N. ;J!J- Aucto l'izancl o o governo 
n adquirir a hihliothcca que per· 
tcnccu no dr. Haul Soares. 

Appi'Ovado, foi rcmcttid o á sa n-
cc;:io, pelo Senado . 

N. 40 - A ppt·ova nd o o accorcl o 
de limil cs ent re os muni cípi os de 
Varg inha c Eloy Mendes . 

Approvarlo rm 1. o di scussão, Jlclo 
St• nacl o. 

N. 41 - Dispo nd o sobre o Codigo 
de Co Htnhilidndc. 

Dcvolviclo co m uma eme11da, foi 
a mes ma npprova da pela Camara, 
qu e remclt en o pro.iccto Ít sancção . 

N. 42 - Hcorgnnizando o serviço 
de terrns, . . 
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Approvndo, sem modificação, foi 
remei lido, pl!lo Senado, ú sancção. 

N. 43 - Dispondo sobre paga-
mento de subvenções nos estabele-
cimentos de ensino agricola, c con-
tendo outras dispo'siçõcs. 

Devolvido á Cnmnra, com 5 emen-
das que foram approvndns, sendo o 
projccto redigido com as emendas, 
enviado ú sancção. 

N. 44 - Auctorizando o governo 
a entrar em accordo com as Cnmn-
ras Municipacs, afim de manter um 
engenheiro encarregado de obras pu-
blicas, c contendo outras disposi-
ções. 

Devolvido á Cnmarn, com uma 
emenda, que foi acceita, subiu o 
projcclo á snncção. 

N. 45 - Dispondo sobre divisas 
entre os municípios .de Prados c Ln-
gôa Dourada. 

Foi approvndo, sem alteração c 
remcttido, pelo Senado, á sancção. 

N. 46 - Incluindo no município 
de Brejo das A I mas parte do terri-
torio de Gorutuha. 

Approvado pelo Senado, foi en-
viado á sancção. 

N. 4 7 - Dispondo sobre indemni-
zação n juizes de direito c contendo 
<llltras disposições. 

Devolvido ú Cnmara, acompanha-
do de 4 emendas, foram todas ap-
provadas c incorporadas ao projc-
cto que subiu ú sancção. 

N. 48 - Auclorizando o gover-
no a reformar, na Secretaria da As-
sistencia c Segurança PttlJlica, o 
serviço de Investigações c Captu-
ras. 

Approvado, _ ~cm alteração, foi en-
viado ú sancção, pelo Senado. 

N. 4!) - Rcgulnndo o exercício 
da profis são de engenheiro. 

Approvad:.J em 1. • di r.c ussão, pelo 
Senndo. 

N . 52 - Conlnndo tempo ai) ca-
pitão medico da Fot·ça Publica 
Amcrico de Magalhães Gúcs. ' 

Devolvido á ·.::amat·a, com umn 
tnH·nda, foi esta approvada, scnd,J 
r: projecto rcd.igido ce m. n : ne~ma, 
rcm ctli·do ú sancção. 

N . 54 - Sobre classificacão de 
collcclorias. " 

Devolvida á Camara com duas 
emendas, que foram acccitas c re-
digidas com o projccto oue subiu n 
snncção. • ' 

N . 55 - Crcando sem onus para 
o Estado a Caixa Beneficente da 
Guarda Civil. ' 

Devolvido {t Camr,m, com Utllll 
emenda que foi ncccita, sendo o 
p·ujccto redigido com a mesma cn-
vi:ldo á sa'!<:çffo. 

N. 56 - Sobre o imposto de sello. 
Devolvido á Camara, acompanha-

do de tres emendas, foram toda3 
approvadns c redigidas com o pro· 
jccto que subiu á sancção. 

N. 57 - Auctorizando o governo 
a construir um riinial ferreo entra 
o Porto do Ccmiterio, no Rio Gran-
de, c a cidade de Ituyutnba. 

Devolvido á Camara, acompanha-
do de 5 emendas, foram cllas ar-
provadas c incorporadas no projccto 
que subiu á sancção. 

N. 58 - Auotorizando o governo 
a abrir credito para auxilio do alu· 
gucl de casa ao juiz de direito de 
Poços de Caldas, c contendo outras 
di sposições. 

Devolvido á Camara, com uma 
emenda, foi esta approvada, c in-
corporada ao projecto que subiu á 
sancção. 

N . 5!l - Auetorizando o govc.n\1) 
11. conceder um anpo de iiccnça an 
tahcllião Antonio Borges do Ama-
ral Junior. 

Approvado pelo Senado, em 1 . • 
discm:são, foi rcmclt.ido ao governo 
para informar a respeito. 

N. 60 - Auctol'izando o governo 
a fazer a revisão do imposto tcrri-
tori ;,l, e contendo outras disposi-
ções. 

A pprovado em 3. • discussiío, pau-
de de rcdacção final. 

N. 62 - Abrindo varios crcditos. 
Devolvido á Camara, com 3 emen-

das, foram appt·ovadas, scndó o 
pro.iccto redigido com as mesmas 
rcmctlido á sancção, pela Camara. 

N . 63 - Crcando uma Prefeitura 
em São Lourenço. 

A ppr!wado, ~oi rcmctlido, pelo Se-
nado, a sancçao. 

N. !i5 - Auctorizando o governo 
a prolongar até Minas Novas a es-
trada de automovcl de Diamantina 
a Capellinha, c contendo outras 
disposi ções. 

A.ppl'llvadn sem modificação, foi 
enviado Íl snncçãn, pelo Senado. 

N. 66 - Auctorizando a abertura 
de diversos crcditos. 

Devolvido Íl Camm·a, com 6 emen-
das, foram todas approvadas, sen-
do o projecto redigido coiP as mcs-
iiws enviado á sancção. 

N . 67 - Auctorizando o governo 
a entrar em accordo coin' a União, 
para conslrucção de uma ponte so· 
brc o rio Paranahyba. 

Àpprovndo pelo Senado, sem n.Jte-
rnção, subiu á snncção. 

N. 67-A- Regulando o pagamen-
to de subvenção a estabelecimentos 
de ensino superior O!J secu!ldario 
que não ministrem ensino gratui-
to. Constitui do pelo artigo 3. •, des-
tacado do projccto n. 67, da Cama-
ra. 

Approvndo pelo Senado, foi en-
viado á sancção. 

Indicação n. !l (1!)27), da Cama-
ra, prorogando por cinco dias n 
a'ctunl sessão ordinaria do Congrc ;-
so Legislativo Mineiro . 

AJ>provada pelo Senado, foram 
feitas as devidas communicaçõcs ao 
governo do Esta.tlo c Íl Cnmara dos 
srs. Deputados. 

IV 

Projectos da Camara enviados ao 
Senado em 1926, que tiveram an-
damento em 1927 

N. 87 (de 1926) - Hcstabcleccn-
do a linha divisaria entre os mun-i-
cípios de Vi lia Arcado c Alfcnas. 

Approvado 11elo Senado, foi en-
viado á sancção, sendo destacado o 
artigo 2. • desse pr ojecto para con-
stituir proposição distincta, que 
pende de rcdacção final. 

N. 98 (de 1926) - Dispondo so-
bre mudança de denominação de 
dois districlos do Estado. 

Approvado pelo Senado, sem al-
teração, subiu á sancção. 

N. 104 (de 1!l26) - Auctorizando 
o governo a mandar fazer estudos 
do sub-solo do Estado, afim de ve-
rificar si ncllc existem jazidas de 
petrolco c cuxeni ta. 

Ap,provado peJo, Senado, foi rc-
mcttido á sancção. 

N. 110 - Approvando o accordo 
celebrado entre as Camaras de lbiá 
e Luz, sobre limites dos respectivos 
municípios. 

Apprl)vado, pelo Senado, foi rc-
cussão, foi remettido á conimissão 
de Estatitica, a qual deu .Parecer 
opinando sejam remettidos os pa-
peis .ao governo, afim de serem ·o-h-
vidas ús Camaras Municipacs, nci- · 
r a referidas. 

N. 111 - .npprovando o acco:do 
celebrado entre ás Camaras de Pe-
dro Leopoldo e Contagem, sobre li· 
mites dos respectivos municípios. 

Devolvido á Camnra, com uma 
emenda.- Pende de andamento. 

N. 112 - Auctorizando o governo 
a pagar ao sr. José B. de Paula 
Aroeira dinrias que deixou de rccc-

ber quando no desempenho de vil-
rias commissõcs, como chefe dn cx-
tincta Secção de Fiscalização de 
Rendas do Estado. 

Approvado pelo Senado, sem 1110· 
dificnção, foi enviado á sancção. 
Este projccto foi vetado. (Proposi-
ção 485). 

Em 14 de setembro, reuniu-se o 
Congresso para tomar conhecimento 
desse vct o, lendo sido cldta a com-
missão incumbida de estudar os pa-
peis, cujo parecer ainda não foi 
apresentado. 

v 
Parecer numerado 

N. 1 - Da com missão de Consti-
tuição c Poderes, reconhecendo se· 
nadorcs para a renovação da meta-
de dos membros do Senado Mineiro. 
- Approvado. 

VI 

Pareceres concluídos em reque-
rimentos 

Da commissão de Constituição c 
Poderes, opinando seja encaminha-
da ao governo, para resolver como 
achar mais conveniente, a petição 
'lc Aurelio Pimenta de Abreu soli· 
·.itan~o annullação de sua lll;osen-
tadona. 

Da mesma commissão, opinando 
pelo archivamento de uma represen -
tação dos funccionarios do fôro de 
Bom Successo, visto estar a respecti-
va matcria prevista no proiccto de 
regimento de custas. · 

Da mesma commissão, opinando 
seja ouvido o governo sobre o proje-
cto n. 5!1, da Camara, concedendo li-
cença ao tahellião Antonio Borges 
do Amaral Junior. 

Da mesma commissão, opinando 
pelo archivamcnto da peça protocol· 
lada n. 3.891. 

Da mesma commissão, opinando 
polo nrchivamcnto da petição de João 
Bahia da Rocha, pedindo restabele-
cimento do cargo de solicitador. 

Das commissõcs reunidas de Justi-
ça c Legislação e Finanças, opinando 
~cja ouvido o governo sobre o reque-
rimento do bacharel Miguel Pinto 
Ribeiro, pedindo revisão de sua apo· 
sentadoda. 

Da com1nissão de Finanças, opinan-
do seja ouvido o governo sobre a~ 
representações dos professores dt> 
Gymnasio ·Mineiro de Be11o Horizon-
te e de B1111baccna, pedindo melho-
ria de vencimentos. 

Da mesma commissão, opinando 
sejam archivadas as petições dos c~-
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hlvftes do crime cie llapece rica , Our.> 
Preto c Entre 1\i o ~, yi sto como o ur· 
t.it~o ~.". <irl ptT .i ec tu 11. :.!:!, dn Cn·· 
mara, ora ctn andamento no Sena-
do, já I'Ct( Ui:t a I'CS!lCCliVa nwteria ; 
hem co mo a pct ic;:io do escrivão ti..: 
pa1. do d ist ri c f o do G i I, n:io só pcl · 1 

tll tlli:ll ll t' nt o p:·t·•·tfatl o, 11t:1s :nnda 
porque o nssumplo, co tt slnnt e da sua 
scl(unda part e, já se acha rc~:u la do 
pela lei n . UI:.!, de 1!12;,, de or,:an iz:t ·· 
r:io judiciaria. 

cx-prcs idclllc das prov indas ~o ~:;
pirilo San to c l'iauhy, rir .. Lutz .Eu-
t;cni o ll or l:t llarhosa; t'mbatxndot do 
il rusil, d r. Ga sl:io ri u Cunh~t ; cnf(c .. 
nhciros indu striacs drs. ll larto Hachc 
c Fra tt c i ~;c n Ft·io. 

Da me-sma comtuiss:"lll, opi nando 
pelo archiramcnlo da proposta c hc1 11 
:!ss im da plauta apt·escntada pelo in -
dustrial Paulo Sitnoni , no sentid o de 
cri git· um monumento no lumul o du 
senadot· Diogu de Vasconcellos. 

Da mesma com missão, op inandn 
pelo archiramcnto das pelic;i>es de d. 
,\ n.l(e l ica Aurora Fcm:tnde::, Oscar 
Jl odar tcs c Cal'los Femandcs da Sil·· 
\'a, pedi nd o : a primeirn, pcrd :io de 
seu debit o para com o Estado; o se-
gun do, imprcss:-to, nas ul'ficinas da 
Imprensa OfficiaL de um traba lho de 
sua auct.or:a, denominado "Opcrnçties 
Fund:un cnl aes "; c o terceiro, equipa·· 
ra ç:io de vencimentos. 

Da mes ma commi ss:io, apinando: () 
primeiro, pelo dcferimcnl o da pct.i-
ciio de Godoft·cdo And rml<·, secre t:-~ri o 
(!o f.iHt•:cn·atnri,, i\-lineit·c de Music:J , 
pedin ·.lo .~quipal'H\,'iio . d c l'cncimen los; 
c o segund o, pela nhcrlura de unt 
crcrl iln de 2:!l:!8$:i72, pa ra pa ga menl ·l 
de arldicionaes, nos termos de umn 
men saf(em cn l'i nda pelo sr. Presiden-
te do Estado. 

Da mesma eo mmi ;siio. opinanr\o se-
jam archi va dn s as peças protnco ll:t-
da s de ns. :un~. , :UWI c :J .HG2 . 

lla s cnmmi ssôt•s reunidas rlc Fi-
nança s c In slrucção Publica, op i-
nando pelo archiv:ttncnto da rcprc-
~ : e nt aç:io de professoras nfí n norm a-
listas. pcdind ~ J lhes lnrn c ex tensiva :1 
f!r: ll ific:u;:io do artif(o 10, da lei n . 
S!JI , de H de setembro de 1 !J2:i. 

VII 

Votos de pesar 
O Scn:Hio Jl lin eiro dclihcrou in scl'ir, 

nas acl:1s de suas scsstics, v oi os de 
pesar pelos falkcimcnlos dos se na -
dores csl:nluacs drs. Diogo de Va s-
cnnL·cllos c .José Luiz do Couto c 
Silva; c~;-d e pnt:ul os estaduaes dr. 
Aorns tinhn Pereira c cot•otwl ,Tofín 
o;~intin o Tcix cim ; professor c\ r . Vir-
~ i n in ll h cr i tH(; wesidenlc de São 
i':111lo. dr . Ca.rlos etc Campos; ex-de-
pula<lo:; feder:JCs drs. Antonio_ r ! ·~ 
Padun Rt•sc nd c, lldcfonso de htrta 
All'im c Salvadm· F(·\i~io dos Santos ; 

VIII 
lndicnçiio 

Do sr . Joiio I' in, suhscl'i pia J~nt· 
todos os senad ores presentes na Cn-
rital , ctn <JU C por moli~·o da l!assa-
gcm do primeiro aumvcrsarJO do 
go1·ct·no do dr . Antonio Ca~los, c 
em homenagem a s. ex c .. o Scnad.o 
al'finna inteira solidariedade J.lO!I-
1 ica c fran co apoio a sua admtntS-
1 ra~ão. 

IX 
l'rnpos içõcs de lei s envi adas á san· 

cçüo, em 1927 

a) .- Pelo Senado : 
N. 4 ( Da Cama1·a)- Appro,an-

do as conln s do exerci cio de 1 !!26 . 
-Sa nccionado, lei n. 958, de 9 de 
setembro de 1927. 

N. 6 (Do Senado ) - Auctorizan-
do a consolidaçfío das leis c regula-
mentos sobre estradas de ferro csta-
tluacs . - Sancciouado, lei n. 1.001, 
de 21 de setembro de 1927. 

N. 7 (Da Camara ) -Instituindo 
o yolo secreto c cumulativo. -San-
ccionado, lei n. 995, de 20 de se-
tembro de 1927. 

N. 10 (Da Camara) - Auclori-
za ndo a abl'rlura de credito para 
cob ri r a i nsu fficiencia da verba 11 . 
11 do § 2. ", do art. 1 ", da lei n . 
93't, de '27 de setembro de 1926, c 
co nll'nd o outras di spos ições. -San-
cc ionado, lei n . 949, de 30 de setem-
bro de 1927. 

N. 16 - Contando tempo, para 
cffcilo de atldicionacs, ú professora 
d . Alexa ndrina de Santa Cccilin.-
Sa ncc ionndu, lei n. 952, de 3 de 
set.e m hro de 1 !l27. 

N. 19 - Crcando a Uni vers idade 
de l\linas Geracs. - Sanccionado, 
lei n. 95G, de 7 de setembro de. 1927. 

N. 25 - In stit tiindo o fundo es-
co lar. - Sanccionado, lei n . 989, 
<I c 20 de setembro de 1927. 

N. 28 - Sobre o ensino de Pilar-
macia c Odontologia. - Sancciona-
rlo, lei n . 1 . 004, de 21 tlc setembro 
de 1027 . 

N. 35 - Auct orizando o govern o 
a auxiliat' cor~ 50:000$000 a crc-
cçiío de um monumento, na ci-
dade de Barbacena, ao dr. Chdspim 
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. . 
Jncrrues Rias Fortes. - Sa11ceionn-
do, 1<-i n. !!tiO, de 9 de setembro de 
1!W. 

N. :19 - Auclorizando o gover no 
n adquil'i1· a hibli olheca que perten-
ceu ao dr . Haul Soares.- Sanccio-
nado, lei n . !150, de 2 de setembro 
de 1927. 

N. 42 - Hco rganizamlo os servi -
ços de medição de lct·t·as. - San-
r:ci onado, lei 11. !!88, de 20 de se-
t embro de 1927 . 

N. 45 - Di spõe sohrc limites en-
tt·c Prados c La gôa Doumda .- Fui 
vetado este projecto. (Proposição 
11 . 495). 

N. 46 - Incluindo no municipio 
de Bt·cjo das Almas, pa1·tc do lcni -
torio de Goruluha. Este projcclo foi 
velado. (Proposiçfio 49!1 ). 

N. 411 - A ucto rizando o gover no 
n rcfol'lnnr, na Secretaria de Segu-
rança c Assistcncia Puhlica, o ser-
viço de investigações c captmas. 
- Sanccionado, lei n . 969, de 11 de 
setembro de 1927. 

N. 63 - Crcando uma Prcfcitur:\ 
em São Lom enço . - Sanccionado, 
lei n. !187, de 20 de setembro de 
1927. . 

N. 65 - Auctorizando o governo 
a prolongar até Minas Novas a es-
trada de automovcis de Diamanti-
na a Capelllnha c contendo outras 
disposições. - Sancci on ~do, lei n . 
1.010, de 29 de setembro de 1927 . 

N. 67 - Auclorizando o govet·no 
a entrar em aecordo com a União 
pnra eo nstru cçfí o de uma ponte so-
bre o rio Pnrnnahyha. - Sanccio-
na<l á, lei n . 9!!7, de 20 de setembro 
de 1 !!27, excepto o artigo 3. ", desse 
proj ecto, que foi vetado. (Proposi-
çfío n. 493) . 

N. G7-A- Regulando o pagamcn-
1 o de subvenções a cstnhelccimentos 
de ensino superior ou secundaria 
que nii o mini s! rem ensino gratuito. 
- Foi vetnd o este projecto.- (Pro-
posição n . 500). 

N. 87 - Rcstahclecendo a linha 
divi soria cnlt•c os municipios de 
Arcndo c Alfcna s . - Snnccionado, 
lei n . !l!ít , de 3 de sclcmhro de 1927. 

N. 98 - Alterando a dctiomina-
ção dos d tstl'ictos de Onça, do mu-
ni çipio de Pcqny, c de Amazonita, 
do municipio de Manhuassít.- San-
ccionado, lei n . 948, de 29 de setem-
bro de 1927. 

N. 104 (de 192G)- Auetorizando 
o governo a mandar fazer estudos 

. do subsolo do Estado, afim .de ve-
rificar si nellc existem jnzidas de 
petrolco e cuxcnita. Snncciona• o, lei 

n . 94 7, de 29 de setembro Jc 
!927. 

N. 11 2 (de 1026)- Auetori ::nndo 
., governo a pn"'''' ao SI'. J ose 13 de 
Paula Aroe ira, dia!'ia s que deixou 
de rccchrr, quando no dese mpenh o 
de val'ias co m mi ssões, co mo chefe da 
cxtincta secção de Fiscalização tl u 
Hcndas do Estado. Este projecto .oi 
r eta do. (P ropos iç:io n. 48fi). 

h) - Pela Camara: 
N. 1 (Da Camara ) - Sobre mc-

lhoramcnl os na csl ~ ncia balncaria 
de Po~os de Ca ldas, c cont · mt o ou-
t!·as disposiçiies . - Sanccionudo, 
lei n. !!54, de 3 de sc tembt·o de 1!127. 

N. 2 ( Do Senado).- Instituin-
do a di sponibilidade remun et·ada 
para o fun ccio nario publico do Es-
tado que fo1· affectado de lepra. 
Este projccto foi velado ( Proposi-
ç:io 258). 

N. 3· (Do Senado) - Sobre con-
~ trucç:i o de um mausoléo no lumu- 1 
lo do se nador Diogo de Vasconcel-
los. - Sanccionado, lei 967, de 11 
de setembro de 1U27. 

N. 3 (Da Camara) - Orçando a 
receita c fixando a despesa do Es-
tado para o exerci cio de 1928. -
Sanc_cionado, lei n. 1. 003, de 21 de 
sclcmhro de 1927. 

N. il-A - Auctorizando o go crno 
a faz er acquisiÇfío da Estrada de 
Ferro da Companhia Santa Mathil-
dc. - Sanccionado, lei n. 993, de 
20 de setembro de 1927 . 

N. 3-13 - Auctorizando o gov<•t·-
uo a realizm· operaÇões de credito, 
no paiz ou no exlrangciro, para va-
rios fins. - Sanccionado, lei n . 
1. O 11, de 29 de sctcmb!'o de 19:.17 

N. 3 C, - Approvantlo o novo 
quadro de augmcnlo dos venci-
mentos do funcciona I ismo puhl i co 
estadual. - S:inccionado, lei n. 
I. 000, de 21 de setcml)ro de 1927. 

N. 3-D - Auclorizando a aquisi-
ção de uma propriedade agricola, 
destinada a faze nda de sementes de 
al godfí o, c contendo outras di s.pos i-
ç.õcs. - Sa nccionado, lei n. 1. 002, 
de 21 de sctemb1·o de 1927. 

N. 4 (Do Senado) - Auclorizan-
do o governo a crcar duas Peniten-
ciarias 110 Estado. Sanccionado, 
lei n. 068, dê 11 de sctcmb;·o 'de 
1927. 

N. 5 (Do Senado). - Doando 11 
municipalidade de Mm· de Hcspa-
nha o prcdio ond e funcci onou alli o 
grupo escolar "Estevão Pinto". 
Sunccionado, lei n. 986, de 20 de 
setembro de 1927. · 



N. 6 (Da Camara) - Reforman-
do os serviços sanitarios do Estado. 
- Sanccionado, lei n. 961, de 10 
rie setembro de 1!127. 

N. 7 ('Do Senado) - Dispondo 
:~obre com.pctencia dos Conselhos 
Deliberativos dos municípios, sédes 
de Prefeituras, e contendo outras 
di sposições. - Sanccionado,-lei n. 
!J70, de 13 de setembro de 1927. 

N. 8 (Do Senado) - Dispondo 
que as duvidas c divct·gcncias entre 
municípios, sobre limites, poucrão 
ser dirimidas por accuruo ou em 
juizo arbiti·al. - Sanccionado, lei 
11. 972, de 14 de sctemb•·o de 1927. 

N. 8 (Da Camara) - At.clorizan-
do o governo a realizar em 1!128, 
nesta Capital, uma exposição pe-
euaria. - Sanccionado, lei n. 953, 
àe 3 de setembro de 1927. 

N. 9 - Fixando a Força Publica 
do Estado para o exercício de 1928. 
- Sanccionado. lei n . 959, de 9 de 
setembro de 1927. 

N. 10 (Do Senado) - Crcando 
uma escola de aviação, na Capital. 
- Sanccionado, lei n. 876, de 17 
de setc1Í1bro de 1927 . 

N. 11 (Do Senado) - Auclodzan-
do o governo a construir uma ca-
deia na cidade de Jacutinga. San-
ccionhdo, lei n. 982, de 17 de setem-
bro de 1927. . 

N. 11 (Da C.amara)' - Mudando 
a denominação de dois districtos do 
Estado . - Sanccionado, I ri n. 955, 
de 4 de setembro de 1927. 

N. 12 - Approvando os regula-
mentos expedidos pelos decretos ns. 
7. 436, de 21 de dezembro de 1926, 
7.437, da mesma data, 7.471, de 31 
de janeiro de 1927, 7.575, de li! de 
nhril do mesmo anno, 7. 712, de 16 
de junho do mesmo anno c 7 . 680, 
de 3 de junho do corrente anno, (Se-
cretari ii da Segurança e Assistcncia 
Publica) - Sanccionado, lei n. 957, 
de 9 de setembro de 1927 . -

N. 13 - Alterando o Regimento 
de Custas. - Sanccionado, lei n. 
1. 007, de 26 de setembro de 1927. 

N. 14 - Approvanclo o Regula-
mento da Dircctoria de Viação c 
Obras Publicas, c contendo outras 
disposições. Sanccionado, lei n. 
!166, de 11 de setembro de 1927. 

N. 15- C1·cando o cargo de sub-
procurador Geral do Estado c con-

''"tcndo outrns disposições. Sanccio-
no, lei n. 979, de 17 de setembro 
de 1927. 

N. 17 - A uctorizando a abertura 
~o credito de 6. 700 contos, na Se-

eretaria da Agricultura, e contendo 
nutras disposições. Sanccionado,,lei 
n. 962, de 10 de setembro de 1927. 

N. 17-A - Auctorizando a crea-
ção de um externato na cidade de 
Theophilo Ottoni, c um internato c 
rxtcrna to na cidade de Uh á. San-
ccionado, lei n. 964, de 10 1lc se-
tembro de 1927 . 

N. 17-Il - Elevando a quatro 
contos de réis, por kilometro, a 
subvenção que o Estado concede as 
rstradas de rodagem. SancCionado, 
lei 11. 963, de 10 de setembro de 
1927. . 

N. 18 - Approvando o laudo ar-
brital relativamente ao dislricto de 
Mello Vianna. Sanccionando, lei n. 
!181, de 17 de setembro de 1927. 

N. 20 - Reformando alguns dis-
positivos do Codigo do Processo Pe-
nal. 

Sanccionado, lei n. 984, de 20 de 
setembro de 1927. 

Foram vetados, os artigos 5 e 13, 
deste projccto. (Proposição n. 273). 

N. 22 - Sohrc classificação de 
comai·cas. Sanccionado, lei n. 1.009, 
de 26 de St\lcmbro de 1927, excepto 
o paragrapho unicô do artigo 4., 
deste projccto, que foi vetado. (Pro-
posição 274). 

N. 30 - Auctorizando o governo 
a fazer diversas doações. Sanccio-
nado, lei n. 973, de 14 de setembro 
de 1927. 

N. 31 - Auctorizando o governo 
a mandar imprimir annualmcnte a 
monographia premiada pela "Fun-
dação Pedro Lessa". Sanccionado, 
lei n. 971, de 13 de setembro do 
1927. 

N. 32 - Auctorizando o governo 
n abrir diversos creditos. 

Sanccionado, lei n. 965, de 10 de 
setembro de 1927. 

N. 33 - Considerando de utili-
dade publica o Automovel Club de 
Minas Geraes. Sanccionado- lei n. 
978, de 17 de dezembro de 1927. 

N. 34 - Dispondo sobre emolu-
mentos ... e collectorcs c escrivães de 
collcctorias. Sanccionado, lei n. 
!17 4, de 17 de setembro de 1927 ; 

N. 36 - Regulando o imposto 
de industrias c profissões. Sanccio-
nado, lei n. 1. O 14, de 29 de setem-
bro de 1927. 

N. 36-A - A.ppro·vando o Regu-
lamento que l>aix.ou com o decreto 
n. 7. 647, de 23 de maio de 1927. 
Sanccionado, lei n. 1. 005, de 21 de 
setemb1·o de 1927. 
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N. 37 - Alterando dispositivos 
da lei n. 912, de 1925. Sanccionado, 
lei n . 994, de 20 de setembro dr 
19:l7. 

N. 38 - I senl a nd11 rle impostos 
as Empresas de Armazcns Geraes. 
Sanccionado, lei n . O!lR, de 20 el e 
~efembro de 1927 . 

N. 41 - Institue o Codigo de 
Contabilidade do Estado. Sanccio-
nado, lei n. 1. 012, de 29 de setem-
bro de 1927. 

N. 43,- Dispondo sobre o paga-
mento de subvenções a estabeleci-
mentos de ensino agrícola. Sanccio-
uado, lei 11. 992, de 20 ele sete mbro 
de 1927. 

N. 43-A - Considerando isentos 
de imposto territorial os terrenos 
occupados por predios que consti-
tuem patrimonio das Casas de Ca-
ridade do Estado c contendo outras 
Clisposiçõcs . Sanccionado, lei n . 
996, de 20 de setembro de 1927. 
. N. 43-B - Approvando o r eg ula-
mento que baixou com o decreto n. 
7. 877, de 30 de agosto de 1927 e 
auctorizando o governo a rever' o 
regulamento do Conservatorio ,l ll -
neiro de Musica. Sanccionado. lei 
n . 990, de 20 de setembro de 1927. 

N. 44 - Auctorizando o governo 
a entrar em accordo com ás Cama-
ras Municipaes, afim de manter um 
engenheiro encarregado de Obras, c 
contendo outras di sposições . San-
ccionado,lei n. !175, de 17 de setem-
bro de 1927. 

N. 47- Dispondo sobre indemni -
zação a juizes de direito e contendo 
outras disposições . Sanccionado 
lei n. 1. 008, de 26 de setembro d~ 
1927, tendo sido vetado o artigo 5. o, 
deste projecto. (Proposição 266). 

N . 52 - Contando tempo ao ca-
pitão-medico da Força Publica Ame-
dco de Magalhães Góes . Sancciona-
do, lei n. 991, de 20 de setembro de 
1927. 

A. s.-47 

N. 54 - Fazendo nova classifi· 
cação de collectorias . Sanccionado, 
Icf n . 983, de 17 de setembro de 
1927, excepto os ar ts. 5. n c 6 .•, 
<iesle projecto, qur foram vetados. 
( Proposição 275). 

N. 5ó - Creando a Caiu Bene-
ficente da Guarda Civil. Sanccio-
nadu, ll'i n . 977, de 17 de setcn .hro 
de 1927. 

N . 5G - Sobre o imposto do sei-
lo. Sanccionado, lei n. 1. 013, de 
29 de setembro de 1927. 

N. 57 - Di spondo sobre constru-
cçãn de um ramal ferrco entre o 
!' orlo do Ccrnitcrio c á cidade de 
ltuynlaha c contendo outras medi-
rins. Sanccionado, lei n. 985, de 20 
de sl'lelllhro de 1927. 

N. 51i - Audorizando o governo 
a :Jbri r credito para auxilio do alu-
gUl' l d:~ rasa ao juizo de direito de 
Poços de Ca ldas, e con tendo outras 
llll'dirlas . Sanccionado, lei n. l.OOU, 
de 21 dl' sl' tembro de 1927 . 

A. li2 - A uctol'izando o governo 
:• :thl'i r ti il·crsos creditos, sendo o 
prillll'it·o de !Hi!l$933 para pagamen-
to da gral ificação addicional da lei 
425, de 17 de agosto de 1906, a que 
l.em direito o clr . João Tcixeh·a tle 
i\Icll o, funcc ional'io da Agriculiura . 
Sa ncd onado, lei n . 9RO, de 17 de 
setem bro de 1927. 

N. 66 - A uctorizando a abertu-
ra de diverso s credito~, sendo o pri-
m eiro de 1 :957$900 para pagamento 
de addicional da lei n. 425, de 17 
de agosto de 1906, a que tem direi-
to o tenente-coronel da Força Pu-
blica, ~l<lll oc l Soares do Couto. San-
ccionado, lei n . 999, de 20 de se-
IC'm hro de 1927. 

Secretaria do Senado Mineiro, em 
Bcllo Horizonte, aos 17 de setem-
bro de 192 7. - O official, A ureliu-
no de Souza. Visto. - Lafaueffe 
Brandão, director. 
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Oonvooação do Congresso 
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Discussão unica 
Das emendas do Senado, ao projecto n. 7, rejeitadas pela 
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Da' emenda do Senado, ao projecto n. 34, rejeitada pela 
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Diplomas 
Expedidos pela junta npuradora, ~o~ srs. ~lfredo_ Sá, jollo 

Pio Ribeiro de Oliveira Olegano Mac1el, Eneas Came-
ra, 'olympio Mourão, Modestino Go~ça~ves, Si~1l!o da 
Cunha, Camillo Chaves, Valladares R1beno, Pencles de 
Mendonça e Pedro Marques .... ..... ... ....... .. . ... .. . 

Declaração de voto 
Do sr. Valladares Ribeiro, em relaçllo ao projecto ~· 104 ... · 
, ~ • » sobre a moção de apo1o ao dr . 

Antonio Carlos .•••.• .......... . . . ... .•••••. .. .... • • • • • · 
Do sr. Alfredo Sá, em relação ao projecto n. 7 (Voto Se· 
· ereto). . • . . ........ .. . . . ..... .. . . .... . .. . ...... . : . .. · . 

Do sr. Modestino Gonçalves, sobre a emenda suppress1va do 
paragrapho unico do art. 1.0 do projccto n. 34 (emolu· 
mentos) .. ...... . .. . . .•.... . . . .... . .... . . . .. .. . .... . .. . . 

Eleição 
Da Mesa e das commissões permanentes . . . . ... ... . .. . . . .. . 
.• Commissão que terá de interpor parecer sobre um pro-

jecto nllo sanccionado ............... . ............. ·: . 
commissllo que terá de interpor parecer sobre um proJe· 
cto não sanccionado . . . . ... . . . . . •.. . .. .. , . .. ... . . . .. .. . 

Eleição de senadores 
Parecer n. l , da Commissllo de Constituição e Poderes so· 

bre a mesma . . .. . . . .. . . .. • ... . . . . .. . •... . · · · · · · · · · · · · 

Encerramento 
Dos trabalhos do SenadJ , ua 1. • sessão da 10. • legislatura ... . 

) Congresao .... ... .. ..... ... .... , .. . .. . . . . . 
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Homenagens 
A' memoria do senador Couto e Silva ... .• . .... : • .. . .. .. ...• 

) dr. Carlos cfe Cnmpos .. .... , . ..... . .. 

Indicação 
- para que as sessões do Senado tenham in icioás t3 horas . . • 
--relativa a uma moção de apoio e solidariedade ao sr. Pre-

sidente do Estado ..•.•..... . .. . ... , ...... .. , .•... , . 
-n. 9, da Camara. prorogando as sessões do Congresso . •• . 
- de auctorizaçlio á Mesa do Senado .............. .. .. . , .. .. 
- creando o cargo de redactor das 8ctas . . . ... .. . . ..•••••• 
-· su pprimindo cargos na Secretaria do Senado ..... .. .. .. 

Moção 
- de apoio e solidariedade ao Sr . Presidente do Estado .. .. . . 

Mensagem Presidencial 
- sua leitura perante o Congres~o . . . .. . . .. . ... . . . ... .. . . . , . . 

Offioios 
a) Da Camara dos Srs. Deputados .. . .... .............. .. . 
--:-communicando a existencia de numero alli para a installaç3o 

do Congresso ....... ..... , ....... . . ... . . . . .. .. .•.... . 
- communicando terem subido á sancç11o presidencial diver· 

sos projectos . .... . . . .. .... .. . ... . .....• . .. . . .. . .... 
-· remettendo o projecton. 110, daquella Casa, approvando o 

accordo das Camaras de lbiá e Luz sobre limites entre 
os respectivos municípios .... . ........... . ......... . 

-communicando a eleição da Mesa Directora de seus tra-
balhos ••... . .... , .. . . .... .. . .. .. .. . ...... .. ...... . . 

- ·enviando copia authentica da Mensagem Presidencial . . ...• 
- remettendo o projecto n. 1, da Cantara, de 1927, (credito ex-

traordinario) ..... .. ..... .. ... .... ...... .. ........ . 
- remettendo o projecto n. 8, da Camara, de 1927, (Exposição 

Pecuaria) . . . . . . . ... . .......... . . . . . .... ... . ... ..... . .. . 
-remettendo o projecto n. 11, da Camara, de '1927 (denomi-

nações de districtos) .. ... . .... . . . ....... .. ............ . . 
- remettendo o projecto n. lO, da Camara, de 1927 (abertura 

de creditos) .....•. . . . . . ..••.......... , •. . .. . , , . , • , . , . . . 
- remettendo o projecto n, 12, da Camara, de 1927 (approva-

çllo de creditas) •.•• •. .. . ..... • ,, •. , •. . ... ,,,,., •. , ... . 
- remettendo o projecto n. 4, da C amara, de 1927 ( approvaçllo 

de contas) . .... ......... . ....... .. .... .... ........ ·~· .. . 
- remettendo o projecto n. 9, da Camara, de 1927 (força Pa· 

.blica) . .. ..... . ....... . ....... . .. .... ..... . .... ......... . 
- remettendo o projeçto n. 5, da Camara, 4e 1927 (divisas de 

..!' t . t . . . ) . 
t~ IS TIC ps ~ mUntClplOS .. , ... . .. , . , ... . , , .... . . , . ... . . . . 
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- remettendo o pr0jecto n. 17 1 da Camara l de 1927, (abertu-
ra de creditas) .... .. . .. . .. . . ...... .. · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · 

- remettendo o projecto n. 191 da Camara, de 1927 (Umversl· 
da de de Bello Horizonte) . . . . . .... . . . .. ...... . : · ._. · · · · · 

-remettendo o projecto n . 39, da Camara 1 de 1927 (Btbhotheca 
do dr. Raul Soares) . . . . .. . . . ..... . .. .... . . . .... · · · · · · · · 

- remettendo o projecto n. 14, da Camara, de 1927 (Approva 
diversos regulamentos) . .. .. .. . ..... .. . ... .... . . ... . . · · . 

- remettendo o projecto n. 16, da Camaral de 1927 (contagem 
de tempo ~ uma professora) .. . . .... . .. .. . . ....... : · · · · · 

-remettendo o projecto n. 6, da C 1mara1 de 1927 (Servtço ?a· 
nltario do Estado) . . . . . . ... .. .... . ... · ... · · · · · · · · · · · · · · 

-remette11do o projectó n. 45, da C1mara, de 1927 (Prados e 
Lagoa Dourada) . ... . . .. . . .. . . ... . . ... . . .. . · . . . · · · · : · ·: · 

- remettendo o projecto n. 46, da Camara, de 1927 (Terrrtono 
de Oarutuba} ... . .. ... . .. . . . .. . ... .. . · · · .. · · · · · · · · · · · ·.·: 

- remette11do o projecto 11. 47, da Camara 1 de 1927 (Oratrfio 
cação a juizes de Direito) . .. . . .... . . o . . .... .. . . . .. o. o .. . 

- remetten lo o projecto n. 7, da Camara1 de 1927 (Voto Se-
creto) .. . ..... . . .. . . .. ......... ...... . . ... .. · .. . · · · · · ·· · · · 

..: remettendo o projecto n. 15 1 da Camara, de 1927 (Sub-Pro· 
curadoria do Estado) .. .. .. .. . ...... . .... . ......... · · · · · 

- remettendo o proiecto 11 . 35,da Camara, de 1927 (Monu-
mento ao dr. Bias Fortes) . . . . . .. .. .. .. . ........ . . . ·· .. · 

- remettendo o projecto n. 20, da Camara , de 1927 (Codtgo 
· d,o Processo Penal) . . .. . ..... .... . ... . . . .. .. .. . .. . .... . . 
- remettendo o projecto 11 . 30, da C1mara, de 1927 (Doação de 

predios) . . . .. .. . · ... .. .. .. ... .... . · . . . .. . . . · · . . · · · · · · · · · · 
-remettendo o projecto n. 31, da Camara, de 1927 (lmpressllo 

de uma monographia) .... .. .... . .. . .... . ...... · · ·:: · · · · 
-remettendo o projecto n. 33, da Camara1 de 1927 (Uhhdade 

publica e doação de predios) . . . .. . .. ...... . ....... . . . . . . 
-remettendo o projecto n. 48,da Camara, de 1927 (Segurança 

e Assistencia Publica) . . . .. .... .... ..... ....... ... · · ·. ·. 
-re~net.te.ndo o projecto n. 13, da C1mara, de 1927 (Custas 

JUdtctaes) .. . . .... .. . .. . . . . .. . . . ... .. . ....... . . o . · . · · . · · 
- communicando terem subido a sa11cção dois project~~ ... . . . 
-enviando o projecto 11. 36, daquella Casa, de 1927 (rmposto 

de industria e profissões) . .................. o .......... · 
,.-remettendo o projecto n. 22, da Cantara, de 1927 (Ciassifio 
· cação de Comarcas) . ...•. . .. . .. .. o o .......... . . ..... . . 
-remettendo o projecto n. 28, da Camara, de 1927 (Pharma· 

ci a e Odontologia) .. . ............ . o o .. . ... . .. . . . ..• •. •. 
- remettendo o projecto n. 34, da Camara, de 1927 (Emolu-

ntentos) ......... . ........................ . ..... · · · · · · ·. 
- remetter.do o projecto 11. 381 da Cantara, de 1927 (Isenção 

de impostos) ........ . . .... . ... . .. .. .. . . . . ......... .. o. 
- remettendo o projecto 11 • 54 , da Camara, de 1927 (Ciassifi· 

· caç!lo de Coll~:~torias) . . .. ... .. .. .... . .. . . .. . . ... ·: .... . 
, - reme~tendo o projecto n •. 5_5 , da Camara, de 1927 (Catxa Be-

nefrcente da Guarda C1vtl) .. . . .. . .. .. ..... .. . .. .. . .. .. . 
-remettendo o projecto tL 57, da ~amara, de 1927 (Ramal fer-

reo e estradas l?ar_a !l utomov~ts),.~ . o •.•... ! . . , • • . · , .• ~ ··:·. 

- remettendo ó -projecto n. 58, da Càmara, de 1927 (Abertura 
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=.:..._- remettendo o proJec!o n. ·59, da Camara, de 492_7 (~tcença). : · . . 414 

v 

- remettenclo o projeclo n. 60, da Cantara, de 1927 (Imposto 
territorial). . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . • •.•.....•... ...... . . 

- communlcando ter subido um projecto á S]ncçAo ... , ••••. . 
- remettendo o projecto n. 3, daquella Casa (Orçamento) . . . . 
- communicando ter subido á sancçllo um projecto . • . . ... . 

) » , , :t I I tI I O I I ti o 

- remettendo o projecto n. 26, da Camara, (Reforma Consti· 
tucional) ... . ... ................. . . .. ....... . . .• •• .... . 

·-remettendo diversos documentos para serel)t juntos ao pro-
jecto n. 45 . . ...••••. . ... ......•...•••..... .. ........... 

- remettendo o projecto n. 25 (Fundo escolar) .. . ... .. . .. . . . 
· » • 43 (Ensino agrícola) ..... o ...... . 

" 52 (Contagem de tempo) .. . .• .. . . 
» • 56 (Imposto do sello) .. .....•...• 

- • • • • 62 (Abertura de creditos) ......... 
- communicando terem subido á sancçllo diversos projectos . 
- remettendo o projecto n. 37 (Dispositivos da lei, 912 de 1925). 

• • • , 44 (Engenheiros para obras munici· 
paes) ._ .. ,,,,. , ... .. . o o ......•..•... . • , . . .... o . . ... ... . . 

- remettendo o projecto n. 41 (Codigo de contabilidade) . . . 
- communicando ter subido á sancçllo um projecto .. . .... •.. 
- remettendo o projecto n. 42 de i927 (Terras publicas) ..... . 

• " 49 (Profissão de engenheiro) ... . 
• 67 (Ponte no Paranahyba) ..... .. 

• , 65 (Estrada de Minas Novas á Ca· 
pellinha e emprestimo á Previdencia dos Servidores do 
Estado) .... ., ., .... . ..........• . .. . .. . ...... .. , ...... .. . 

- remettendo o projecto n. 63 (Prefeitura de S. Lourenço) . . . 
• a indicação n. 9 (prorogaçllo das secções) ..... .. . 

-communicando terem subido á sancçllo diversos projectos . . 
-comm unicando terem subido á sancçllo diversos projectos . 
-devolvendo alguns projectos . . o o . . . • ........ . .••. o, .. . . 
-communicando terem subido á sancçlio diversos projectos .. 
-env_ia~do o projecto n. 40, daquella Casa (Divisas de muni · 

ct ptos). . . . . . . . . . . . . . . , .... . " • . • . . . . . . . . . . • . .... . ..... . 
- communicando terem subido á sancção diversos projectos. 

• 
- devolvendo o projecto n. 28 (Odontologia e phatmacia) .. 

b) De outras procedencias 
Do sr. Xavier Rolim, communicando que, por motivo justo, 

faltani a algumas sessões.... .. . . . . • • .. • • . .. . . .. . . . . ... 
Do sr. Alfrt do Sá, participando estar em viagem prompto para 

os trabalhos legislativos ... ..... ........... . ........... . 
Do sr. Presidente do Conselho Deliberativo da Capital, remei-

tendo copia authentica da acta da apuraçllo geral da elei-
çllo de 17 de abril, para renovação da metade dos membros . 
do Sr.nado .••••..... . ........•... o ........... o . ...•.. 

Do Presidente do Instituto Archelllogico, Historico e Oeogra-
phico de Pernambuco 1 communkando ter sido approva-
do pelo mesmo um voto de pesar pelo fallecimento do 
Senad,)r Diogo de Vasconcellos ...... . ...... . .... ...... .. 

Do sr . Secretario da Agricultura, devolvendo informado, o 
requerimento do almoxarife daquellà Secretaria, pedindo . 
equiparação de vencimentos . . • . . . . . . . . . . • • • . • • • • • • . . • 

PAGINAS 

41 4 
415 
43~ 
430 
479 

479 

480 
513 
514 
514 
515 
535 
536 
512 

542 
543 
564 
593 
594 
595 

595 
595 
596 
638 
658 
662 
673 

684 
697 
725 
725 

3 

3 

4 

4 

t07 



VI 

Do sr. Secretario do Jnter:cr, de\ o: vendo, informadas, a.s pc· 
tições de Oecar Roda de e de D. Aurora Angelica Fer-
nandes •••.•.... . ..... .. . . ... . ......•• . ..... . ..• . ... 

Do sr. Pedro Marques de Almeida, communicando ter opta-
do pela cadeira de deputado estadoal... . ..... . .. ..... . . 

Do sr. Secretario da Segurança Publica, agradecendo a com· 
· municação da eleição da Mesa do Senado . . ..... .. .. . , ,. 

Do sr . Prefeito da Capital no mesmo sentido..... . . . . ...... . 
Do sr. 1. 0 Secretario da Camara dos Deputados de Sl!o Paulo, 

communicando a eleição da Mesa directora de seus traba-
lhos . ........... . ... · · · · ... ·· • . • • ·- · · · · . . .. .... .. .. . . . 

Do Presidente do Conselho Deliberativo da Capital (agrade-
cimento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 

Da Camara dos Deputados de São Paulo (agradecimento) . .. . 
De D. Francisca Barbosa do Couto e Silla ( ) . .. . 
Do Presidente do Tribunal da Relação (eleição de membros do 

Tribunal especial) . ...... .. . . .. . . . ... .... ... . . .. .... . • . 
Do Secretario da Agricultura (agradecimento) . . ..... .. ...... . 
Do Secretario do Senado de São Paulo (agradecimento) ... . . . 
Da viuva liorta B.1rbosa (agradecimento) .. .. .. . ..... ... ...... . 
Do Delegado Fiscal (agradecimento) . . ... .. . . .... . ... ... .. . 
Da Camara Municipal de Rio Doce (fallecimento do Senador 

Diogo de Vasconcellos) ...... . .................... , ... .. 
Do Senado Fed'eral (agradecimento) .. . ... . ........ . . .. . .. . . . 
Do Congresso de Santa Catharina (communicações) . ... . ... . 
De diversos ......... . . . . ..... ... . . .. . . . . .. ... ... •.... .. . .. ... 
Do sr. 1. 0 Secretario da Assembléa Legislativa do Estado do 

Rio communicando e agradecendo .. .. .. . . ..... . ... . . . . 
Da Cam~ra dos Deputados de Pernambuco (agradecimento) .. 
Do sr. Alvaro Bhering, agradecendo as homenagens prestadas 

P.elo Senado á memoria de seu irmilo dr. Virginio Bhe-
. r1ng . ...• , . .. ... ... ... . .............. •......... . ...... ~ .. 
Dos membros da Camara Municipal de Bomfim, pedindo a de-

cretação duma lei qt,l e dê a denominação de <Antonio 
Carlos• ao districto de Brumadinho . .....•.•...........• 

Do I. o Secretario do Congressso do Estado do Maranh11o 
(agradecimento) .. . ..•...... . .... ; . ........ . ... . . .. •.. 

Do 1. o Secretario da C~mara do E. da Bahia (agradecimento) 
Do sr. Secretario das Finanças (razões de veto) . .... . .... . . . . 
Do Juiz de Direito de Entre Rios (copia de um termo de au · 

diencia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... . 
Do Secretario da Segurança Publica (veto opposto ao pcojecto 

de lei n. 258) .... .. . . ..... . ... . ....•... . . . . .......... . 

Oradores 
Alfredo Catão: 

Fallecimento do dr. Luiz Eugenio Hcrta Barbosa ... . . ..... .. 
Andamento de projecto ....... . . . . .. . .... . ... . .. .. ........ .. 
Declaração de voto sobre as urnas de vidro para o voto se-

c reto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alfredo Sá: 
Pare_cer n. 1 da Com missão de Constituição e Poderes ..... . . 
Indicação para que as sessões do Senado se realizem ás 13 

~horas .. · .... ·.··: .. . , . . .. . .. . . . . . .. ~ ... , . . . ... ... .... . ,·:., .. 
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VII 
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3,11 • •• •••••••••••• •••• ••• •• ••••••••••••••• 

Redacção final .......•...................... . •••. 
55-1927 (Caixa Beneficientc da Guarda Civil) 

entrada ..... . ........ , ... .. .... . ................ . 
t.• discussão ......................... . .......... . 
2." 
3. . • ............. . .......... . ....... . ..• 
Redacç:lo final . .. . ..... . ....... .. ..... ... ....... . 

56- 1927 (Imposto de sello) 
entrada . .......•..............•......•........... 
1. a discussão .•....... . ... . . . . . . . . . .. . •. .. ........ 
2.. . ... . .....• . " . . .. . ... . .........•... . . 
3 . a '' ''' •' '"'' •''', '.''' ' •' • '' ' ' '' ' • '' • • • 
Redacção final... . . . . . . .. . . . . . . • . . .............. . 

57- 1927 (Ramal ferreo e estradas para auto:uoveis) 
entrada ... . . , ..•.... . ....•.......... .. ... . ....... 
1. a discussão .. .• .• . ••........................ -... 
2 .• I 00 o • O OI oltltfl I O o o o o l O Ofoo I O OOI o tO o o 

3. . . ......... . ......................... . 
4. • • (das emendas offerecidas em 3.") ... .. 
Redacção final . ......•.•.......•.... . .......•.... 

58 -'1927 (Abertura de creditos) 
entrada .............•....• . ...•....•....• , ... .. . . 
1. a discussão .•..• .. ...... . ....................... 
2. . . ............. . .... .... .... . . .. . . ... .. 
3." ......... . ......................... .. 
4. a • (emenda offerecida em 3.") ........... . 
Redacção final. . . . . • • • . ... .. .................. , 

59-1927 (licença) 
- entrada O f f I o O f f f O I I o O I t f O o o o o o o o o O f I I I f f I f f f f f I t 

- 1 •11 discussão .•. ... .. .• ...••.....•••.. .. .......•.• 
60-1927 (Imposto territorial) 

entrada .................. . .............. . ..... . .. . 
i. a discussão •..••......•...........•...........• 
2.11 •• •. , .• . .... ..... ..•..... . ........ .. . 
3.:1 ............••.... . .... .•••••...•.•. . 

62-1927 (Abertura de creditas) 
entrada .. .... . ! . . . .. . .. ... ..... .. ..... . .. ..... .. . 
1. • discussão .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....... · .. .. 
2, R '''' ' '' '': ''' '''' ''' ' ' '' '' '' '''"''o o ' 
3." .• . . ... ....... .. . .... ............ ... . 
Redacção final .... ........ ....• . .. . •. ... . . . ... ... 

63--1927 (Prefeitura de S. Lourenço) 
entrada ....... ....... .. .... .... .. , : ............. . 
1. • discussão ... . . .. .•••. ......• .... .. ....•.... . . , 
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XIX 

2. • discussão . .... ... .. . ........ ... . .... ......... . 
3, a I t tO o 0 o o o o o o o o 0 o o o f f o I O O O I o O o to • I tO O I 

Redacção final .... .. . .. ...... . .. ... .. . .•••..•.••.. 
6j-1927 (Estrada de Minas Novas á Capellinha, emprestimo 

á •Previdcncia dos Servidores do Estado;t 
entrada ..............••••••...... ... .•••.•...... . 
1. a discussão ...• ' ....•••••.••. . ••.••••• .••.. . . .• 
2 .• 
3 .• 

.... ....... ········ ... ............. . 
li o ofo o o o O I O O fi I f f I ol o lO O 1 101 00 o I f i til 

66-1917 (Abertura de creditos) 
entrada... . .... .. ....................•. , .... . .. . 
1. a discussão ..............•••.•..........•.•.... 
2. · . . ... . .............. . ................ . 
3. a '• • ' , •, • •' •, ,,,, •,, •, '• • • • • •. '•' • • • • • 
Redacção final ................ . . . ...........•.•.. 

.67-1927 (Ponte sobre o Parnahybn) 
entrada ........•........ .. . . ..... . . . ....•.. ...... 
1." discussão ..... . . ... . .. ... . ...... ... . .. . . . ... . . 
2.. . ............... . . .... .. .. . .. . . ..... . 
3.11 ... . . . .... . .. .. .. .. . . .. . ...... ... ... . 
Redacção final . ..... . ........ . . ... . ........ .. . .. . 

67 A. - (Destacado do de n, 67) 
Redacção final. . . ..... .. .. ..... . . .. . .. .. ....... . . 

87-1926 (Limites entre municípios) 
- 3." discussão .......... .. .......... .. ....... .. .. .. 
- Redacçào final . .. ... ....... . ... . .. . ............. .. 

87 A.--1926 (Estancia Mineral ele Araxá) 
Redacção final ................................ . 

98 -19~6 (Mudança de denominação de districtos) 
. 3. a discussão .......• o ••••• ••• •••••••••••••••••••• 

-- Redacção final.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..... 

lOl - 1926 (Estudos no sub-solo do Estado) 
- 3. a discussão. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • .••.. .. .•••.•• 
- Redacção final . .. . . ...... ..... . ........ •••. , •••.. 

110-1926 (Divisas entre municípios) 
· - 1. • discussão . . • . . . . . ....•••...... 

·111-1926 (Divisas entre municípios) 
1. a discussão . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • .. .....• 
2.. . . . . . ... ....•... . . . .• . ...........••.. 
3." ... ..... " " .. " .... " ............. .. 
Redacção final ......... . ... .. ......... . ......... , . 

112- 1926 (Pagamento de giarias a um fundonario) 
1. a discussão .. " ....... "" .................... .. 
2. n ». , , , • • • ••••••••• • • • • o • ~ , • • • • •• • • • • • • • • 
3. fll ) -1 O (I • tI t 1 f f 1 I I I I I I I I I I tI I I t f f I I fi I f f f t t 

Redacção fina! . ..••••.. ! , ••••.••• , • , • •• •• • •• ! •••••• , 
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PARECEHES 

Da Commissão de Agricultura Commercio e lndustrla 

Sobre o projecto n. 8 da Camara (Es;Jos.iç11o Pecuar!a) ... . .. • 
Sohre o projecto n. 8 da Camara (Espos1ç11o PecUHta) ...•... 
Sobre o projecto n . .á_f da Camara (Terras publicas) .. . . .....• 

DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E PODERES 

Sobre a eleição de 17 de abr il do corrente anno ... : ... : . .... . 
• o projecto n. 26 da Cantara (Reforma con~tttuctonal) .. 
, a indicação n. 9, da Camara (Prorogação das sessões) .. 

Da Commissão de Finanças 

Sobre o projecto n. 10, da Camara (abre diversos creditas) .•..• 
• • , 12, , ( » • , . • • • • • •• 
• , 112, • (dia rias a um funccionario). 

• • 1, , • (melhoramentos em estancias 
Balnearias' ...•............... . ....................... . .. 

Sobre uma petição de Paulo Simoni (Mausuléo na sepultu-
ra do Senador Diogo Vasconcellos) ..................... . 

Sobre uma petição da professora de Barreiros de ltamaran-
dyba .....•................ . ... .. .••••••.... . . ..... ... .• 

Sobre uma petiçllo de Oscar Rodarte (publ icaç,iO de uma obra 
didactica no •M in as Geraes) •• · ... ...... ... .... . ... ..... . 

Sobre um requerimento de Carlos Fernandes da Silva (equipa-
raç ilo de vencimentos) . ............. . .................... . 

Sobre o projecto n. 4, da Camara (approva ção de contas) .. . 
, 1, , (M elh oramentos de estan-

cias balnearias) ..................... . .... . ............. . 
Sobre o projccto n. 12 da Camara (approvação de c ~edi-

tos) .. ....•..•..... • • • · • · ..... · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 
Sobre o projecto n. 39, da Camara (Bibliotheca do dr. Raul 

Soares) ... ... . .............. ................... • . .. 
Sobre o projecto n. 3, do Senado (Mausoléo no tumulo do S~· 

nador Diago de Vasconcellos) . .. ..... ............... .. 
Sobre o projecto n. 17, da CamJra (Aber tura de credites) •... 

• • , , 4, do Senado (Penitenciarias) ...... ... . . 
• , • • 112, da Camara (pagamento de diarias a 

um funccionario) ........•.... . • .. .... . .... ... ...... · ·. 
Sobre o projecto n. 5. do Senado (Doação de predio ....... . 

• , 14, da Camara (Approvação de diversos 
regulamentos) ....... . ................ . ................ . 

Sobre o projecto. n. H), da Camara (tempo para elfeito de addi· 
ciunaes). . • . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . .. . . .. ...... . .. .. . 

Sobre o projecto n. 3. do Senado (Mausoléo na Sepultura do 
Senador Diogo Vasconcellos ......... . ... " ....... : . ..... . 

Sobre o projecto n. 19, da Camara (Patrlmomos a mstttutos de 
ensino em B. Horizonte) .............. ~ ... .. .... • .•••••. 

Sobre o projecto n. 17, da Camara (Abertura de varios creditos 
e outras disposições) .................. ; •.. : . ........... . 

Sobre o projecto n. 32, da Camara (Abert~ra de creditos e ou~ 
· tras disposições) .• ,: ... , . , .. ,,., . . • .• , ., . • , · • • . , · .,.; • ·, · 
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Sobre o projeçto n. 5 do Senado (Doação de predio) ....... . 
• • 4, • (Penitenci a ria ~ ) .....•...... 

, • 13, da Camará (Approva diversos regula-
mentos) ....•...................... · · · ............. · · · • · 

Sobre o projecto n. 32, da Camara (Abertura de creditas) ... . 
, 51, • (monogr1phia judiciaria) .. . 
• 33, • (Utilidade publica do •AU· 

tomovel Club•) ....... . ...... . . . ......... . .. .. ......... . 
Sob r~ o projecto n. 35 da Cnrnc.ra (Monumento ao dr. Bias 

~orles) ...... . ... ..... ................. ...... .......... . 
Sobre o projecto n. 30, da Carnara (doações' . .............. . 
. • • 30 , , ( ) . . .. ........•••• 

• 48, • (Segurança e Msistencia 
Publica ' ................ . . ... . . ......................... . 

~obre o projecto n. 31, da Cantara (Utilidade publica) ...... . . 
Sobre o projecto n. 31, da Camara-- lmprrssão de uma rno-
1 h' . 'd' nograp ra Jllrr te a ...... . , ................ ... ....... . . . 
Sobre o projecto n. 58, da Canrara-Abcrtura de creditas .. 
- • • • • 36, • , -Imposto <Je industrias 

profissões .. . ... .. . .. .. .... . ...... . . .. .... . ... . · · · · · .. . . 
~obre o projecto n. 55, da Cama ra- C1ixa Bem ficentc da 

Guarda Civil .. . . .. . .. . .. .. . .. .. ......... .. .. 
•Sobre o projecto n. 60, da Camara -- Imposto territorial. •.. 
- • • • • 34, • • -En~olumentos de col· 
' Iectores ..•. :. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ............. . 
Sobre o projecto n. 54, da Cnmara- Classificação de col-

lectorias .. ...•........... . .•......... .. . ................ 
Sobre o projccto n. 38. da Cam n ra -ls~ nção de impostos .• . . 
Sobre o requer:mento do sr. Miguel Pinto Ribeiro-Revt,ão 

de aposentadoria ........ . ... .... .......... . .... ....... . 
Sobre o projecto n 54, da Cr. mara-Ciassificaçãu de colle· 

ctorias .. ... . ..... . ...................... · · · ... .... .. . . 
Sobre uma petição dos escrivães do crime de ltapeccrica e 

Peçanha ...... .. .. .... . .••.... . . ............. .... .... . . 
Sobre um requerimento dv e>crivão do crime de Ouro Preto .. 
·- , • • , • • • • Entre Rios 
- . , • de paz de ·Gil> ... . .. . . . 
- • c proiecto n. 41-Codigo de contabilidade ... .. .. . 
- • , • • 43-Ensino agrícola . ...... ... .. . .... . 

• • 62--Abertura de creditas . .......... . 
Sobre urna petição de Oodofredo Andrade - Equiparação 

de vencimentos ........................................ . 
Sobre abertura de creditos-mensagem ................. . •.... 
- • o projecto n. tí6-lmpo:to do sello ............ . ... . 
- , • , 25-fundo escolar .................. .. 
- , • 62 Abertura de creditas ............ . 

• ,. , 65- Estrada de automovcis para Minas 
Nov;.s ....• ....•... . ....•....... ..... ··· · ·····•··· ····· 

Sobre o projecto n. 3-0rçarncnto .... ... . ... ... . ....... .. . 
- , • , • 61 - Prefeitura em São Lourenço .... . 
,-.: • , , • 66-Abertura de creditos ...... . ..... . 
- • requerimentos de lentes do Gyntnnsio-Melhoria de 

vencimentos. . . • • . . • • • . . . . . . . . . .... . ...... · .. · · · · · · · · · 
Sobre o projecto n. 3, ·da Camara-:-Orçamento ............. .. 
- , , ·, ,, 36, , • -Impóstos de tndustnas 

• I " e profi~s~es ; I t 't t • I I I f f ' f I • 'I I I ' ' f ' f I! I I' t. l ' ~ I I I f ! 
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Da Commiss~o da força Publica: 
Sobre o projecto n. 91 da Camara - Força Publica. · · · · • · ·. 
- , ., 9 , , - .. :o ••• · ••• 
- • • , 10; do Senado - Escola de Aviação ... 

Da Commissão de lnstrucção: 
Sobre o projecto n. 19, da Camara - Unive.rsidade de Mi-

nas Oeraes ...... . ....... . .. . .. . . ... · . • ·. · · ·: · · · · · · · · · · · 
Sobre ~ projecto n. ~ 8, da Camara - Pharmacw e Odonto-

logia .... . •..........• . .. ... ..•...•••••. .. . · · · ·· ·· · · ·• 
Sobre uma representação de professores não normalistas ..... 

Da Com missão de Legislação e justiça: 
Sobre o projecto n . 7, do Senado - Competencia dos 

Conselhos Deliberativos . . ............. ... ..... • ·. · · · · · · 
Sobre o projecto n. 8, do Senado - Limites intcr-munici· 

paes ••... . ......•... ·• • ·• . · · · · · · · · · · · · · · · ··: · · ··· •· · · · 
Sobre o projecto n. 7, do Senado - C"mpetencla do Con-

selhos Deliberativos ..... ..... .. ......... ..... · .. · · ·: · · 
Snb re o pr? jecto n. 47, da Camara - Gratificação a ju1zes 

de direito . . . ............ . ....•. .... ···· .. . .. . ·········· 
Sobre o projectu n . 48, da Camara- Se1viço de investiga· 

ções e capturas .•..•.... ... • .. .• . .. .. . . · · · . . . . · · · · · · · · · · 
~obre o projecto n. 15, da Camara - Cargo do Sub ·Procu-

rad or .. .... ......... .. . . ... . ... ........ . . . . . .. · .. · .. · · · 
Sobre o projecto n. 7, da Cam ara -- Votf) secreto .... "·";". 
- • • , , 47, , " -Ora!if:cação a JU .zes 

de direito . . , ... .. .... . . . .. .... ... . ..•.... . .. . .. .. ... · · · · 
Sobre o proj ecto n, 20 -da Cama r a - Codigo do Processo 

Penal .....••• , •.•.•• ,......... . .. . . . • • • . . . • . . . ...... . . 
Sobre o projecto n. 15, da Camara - Sub-Procuradoria do 

Estado ....... . ......... . ... . ... . ..... . ........ . . · · · .. . . 
Sobre o projecto n, 7, da Camara- Voto secreto e cumu· 

!ativo,, .•••.•.•.........•• . ........ · ...... · . . ... ·· · · · · 
Sobre uma petição de João Bahia da Rocha ... . ...... · · · . · 
- , • • • Aurelio Pimenta de Abreu- Annulla· 

çáo de aposentadoria ... .. ........ ... ...... . .. : . ....... _ 
Sobre o projecto n. 13, da Cam ~ ra de 1927 - Regunento de 

custas.... . .. . ...... . ..... . .. . ... . ... . · · · ... .. ..... . . 
Sobre o projecto n. 22 da (amara- Classificação de co-

marcas .............. . ......... . ................ · · · .. · 
Sobre o projecto n. 22, da Camara- Classilicação de co· 

marcas~ .......... o ••••••••• , ••• •• • o • ••• • o •• • •• o o •• o. o • • 

Sobre o projecto n. 59, da Camara - Liccnça . . .. .• . . . . •.. 
Sobre um requerimento de funccionario do fôro de Bom 

Successo .. o • ••••••••••••• • •••••••••• •• o•o. o •• o o o o • •••••.• 

Sobre o projecto 52, da Camara - Contagem de tempo ..... 
- » , • 37, • • -Altera dispositivos da lei 

11. 912 .• ••...•••••.•... o o ••••• o o • • o •••••• •••• • f •••••• 

Sobre o projecto n. 13, da Camara- Regimento . de custas .. 
- , uma petição de Francisco de Pau la Marinho e Aure· 

liano de Sousa. ~ ........ . ........... . ..... .. .. · ...... .. 
Sobre o projecto n. 52 1 da Camara- Contagem de tempo .. .. 
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Da Commissão de Obras Publicas 

Sobre o projecto n. 6, do Senado - Privilegio para con stru· 
cção de E. de ferro ................................. .. 

Sobre o projecto n. 6, do Senado- Privilegio para constru· 
· cçllo de Estrada de Ferro ......................... . .. . 

Sobre o projecto n. 57, da Camara -Ramal ferreo e estradas 
para automoveis ... ... .. . .......... ...... ... ... ... .. .. . 

Sobre o projecto n. 44, da Camara- Engenheiros para obras 
municipaes . , , •••......... .... ...... ....... .•.........• 

. So~rc o projecto n. 671 da Camara- Ponte sobre o Parna· 
hyba ... .. ..........................•..•.•. , . •....... .... 

Commissão de Policia 
Sobre a indicação, mudando para as 13 horas o in icio das 

sessões . . , •.• , •..................... . .... ... . ... . .. ..•. 
S:obre o projecto n. I, do Senado - Modificação do ~egi-

mento ............. .. ...... .. ..........•• , ........ . .. . . 
Sobre a· redacção da resolução n. 1, do Senado . . .. , ........• 
Solire a indicação n. 1, sobre os trabalhos do Senado ... ... . 
Sobre a indi caç~ o n. 2 - Economia interna da Sccrel:lria do 

Senado, 615 e .• . .. , .. ..... .. ...... . . .... .... ........ . . . 
Sobre a indic aç~o n. 3 - ta xaç~o de vencimentos para fins 

de aposentadoria .. .. . ......... .... ...... . .. . ... .. .. .. . 

Gommissão de redac~ão 

Sobre o projecto n. 1, do Senado- Inicio de suas sessões ... 
• • 2, • • -- Licença a fu nccionarios 

affectado .; de lepra ..... , . . .. ..... , ...... . . . . ... .. ... . . 
Sobre o projecto n. 3, do Sen ado-Mausoléo na sepultura do 

Senador Diogo Vasconcellos ...... . .......... ..... .. . . .. 
Sobre o projecto n. 4, do Senarlo- Penitenciarias .. .. . , , .... . 

• 5, , -Doação de predio ....... . 
. • • • • 6, • , -Privilegio para Estradas de 

ferro ....•....................... . .... ... ... • · . ·. · · · · · · · 
Sobre o projecto n. 7, do Senado - Competcncia dos Conse-

lhos Deliberativos ... ......... ...... .. ~·" ............. .. 
Sobre o projecto n. 8, do Senado- Limites intcrmunicipacs . . 

• • • • 10, do Senado- Escola de Aviaçã o .... .. . 
Sobre o projecto n. 11, do Sendo- Cadeia na cidade de jacu· 

tinga ........•.. . ...... ............. , . . .. ..• , • . , • , •• • 
• » • t, da Camara - Estancias balnearias .. .. . 
• • • 3, • -Orçamento para 1928 ... . 

• 3, , , -A pprovação de contas .. .. 
)I • 6, • • -Serviço Sanita rio do Es -

tado ... o ••••••• • •• o..... • • • • • • •• o •• ••• ~ ~~ ••••••• o • 

Sobre o Rrojecto n. 7, da Camara- Veto secrefo e cumula· 
tivo ...... ·········•.· ····o···························· 

Sobre o projecto n. 8, da Camara- Exposição Pecuaria •...• 
• \) • • 9, • • - força Publica ........ .. 

• 10, • • -Abertura de creditos .•... 
• » • H 1 • , -Mudança de denomina-
..ção de districtos . . .... . · . , . , ...................... ... . . 
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)' 
Sobre o projecto n. 12, da Cantara - Approvaçllo de credi-

tas ... ..........•.......... .. . . . . . .....•.. . ........... , 
Sobre o projecto n. 13, da Camara - Regimento de Custas 

• , • • 14, • • - Approva regulamen-
tos e contem outras disposições ..................... .. 

Sobre o projecto n. 15, da Cantara - Sub·Procuradoria do 
Estado ....... . ..................... .. ............... , .I) . 

Sobre o projecto n. 16, da Cantara -· Contagem de tempo a 
uma professora ....... . .. .... ............... . .. ....... .. 

Sobre o projecto n. 17, da Cantara- Abertura de creditas .. 
• • 19, da Cantara - Laudo arbitral sobre di· 

v1sas. . . . . . . . . . . . . . • • . .. . ... ............. . ......•••••... 
Sobre o projecto n. 19, da Camara -Universidade de Minas 

Geraes . ......... .... ........ . , . ....•. .. .••••.•••••... 
Sobre o projecto n. 20, da Cantara - Codigo do Processo 

Penal... ...... ... . . . ..... .... ...... ... •••••.......•. 
Sobre o projecto n. 22, da Cantara - Classificação de co-

marcas ... ................ ... . .... . . ..................• 
Sobre o projecto n. 25, da Camara - Fundo escolar ........ . 

• • • • 28, • • - Ensino de pharmacia e 
odontologia ••.••..... . ...• .• .••...•.. ... .....•• . .. . ••.. 

Sobre o projecto n. 30, da Cama r a - Doação de predios .... 
• • • • 31, • , - Impressão de uma mo-

nographia ..... . ....................... . .............. . 
Sobre o projecto n. 32, da Cantara - Abertura de creditas .. 

• • • • 33, • • - Utilidade publica e doa-
ção de predios . . . . • • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• 

Sobre •> projccto n. 35, da Camara - Monumento ao dr. 
Bias fortes .. . .. ... •. . . . . ... ...... .. .... •. .•••...•.... 

Sobre o projccb n. 36, da Cantara - Impos~o de Jndustria e 
·profissões .. ......•.................. .. ...............•• 

Sobre o projecto n. 37, da Camnra- Dispositivos da lei n. 912, 
de 1925 . . . . ......... ... .. .. .... ................ . ..•••••• 

Sobre o projecto n. 38, da Cantara - Isen ção de Impostos .. 
• • • , 39, • • --Bibliotheca do dr . Raul 

Soares ••••••• , ... . .................... ..... .. .......... . 
Sobre o projecto n. t.1, da Cantara- Codigo da Contabili· 

dade .......... .. .. . ........ . . .. . . . .... ..... .........•.. 
Sobre o projecto n. 43, da Cantara -Ensino agrícola ...... .. 
Sobre o projecto n. 44, da Cantara- Engenheiros para obras 

municipacs ..... . .... .... . ....... ............ ..... . .... .. 
Sobre. o projccto n. 45, da Cantara - Divisas entre munici-

ptos.... . .. ..... ..... ... . ..... I o ••••••••••••••••••••• 

Sobre o projecto n. 46, da Cantara - Divisas entre municí-
pios .............................. .. ........ .. ........ . 

Sobre o projecto n. 47, da Cantara - Gratificação a juizes de 
direito . . . . . . . . . • • • . . .......... . ................. . 

Sobre o projecto n. 48, da Camara - Segurança e Assistencia 
Publica . . ..... . .. . ......... . . ...................... . 

Sobre o projccto n. 52, da Camara - Contagem de tempo ... 
» • 54, da Cantara -Classificação de Colle· 

ctorias 1 1 o o tI O o o o O o 0 O I O 1 o I O o f I f •• O I O O O I I 0 I o O t I I I t 0 t 0 o o f o O 

Sobre o p·rojecto n. 55, da Cama r a -Caixa Beneficiente da 
Ouar.da Civil o.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

... Sobre o projecto· n. ·56, da Canfara-Imposto do sello ....... . 
~ , • •. 57, da Cantara -Ramal ferreo e estradas 

para autontoveis .. ; .....•.... o •••••• o ••• , •• , •• ." ,,.~ ••••• 
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Sobre o projecto n. 53, da Cantara - Abertura de creditas ... 
c • c • · 62, da Cantara - Abertura de creditos ... 

•· 63, ~ -Prefeitura de S. Lou· 
renço. to 1O ft f I I I f I f I I o 1 o o 1 f 0 O t f f t. to to o o o I. O O o 1 o o O 1 o 1 

Sobre o projecto n. 66, da Cantara - Abertura de creditas 
• • • > 67, • • - Ponte wbre o Parana· 

hyba ....•.... . . ...•.. ..... ...... .... . ...... ... ........ 
Sobre o proj ecto n. 67 A da Camara - Subvenção a estabele-

cimentos de ensino superior .......................... . 
Sobre o projecto n. 87, da Cama r a - Limites entre municí-

Pios ............................... . .. ...... .. .... ..... . 
Sobre o projecto n. 87 A, da Cantara - E>tancia Mineral de 

Ataxá ..... . . . . .. .... . .... ............ . .. .. ... ......•.• 
SQbre o projecto n. 98, da Camara- Mudança de denomina-

çllo de districlos . . . .......•••••.. ... ... . .•........ .... .. 
Sobre o projecto n. 104, da Cantara- Estudos no sub·solo do 

Estado ........ ..................... . ........ ........ . . 
S'obre o J:rojecto n. 111, da Camara -Divisas entre munici· 

I • 
plOS •.••••••• t ••• • ••••••••••• ••• •••••• • I, • •• ••• ••• OI ••• 

Sobre o projecto n. 112, da Cantara - Pagam ~ nto de diarias 
a um fuuccionario ..•••..................•... ·. · ..•....• 

Da Commissão de Saude Publica Estatística e Coloniza~ão 
Sobre o projecto n. 11, da Cantara - Den c. minaçllo de dis-

trictos . .. .. . ... . ...... . . .. ....... ... • .... ... .... •. . . . .. 
Sobr~ . ~ projecto n. 110, da Cantara - Divisas entre muni-

ctptos •••. 0 ••••••• •• •••••• .• ••..•• •••.• • ••• I . I·~ · ••••••.• 
Sobre o projecto n. 111, da Camara - Divi ;as entre munici-

. pios ...... ... ....•••••.•••••........•...... . .. . .. . .. . .. 
Sobre o projecto n. 5, da C amara - Divisas de districtos e 

municipios ... I ••• I ••• • •••• I I. I •• ••••••••••••••••••••• • 

Sobre o projecto n. 2, do Senado- Licença a funccionarios af-
fechdos de lepra .•.....••.. . . , ......••... •. ............ 

Subre o projecto n. 2, do Senado -licença a funr.cionarios 
affcdados de lepra ............ . ..• .. · · · · · · · · · · · · · · .• . 

Sobre o projecto n. 11, da Cantara -- Mudança de denomin a· 
· ção de districtos . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . .. ....... .. . . . 

Sobre o projech n. 18, da Cantara - Districto de •Mello 
Vianna• ........ .. ....... .. .... .. .... .. .. .... .... . .... .. 

Sobre. o proje~to n. 45, da Comara- Divisas entre muniéi-
ptos .............•.. o •• • •• • o ••••••••••••••••••••••• I ••• 

Sobre. o projecto n. 46, da Cantara - Divisas entre munici· 
ptos .• l t 1. to I O O O O tI I I I to I O I. I I tI I e t tO I I fi I t. I •• I t. I I I t tO 

Posse de senadores 
Dos ~rs. Joio Pio e Camillo .Chaves ....................... _. . 
Do sr. Simão da Cunha .. ; ............................... . 
Dos srs. Alfredo Sá, Ribeiro de Oliveira, Olymp.io Mourlio, 

'Eq_éas Camera, Mod~stino Oon~a.Jves; yalladares Ri~eiro, 
Pericles de Mendonça e Olegano Mac1el ........•..••. , .• 
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Proposta 
. Do sr. Paulo Simoni, para e1 igir um mansoléo no tumulo do 

senador Diogo de Vasconcellos ... , ............. · .... . 

Relatorio 
Dcs trabalhos do Senado em 1926 ....... . .. ............... · 
Da Camara de Ponte Nova . . . ... .•.•..... . .. . .. ..•. . .. · 

Resumo dos trabaohos do Senado 
Durante a i." sessão orclinaria da 1. " Legislatura ......•..• 

Reconhecimento de senadores 
Dos srs. Alfredo Sá . João Pio, Francisco Ribe iro, Olegario 

Maciel Enéas Camera, Olympio Mourão, Modestino Oon· 
çalves.' Simão da Cunha, Camillo Chaves, Valladares Ri· 
beiro, Pericles de Mendonça e Pedro Marques . ........ .. 

Resolu~ão do Senado 
N. 28-Publicada no jornal official e registrada na respectiva 

Secreta ria . . .. . .. ....... ...... .......... .... ......... .. . 
Proveniente da indicação n. 9, da Camara, (pro rogação das 

sessões) ... . . · ·,. ... . . ... .... .. ...• .. ....••••. . . . . .. 
3- 19:17 (economia in terna do Senado) ..........••..•.... . .. 
7. - 1927 ( creaçllo de Jogare~ ) ................ . ... . .. . ..... .. 

Redac~ões finaes 
Do projecto n . 98, da Camara - Mud ança de denominação 

de districto ... . ... . ... . ... . .. ... ..... .. · · ... · · • · · ·• · · · . . · 
Do projecto n. 104, da Camara- Estudos no sub·solo do 

Estado ...................... . .... ·.··········•· • · · · · · · · 
Do projecto n . 1, da Camara-Estanc.ias balneare.as .... .. 

,, 8 • -Exposição Pecuar1a ...... . 
·12 1 

• -Approvação de creditas .. . 
• 111' , -Divisas entre municípios . . 
, 87·8' " • -Limites entrt municípios .. 

~ , 2,' do Senado- funccionarios affectados )) 

de lepra .... .. .......... ......... ...... · ............ .. 
Do projeclo n. 1, do Senad o- Inicio das Eessões .. •... 
, • , 3, • - Mausoléo na supultura do 

senador Diogo de Vasconcellos ...... : .... · ... .. ...... . 
Do projecto · n. 4, do Senado -Penitenciarias .. ·: ........• 

· , , , 5 • , -Doação de predto ........ 
, "" 1 ,, , 6 ,' -Privilegio pura estradas de 

ferro .................•.... · · · · · · • · · •· ··: • · • · · • ·• · · •·• • 
Do projecto n. 7, do Senado · Competencta dos Conse· 

lhos Deliberativos, .... : • , , . · · · • .. • . , • • • · : · · · •• • • • • · • • 

PAOINAS 

. v 

141 

117 
129 

733 

5 

2.06 

60t 
685 
t88 

173 

174 
230 
230 
230 
230 . 
231 

529 
185 

284 
336 
336 

715 

33() . 

. xxvtl 
Do projecto n. 8, do Senado -Limites inter-municipaes .. 

• 10, • -Escola de aviação ...... . • , 
• • t1, • • -Cadeia na cidade de Ja· 

cutinga ..... , .....•••••••..•.......................... 
Do projecto n. 3, da Camara-Orçamento para 1928 .... . 

4, • -Approvação de contas ... . 
• 6, -Serviço Sauitario do Es· 

ta do I 0 tI I I I t I f I tI I O I I I I t o I o o o I I I o I I I O o I O 1 1 o 1 o o o 1 I f I I I I 

Do projecto n. 7, da Camara-Voto secreto e cumulativo. 
» » • 9, -força Publica .... . ....... . 

• 10, • -Abertura de creditas ..... . 
• » . • • 11. • • -Mudança de denominação 

de dtslnctos .•••. . ............................ . ...••..• 
Do projecto n. 13, da Camara - Regimento de custas ...... 

• 14, • • - Approvação de regu la· 
mcntos c outras disposições... . . . . . . . . .. . , ......... . 

Do projecto n. 15, da Camara-S ub·Procuradoria do Es· 
, ta do . , ................•.... . . .... .. .. ......•........ 

Do projecto n. 16, da Cam ar3-Contagc m de tempo a uma 
professora .....•.•.............................•........ 

Do projecto n. 17. da Camara-Abcrtura de creditos .... 
• • ,, » 18, • -Laudo arbitral sobre di· 

vtsas .•••••.. ...........•..........•............ . ...••••. 
Oo projecto n. 19, da Camara-Universidade de Minas 

Oeraes ..................••••..... . ... ..... . . .. , . ..... . 
Do projecto n. 20, da Cama r a - Codigo do Processo 

1 Penal . ....••..••.... . . . . ..... ...•.•..... ... . . ... ...... 
Dp projecto n. 22, da Camara-Ciassificação de comarcas .. 
• » • 25, • • -fundo escolar ...... ..... .. 

• '28, • • - Ensiuo de Pharmacia e 
odontologia. ...... . . . . . ........•..• . ................. 

I;) o projecto n. 30, da Camara-Doação de predios . . .. ... . 
• • . • 31, • • - Impressão de uma mono· 

graphia .••• , ..............•................... , , , ••. , . 
Do projecto n. 32, da Camara - Abertura de creditos . . . 
• • • 33, • • - Utilidade publica e doa· 

çllo de predios ...•.........••..• , ... , •................. 
Do projccto n. 35, da Cantara-Monumento ao dr. Bias 

Fortes •.... . .....•....•........................... · .• . .• 
Do projecto n. 3~, da Camara-lmposto de industria e pro· 

fissões .. ... . ...... .. .......... . .•...•. ... ...•. ... ......• 
Do projecto n. 37, da Camara-Disp0sitivos da lei 912, 

de 1925 •..•...•......•... , •..... . ...................... 
Do projecto n. 38, da Camara- Isenção de impostos .. .... . 
• • • 39, • • - Bibliothoca do dr. Raul 

Soares ........ ~ .. .. ...... . . . ...... . ...... . ..•••• , ..... . 
Do p~ojecto n. 41 da Camara-Codigo da Contõ b!lidade .. 

• • " 43, • • -Ensino agrícola .••• . ••• , . 
• 44, • - Engenheiros para obras 

muntctpaes............... ..... . . . . . . . . . . . . • .......... . 
'"Do projecto . n. 45, da Camara-Divisas entre municipios .. 
. • • , 46, • • ~ • , •• 

, • • 1' » 47, • " -Gratificação a juizes de 
direito I t I I I I I O O I t I I I f f f f f I I I I o f f f I. f t 1 t 1 1 1 0 1 f f f f I I t 1 1 1 t 

Dq, proj~cto n ~ 48, da Camara-=- Segurança e Assistencia 
Publtca. : . .... . , ............ .. · · · ....... . ....... , ... , .. . 
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Do projecto n. 52, da Camara-Contagem de tempo . ...... 
, 54, , - Classificação 'de cóllecto· 

r tas, f o o O I o O I o o o f o o o o o o o o o o 1 o O o o o OI O 11 , o I 1 o f 1 tO o f O o o f O o 1 

Do projecto n. 55, da Cantara-Caixa Beneficente da Ou ar· 
da Civil ....... . . .. ..................... , ..... . .......... . 

Do projecto n. 56, da Camara-lmposto do Sello ....... .. 
• • 57, - Ramal ferreo e estradas 

para automoveis .... ....................... , ................ . 
Do projecto n. 58 da Cama ra -' Abertura Je creditos ..••.••• 

,. , , 62 , • - ,. , ....... . 
, 63 • , -Prefeitura de São Lourenço .. 

• , 66 • , - -Abertura de creditos ....... . 
• • 67 • • -Ponte sobre o Paranahyba .. . 

• . • 67 A •. • - Subvenção a estabelecinmento 
de ensmo supenor.... . . . . . . . . . . . . • • • . . ....... . ....• 

Do projecto n. 87 da Camara-Limites entre municípios ... . 
• 87 A , ~ - Estancia Mineral de Araxá ... 

'' • ~ 412 , » -Pagamento de diarias a um 
funccionarlo . •••.••••...................•.......... ·. 

Requerimentos e representações 
Do escrivil:o do crime de Entre Rios, pedindo restauração da 

verba expediente e augmento de vencimentos ..• , ... .. . . 
Do Sr. José Leopoldo Correia, pedindo a revogação do art. 

1• da lei 9!3 de 1926 .................................. . 
Do escrivão do crime de Peçanha, sobre melhoria de venci· 

mentos .. , .. ......... ........ . ....... , .. . ..... .... . ... . 
Do escrivão do crime de Ouro Preto, sobre melhoria de venci-

mentos ...... , ................•......................... 
Do escrivão de paz do districto de •Gil> de Entre Rios ...•.. 
Do professor Amelio Pimenta de Abreu, sobre aposentadoria 
De João Bahia S. da Rocha, sobre provisões de advogados •. 
De professores não normalistas (Favores da lei 89, de Setem· 

bro de 1925) • ....•.......• ...••.•.• .. ..•. . . •.....•.... 
Dos lentes do Oymnasio Mineiro, pedindo melhoria de venci· 

mentos· . . . , .......... . . . . ... .. ........ . .............. . 
De commerciantes da Cidade de Entre Rios .....•.. . .. .•... 
Dos funccionarios do fôro de Bom Successo, Melhoria de 

emolumentos .... .•••.••....•......•.••••••......•.•... 
De Seramino José Pimenta, pedindo pagamento de accressimo 

de despesa ..••••••••..•. .••.•• , ..... .•••. •. . ••••.. . .•.• 
De Francisco de Paula Marinho e Aureliano Augusto de Souza 

Trabalhos das Commissões 
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Agricultura, Commercio, lndustria e Artes................ 17l 

Telegrammas 
po Sr. Alfredo Catfto, communlcando est~r prompto ·para os 

trabalhos ........ ..... , .•.. , ..... , ................ ~. . . • 4 
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